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В останні роки суспільство сформувало уявлення про негативний вплив 
ультрафіолетових променів сонячного світла на шкіру і організм людини. Найбільш 
небезпечними являються УФА і УФВ-промені. Відомо, ш,о ультрафіолетове 
випромінювання в малих дозах надає сприятливу дію на шкіру, стимулюючи 
загальнообмінні процеси. Але при перевиш,енні допустимої індивідуальної дози дію 
ультрафіолету може стати руйнівним. Відбувається утворення вільних радикалів 
через активності процесів перекисного окислення ліпідів. Для захисту від шкідливого 
впливу сонячного випромінювання набуває широкого поширення група спеціальних 
косметичних засобів з ефектом фотозахисту.

У доповіді висвітлені основні методи визначення ефективності сонцезахисних 
косметичних засобів.

SPF—Sun Protection Factor (фактор захисту від сонячних опіків)
Фактор SPF, введений COLIPA в 1994 році, став однією з перших характеристик 

фотозахисної дії косметичних засобів. Цей показник до теперішнього часу залишається 
одним з основних і вказується на етикетці практично усіх вироблених сонцезахисних 
косметичних засобів. Згідно з визначенням, SPF - це відношення показника МЕД 
(Мінімальної ерітемної дози), при якій помітно поява ерітемної реакції на шкірі, 
обробленої фотозахисним засобом, до МЕД, що викликала появу ерітемної реакції на 
нічим необробленої шкірі.



Оскільки за виникнення ерітемної реакції відповідають, в основному, УФВ 
промені, то цю величину можна розглядати лише як показник захисту від УФВ 
випромінювання. Фактор SPF може бути визначений методами in-vivo і in-vitro.

IPD - Immediate Pigment Darkening (негайне пігментне потемніння)
Цей фактор визначається методом in-vitro. Шкіру людини опромінюють УФА 

променями в дозуванні від 1 до 6 Дж / см в інтервалі від 1 до 15 хвилин, після 
опромінення оцінюють пігментацію і розраховують фактор захисту від УФА променів, 
рівний відношенню дози УФА випромінювання, що викликала пігментацію на шкірі 
обробленої сонцезахисним засобом, що містить УФА фільтри, до дозі, визначеної для 
необробленої шкіри (UV-A Protection Factor, UV-A-PF).

PPD - Persistent Pigment Darkening (стійке пігментну потемніння)
Цей метод заснований на тих же фізіологічних процесах, що протікають 

в шкірі, що і IPD. Для визначення PPD використовують дози порядку 15 Дж/см і 
вимірюють пігментацію через 2-24 години після опромінення. Перевага даного 
методу в тому, що залишкова пігментація, яка розвивається в шкірі після опромінення, 
дозволяє отримувати більш точні результати. На відміну від IPD метод PPD показує 
більш стабільні результати.

Protection Factor А (Фактор захисту А)
Метод полягає у використанні 8-метоксипсоралена як фотосенсибілізатора. 

Тест проводять на тварин (особливої породі лисих мишей) або волонтерах. Ін’єкція 
8-метоксипсоралена вводиться піддослідним тваринам внутрішньо очеревинне. 
Через півгодини тваринам вводиться знеболююче. Засіб досліджування і його основу, 
використовувану в якості контролю, завдають відповідно на лівий і правий боки 
піддослідної тварини, поверх укладають сітку, площа отворів якої складає 4 см. Тварин 
піддають УФ-А опроміненню. Оцінку фототоксичних реакцій проводять через 24-48 
годин після опромінення. Визначають мінімальну фототоксичні дозу (Minimal Pho
totoxic Dose, MPD). Фактор захисту А визначається як відношення MPD захищеної 
шкіри та MPD шкіри без нанесення косметичного засобу захисту.

Австралійський стандарт (AS / NZS 2604: 1997)
Основна ідея даного методу полягає у визначенні поглинаючої здатності 

продукту методами спектрофотометрії. Вимірюють поглинаючу здатність препарату 
в діапазоні довжин хвиль 320-360 нм крізь шар товщиною 8 мкм або крізь розведений 
розчин відповідної концентрації. Вважають, що препарат забезпечує ефективний 
захист, у випадку, якщо він пропускає не більше 10% випромінювання в заданому 
діапазоні. Для проведення вимірювань використовують ті ж субстрати, що і для in-vit
ro визначення SPF.

Метод Diffey і Robson (визначення УФ-А/УФ-В співвідношення)
Цей метод використовується для маркування продуктів у Великобританії. 

Аналізоване засіб наносять в кількості 2 мг/см^ на субстрат і проводять вимірювання 
кожні 5нм. Для визначення співвідношення розраховують площа під кривою спектра 
поглинання окремо для УФ-А і УФ-В діапазонів. Площі нормалізують до інтервалу 
довжин хвиль і ділять один на одного.



Метод критичної довжини хвилі
Цей метод був запропонований на основі припущення, що немає чіткої різниці 

між впливом на шкіру УФВ і УФА променів, а, отже, ефективність сонцезахисних 
засобів по всьому спектру може бути виражена як єдиний захисний параметр. 
Критична довжина хвилі визначається як довжина хвилі, нижче якої відбувається 90% 
УФ поглинання в спектрі УФ-А і УФ-В.

Оскільки до теперішнього часу доведено залежність гноблення імунітету і 
канцерогенезу шкіри як від УФ-В, так і від УФ-А випромінювання, то розробка методів 
оцінки іммуносуппрессіі і канцерогенного ефекту представляється великий інтерес.


