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Özet
Güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n (UVA-B) deri kanserleri ve deri yaﬂlanmas› üzerinde çok güçlü etkisi oldu¤u iyi bilinmektedir. Özellikle yaﬂam›n
ilk on y›l›nda al›nan UV ›ﬂ›nlar›n›n deri kanseri riskini artt›rmas› nedeniyle, bu yaﬂlardaki korunma çok önemlidir. En iyi korunma yolu giyinme olup, s›k› ve kuru bir giysi bir çok gün perdesinden daha iyi korur. Güneﬂten koruyucular›n foto yaﬂlanma, SHK
ve BHK’ya karﬂ› iyi korudu¤u bilinmekle birlikte malin melanoma karﬂ› korumada baz› tereddütler vard›r. Bu tereddütlere karﬂ›n
aç›kta kalan deri alanlar› için güneﬂten koruyucu ürünlerin kullan›m› önerilmektedir. Ayr›ca bunlar›n özellikle yaz›n ve gün
ortas›nda do¤rudan güneﬂe maruziyetten kaç›nmayla desteklenmelidir. On beﬂin üzerinde SPF de¤eri olan bir gün perdesi uygulanmal›d›r ve uygulama güneﬂe ç›kmadan 20-30 dakika önce yap›lmal›, plajda 2 saatte bir, gündelik hayatta ise 4 saatte bir yinelenmelidir. (Türkderm 2009; 43 Özel Say› 1: 7-11)
Anahtar Kelimeler: Güneﬂten koruyucular

Summary
It is well established that sun rays (UVA-B) are strongly efficient on the development of skin cancers and photoaging.
Especially protection in the first ten years of life is much more important because of the increasing effect of the UV rays on
skin cancers, that exposed in these years. Best way of the protection is clothing. Any dry and tightly woven cloth protects
better than a high factor sunscreen. The protective effect of sunscreens against development of BCC and SCC and photoaging
is well known but there are some hesitations about the protective effect against malignant melanoma. Despite these
hesitations, using sunscreens for exposed areas are recommended. It is recommended also, to support it with avoidance from
direct sun exposition, especially in the mid day, in summer. SPF should be over 15, and sunscreens should be applied 20-30
minutes before sun exposition, and should be repeated for every to hours in the beach, and for every four hours in daily life.
(Turkderm 2009; 43 Suppl 1: 7-11)
Key Words: Sunscreens

Giriﬂ
Deri kanserleri ve deri yaﬂlanmas›nda güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n
önemi anlaﬂ›ld›ktan sonra güneﬂten korunmak çok
önemli bir konu haline gelmiﬂtir. ‹lk 10 yaﬂ içerisinde
al›nan UV ›ﬂ›nlar›n›n baﬂta malin melanom (MM) olmak üzere deri kanserlerinin tohumlar›n›n erkenden
at›lmas›na neden oldu¤unun fark edilmesi nedeniyle
ise, korunman›n çocukluk ça¤lar›ndan baﬂlat›lmas›, çok
daha fazla önemli hale gelmiﬂtir1-4. UVB ve UVA koruyucular›n›n DNA hasar›n› ve P53 mutasyonlar›n›, lipid

peroksidasyonlar›n› önleyip, prekanserözlerin ve deri
kanserlerinin geliﬂimini engelleyebildi¤i çal›ﬂmalarla
gösterilmiﬂtir1,2,5,6,7. Mutasyon (P53 bask›lama) testinin
etkinlik için iyi bir gösterge oldu¤u bildirilmektedir7,8.
‹lk 18 yaﬂ içerisinde SPF 15 bir koruyucunun istikrarl›
kullan›lmas› melanom d›ﬂ› deri kanseri riskini %78
azalt›r2,5. Düzenli günperdesi kullan›m›n›n aktinik keratozu, bazal hücreli kanseri (BHK) ve skuamöz hücreli
kanseri (SHK) önledi¤i net bilinmektedir, fakat MM konusunda çal›ﬂmalar yeterince netlik kazanamamakla
birlikte6,9, nevus say›s›n› azalt›r6. Düzenli günperdesi
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kullan›m› UV etkilenmesini %80 kadar azaltt›¤›ndan deri yaﬂlanmas› da çok önemli ölçüde etkilenir ki, fotoyaﬂlanman›n da
yaﬂam›n ilk y›llar›ndan baﬂlad›¤›n› düﬂünürsek, korunman›n erken baﬂlat›lmas›n›n önemi bir kez daha vurgulanm›ﬂ olur2,5. Fotoimmünosupresyon konusundaki etkinlikleri yak›n zamanlara
kadar çok net ve kesin de¤ildi5,10,11. UVB koruyucular›n›n hakim
oldu¤u dönemlerde fotoimmünosupresyon üzerinde pek etki
sa¤lanamazken5,10-13 konunun daha çok UVA’ya ba¤l› oldu¤unun belirlenmesi ve UVA koruyucular›n›n geliﬂmesi fotoimmünosupresyon üzerinde de ciddi etkiler sa¤lam›ﬂt›r5,12-16. K›yaslamal› çal›ﬂmalarda UVB filtreleri immünosupresyonu engelleyemezken UVA koruyucular› etkili olmuﬂtur5,12,14,15,16. Yüksek UVA
korumal› ürünler UV’ye ba¤l› immünsupresyonu daha iyi engeller17. ‹mmünosupresyonu engelleme ise kontakt alerji testi
ile gösterilebilir6,8. Fotodermatozlarda da UVA koruyucular› etkinli¤i üst düzeye ç›karm›ﬂt›r5,11,19.
Giyinmek halen en iyi güneﬂten korunma yoludur, çünkü hiçbir günperdesi henüz yüzde yüz koruma sa¤layamaz ve giyinme ucuz ve yan etkisizdir9,11,18. Giysilerin koruma de¤erleri 1550 SPF aras› de¤iﬂebilir1, fakat bu de¤erler giysinin dokuma s›kl›¤›, kal›nl›¤›, ›slak olmas› vb. faktörlere göre de¤iﬂir1,2,11,20-22.
UV’nin %20-30’u koﬂullara göre giysilerden geçebilir11. Örne¤in s›radan bir tiﬂört 15 SPF bir koruma sa¤larken, ›sland›¤›nda
bu de¤er 5’e iner2. Giysilerin özel UV önleyicilerle kaplanmas›
(en çok tinosorb) yeni önerilen daha etkin koruma sa¤layan bir
yolsa da, klasik giysilerin korumas› yeterlidir2,18 ve bana göre de
olay biraz ticari boyuta gitmektedir. ﬁapkalar yüz ve boyunda
gölge yaparak, tepeyi de tam örterek koruma sa¤lar1,2,9,11,20,21.
On cm geniﬂli¤inde kenarl›¤› olan bir ﬂapka yüz, boyun ve ensede ortalama SPF 3-5 oran›nda bir koruma sa¤lar1,18,20,21. En yo¤un etkinlik al›nda olup SPF 20 civar›nda iken, burunda 7, yanaklarda 3, çenede ve ensede 1-1,5 düzeyinde koruma sa¤lar21.
Gölgede oturmak, her ne kadar insana güven duygusu verse
de, ﬂemsiye, duvar dibi, balkon vb. gölgeler ancak %20-40 bir
koruma sa¤lar, daha fazlas›n› beklememek gerekir. Bulutlar da
tabakan›n kal›nl›¤›na göre %20-100 aras› koruma sa¤layabilirse de ortalama %20-50 aras› olup, güvenilirli¤i yoktur10,11,21,22.
Özellikle UVA korunmas› gerekti¤inde pencere camlar›na özel
filtreli yap›ﬂkan yapraklar yap›ﬂt›r›labilir18.
Kiﬂilerin meslek ve ortamlar›na göre ald›klar› UV dozlar› de¤iﬂkendir ve bunlar elektronik dozimetrelerle ölçülebilir. Böyle
bir ölçümde gündelik yaﬂamda al›nana göre tatillerde al›nanlar›n katk›s›n›n çok daha fazla oldu¤u görülebilir, bu nedenle
bu dönemlerde koruma çok iyi olmal›d›r23.
Modern anlamda yerel güneﬂ koruyucular›n›n kullan›lmas›
1928 y›l›na kadar dayan›r, bu ilk ürünün yap›s› benzil sinnamat
ve benzil salisilat kar›ﬂ›m›ndan oluﬂmaktayd›24.
Bir günperdesi
- ‹yi tolere edilmeli, alerjik ve iritan olmamal›1,3,5,10,20.
- Renksiz, kokusuz, saydam,ya¤s›z özelliklerle hoﬂ bir kozmetik
yap›s› olmal›1,5,10,20.
- Deride yanma, batma yapmamal›, deriyi ve elbiseleri boyamamal›3.
- Hem UVA ve hem de UVB’yi tutmal›1,3,20.
- Fotostabil olmal›1,3,20,21.
- Suya, tere, denize kurulanmaya, ›s›ya dayan›kl› olmal›1,2,5,20,21.
- Uçucu olmamal›3.
- Yüksek koruma faktörlü olmal›1,5.
- Stratum korneuma s›k› yap›ﬂ›p, uzun etkili olmal›10.
- Ucuz olmal›3.
www.turkderm.org.tr
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Günperdeleri kullan›l›rken genelde laboratuvarda ölçülen in
vitro koruma de¤erlerinin, aç›k havadaki koﬂullarda bulunamad›¤› ve bildirilen koruma de¤erinden düﬂük sonuçlar al›nd›¤› düﬂünülür ve zaman zaman da bu durum gösterilmiﬂtir. De¤iﬂik nedenlere ba¤l› olabilir:
a) Kullan›c›ya Ba¤l› Olmayan Faktörler
- Do¤al UV-yapay UV fark› gerçekten etkili olabilir, bunun
için ölçüm yöntem ve koﬂullar› sürekli düzeltilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r1,20,24.
- Ter, su ve ekzersize direncin yeterli olmay›ﬂ›. (Tere direnç: 30’,
suya direnç: 40’, su geçirmez: 80’)1,18.
- Fotostabilite
- Çevre, ›s›, rüzgar, nem3,10,22,24.
b) Kullan›c›ya Ba¤l› Nedenler
- Deri tipine uygun olmayan seçim. Genelde SPF 15< üzeri önerilir1,10,11.
- Ardarda iki gün kal›nacaksa ikinci gün hasar daha fazla olaca¤› için daha yüksek koruma3.
- Yetersiz miktarda ürün kullanma. 2mg/cm2 olmal›d›r (30 ml
tüm vücuda)1,3,22,23.
- Aç›k alan›n tümüne düzenli sürmemek1,3,18. Tüm alana düzenli sürmenin yan› s›ra, uçlar için özel bir özen gösterilmelidir1.
- Ürünü geç sürme. Ç›kmadan 20-30 dakika önce sürülmelidir 1,3,10,11.
- Yeterli s›kl›kta yenilememe. Zamanla koruma de¤eri düﬂer,
2-3 saatte bir yenilenmelidir1,3,10,11,18. Terleme, soyulma, sürtünme, suda kalma ve foto parçalanma (degradasyon) etki azalma
nedenleridir. Aﬂ›r› yüzme ve aﬂ›r› efordan sonra da yenileme
gerekir1,3,18.
- Etkisi geçmiﬂ ürün kullan›m›. Üç y›l kullan›m süresi vard›r, s›cakta beklerse bu süre azal›r1,18.
Günperdeleri etki mekanizmalar› aç›s›ndan ikiye ayr›l›rlar:
- Fiziksel etkililer (inorganikler)
- Kimyasal etkililer (organikler)1,6,18,22.
Fiziksel Etkililer: ‹norganik pudralard›r. Derinin üstünde bir tabaka yaparak, ›ﬂ›¤› yans›t›r ve saçarlar1,9,10,18,22. UVA, UVB, Görünür ›ﬂ›k ve IR olmak üzere ›ﬂ›¤›n geniﬂ bir bölümünü yans›t›rlar,
fotokarsinojenezi önledikleri kabul edilmektedir. Hassas derililerde, çocuklarda, çok yo¤un güneﬂte ye¤lenirler. Kimyasallarla birlikte de kullan›mlar› vard›r1,3,8,18,19,20,22. Titanyum dioksit, titanyum oksit, çinko dioksit, çinko oksit2,3,6,11,21 en çok kullan›lanlard›r, magnezyum oksit, demir oksit1,5,6,20, magnezyum silikat
(talk), aluminyum silikat (kaolin), ferrik klorid ve mika gibi
maddeler de zaman zaman10,11,20,22 da kullan›l›rlar. Avrupada 26
güneﬂten koruyucu içinde yönetmelikte onaylanm›ﬂ yaln›zca
TiO2 varken ABD’de ek olarak ZnO2 bulunur19. Tahriﬂ yapmazlar ve hiç alerjik reaksiyon görülmemiﬂtir8,11,18,26. Bunlar›n en
olumsuz yan› kal›nca ve görülür tabaka yapmalar› ve giysileri
de bat›rmalar›d›r1,10,11,22,26. Suya dayan›kl› olmakla birlikte s›cakta bir kaç saatte eriyip, da¤›labilirler10,11,22.
Veterinerlikte kullan›lan “K›rm›z› vazelin=Red wet pet” II.
Dünya savaﬂ›nda kullan›lm›ﬂ ve kullan›m› i¤renç olmas›na karﬂ›n çok etkili olmuﬂtur1,9,20. ‹ﬂin asl› opak olan her türlü krem veya merhem bir miktar koruma sa¤lar20. S›radan opak makyaj
malzemeleri de 3-4 SPF oranlar›nda bir koruma sa¤lar18.
Aktif ürünün oranlar›, elde yollar›, parçac›k boylar› ile etkinlik
de¤iﬂir. Fiziksel koruyucular›n daha kozmetik ve kabul edilebilir hale gelmeleri için çok ince parçac›klar haline (microfine)
getirilmiﬂlerdir ve saydam veya kolloidal süspansiyonlar ﬂeklinde piyasada bulunurlar10,18,19,20. Mikronizasyon hem yans›tmay›,
hem de absorbsiyonu artt›r›r8,9. Titanyum dioksitte var›lan bo-
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yut, klasik parçac›¤›n 1/50’si kadard›r (10-100 nm). ‹nce partiküller görünür ›ﬂ›¤› geçirip, opak görüntü kaybolurken UV korumalar› özellikle UVA olmak üzere çok artar, hafif de serinletici ve antienflamatuvar etkileri vard›r. Ayr›ca mikroparçac›klar, ürünün çok daha geniﬂ alanlara etkin bir ﬂekilde yay›lmas›n› kolaylaﬂt›r›r4,26. UVA 1’i daha iyi koruduklar› bildirilmiﬂtir28.
Yeni mikronize inorganik blokerler sürülürken dikkatli olunmal›d›r. Çünkü küçük partikül boyutlar› topaklanmaya elveriﬂlidir. Bunun olabilmesi için küçük partiküllerin da¤›t›c› özelliklerinin kaybolmas› ve toplanarak kümelenmeleri gerekir6.
Titanyum dioksidin UVB koruyuculu¤u 2 etil heksil-p- dimetilaminobenzoat ile eﬂde¤er olup, UVA korumas› da güçlüdür,
(320-340 nm=UVA 2) ve geniﬂ spektrumludur9,26.
Çinko oksitin UVB koruyuculu¤u titanyum dioksitten azd›r, fakat UVA 1 koruyuculu¤u daha iyidir (340-380 nm=UVA1)4,9,19.
2008 y›l›ndaki spektrofotometrik bir in vitro çal›ﬂmada UVB
korumas›nda TiO2’nin çok daha etkin oldu¤u gösterilmiﬂtir.
Kapl› ﬂekli 38 SPF’ye kadar ç›karken, ZnO2 en yüksek konsantrasyonda bile 10’u geçememiﬂtir. Bu arada y›llard›r iyi koruyucu olabilece¤i düﬂünülen talk da %25 konsantrasyonda 1-2 SPF
de kalm›ﬂt›r19.
Genellikle birlikte kullan›l›r ve birbirlerinin etkilerini desteklerler4,18. Çinko oksit, titanyum dioksitle birlikte kullan›ld›¤›nda
hem UVA korumas›n› artt›r›r, hem de titanyum dioksidin dispersiyonunu artt›r›r4.
Optik ve elektron mikroskopi çal›ﬂmalar›nda TiO2 ve ZnO2’nin
mikronize partiküllerinin de deriden emilmedi¤i ve stratum
korneumun derin tabakalar›, dermiste ve epidermisin derin tabakalar›nda bulunmad›klar› gösterilmiﬂtir6,27. Bir çal›ﬂmada ise
deriden TiO2 emilmezken, ZnO2 bir miktar emilebildi¤i gösterilmiﬂtir8.
Bu ürünlerde, özellikle TiO2’de güneﬂ ›ﬂ›¤› alt›nda serbest radikaller oluﬂmakla birlikte, bunu destekleyen çok çal›ﬂma yoktur
ve deriden emilmedikleri için deriye zarar veremezler13. TiO2
mikropartiküllerinin fotokatalitik etkiyle DNA ve RNA hasar›
yapabilece¤i bildirilmiﬂ8,25 ve bunu önleme amac›yla kapl› parçac›klar üretilmiﬂtir. Çinko oksit fotostabil olup fotoreaktif ve
fotokatalitik de¤ildir6.
Çocuklarda ve bebeklerde özellikle inorganikler önerilir8.
Kimyasal Etkililer: Kimyasal günperdeleri genellikle bir karbonil grubuyla birleﬂen aromatik bileﬂiklerdir9. Bu maddeler,
UV’yi absorblayan, renksiz ve saydam maddelerdir, bu nedenle kabul edilirlikleri çok iyidir10,11,18. Bu moleküllerdeki elektron
al›ﬂveriﬂi sonucu de¤iﬂik ölçülerde enerji absorblan›r ve as›l absorblay›c› özelli¤i veren moleküler yap›daki çift ba¤larla, elektron veren yan gruplard›r, bunlar›n say›s›n› artt›rarak veya yeni eklerle absorblama gücü de artt›r›l›r9,10,11. Absorblanan enerji ›s› veya ›ﬂ›k gibi bir ﬂekilde veya kimyasal reaksiyonlarda harcanmal›d›r. Bu iﬂlemler ise formüldeki di¤er moleküllere veya
ürün yeterince deriye emilmiﬂse deriye de zarar verebilir. Fakat
ço¤unlukla ›ﬂ›nlar daha uzun dalga boylu ›ﬂ›nlara dönüﬂerek
radikal oluﬂumuna neden olmaz6,9,18. Organik koruyucular›n
emilimleri konusunda çeliﬂkiler varsa da genelde kabul edilen
çok minimal oldu¤u ve pratik olarak sorun yaratmayaca¤› yolundad›r8. Baz›lar›na dolaﬂ›mda çok küçük miktarlarda da olsa
rastlanabilir bu nedenle iki yaﬂ›n alt›nda bu grup önerilmez 1,18.
Günümüzde UVB tutucular ve UVA tutucular olarak ele al›nmakta ve bunlar›n uygun kar›ﬂ›mlar› ile geniﬂ yelpazeli tutuculu¤u olan ürünler elde edilmektedir, fakat UVA tutucular›n hemen hepsi zay›f ta olsa UVB’ye de etkilidir3. Bu ürünlerde UVA
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tutuculu¤unun devreye girmesi çok yenidir, 1990 y›l›ndaki bir
kitapta UVA için muhakkak fiziksel koruyucu kullan›lmas› gerekti¤i vurgulanmaktad›r UVB engelleme gücünün ölçütleri
çok iyi konmuﬂtur ve SPF=GKF olarak 1-100 aras› de¤iﬂen güçte ürünler vard›r6,10,11. Son zamanlarda FDA 30’un üzerinde SPF
olmamas› gerekti¤ini, hem maliyetlerin artt›¤›n› ve hem de artan konsantrasyonlar nedeniyle toksisite tehlikesinin de artt›¤›n› bildirmiﬂtir. Bu görüﬂe göre ambalajlarda 30+ en yüksek
de¤er olup, 30 üzerindekilerin tümünü içerir3,18. Buna karﬂ›l›k
UVA koruyuculu¤unun ölçütleri UVB kadar net ve yerleﬂmiﬂ
de¤ildir, FKF (fototoksik koruma faktörü) veya IPD=immediate
pigment darkening ve PPD=Persistant pigment darkening çok
kullan›lmaktad›r6,10,11,29.
Bilinen hiçbir sistemik yan etkileri yoktur1,18. Alerjik, iritan ve
fotoalerjik ve fotoiritan etkiler görülebilir1,3,8,10,11,18. En çok neden olanlar baﬂta PABA olmak üzere PABA türevleri, benzofenon (%1-2), sinnamatlar ve metoksidibenzoilmetand›r. Ayr›ca
parfümler ve prezervatifler de reaksiyona neden olur1,3,11,18. Salisilatlar ise iritan etki yaparlar11.
Ana UVB Koruyucular›: PABA, sinnamatlar, salisilatlar, benzofenon, benzimidazoller ve kamfor bileﬂikleri ve yeni baz›
ürünler4,6,7,13,22.
Ana UVA Koruyucular›: Benzofenonlar, kamfor, dibenzoylmetan, antralin18,30,31.
UVB:
PABA: Yan etkileri nedeniyle art›k hiç kullan›lmamaktad›r. Türevleriyle de reaksiyonlar bildirildi¤i için kullan›mlar› azd›r, en
çok kullan›lan “octyl-dimethyl-PABA=Padimate-O”10,11,18 ve
“Amyl-dimethyl-PABA=Eusolex 1506”d›r9-11.
Sinnamatlar: Büyük ölçüde PABA türevlerinin yerini alm›ﬂlard›r. maksimum (max) koruma s›n›r› 310 nm’dir. En çok kullan›lanlardan “Octyl-methoxycinnamate” (octinoxate) bir çok kozmetik üründe de bulunur ve suda az eridi¤i için suya dirençli
ürünlerde ye¤lenir2,9,11. Di¤eri ise 2-ethyl hexyl p- methoxycinnamate’d›r (Parsol MCX)10,11.
Salisilatlar: Saf UVB tutucusudurlar10,11. Bu da Max. 310 nm s›n›r›ndad›r. Az kullan›l›rlar. Oktil salisilat (2 etil heksil salisilat)
ve Homosalate (homomentil salisilat) en çok kullan›lan salisilatlard›r. Zay›f etkili ürünlerdir ve yaln›zca kombinasyonlarda
UVB tutuculu¤unu artt›rma amac›yla kullan›labilirler1,9,10,11,18.
Benzimidazoller: 2-Fenilbenzimidazol sulfonikasid (Ensulizole): Di¤er günperdelerinin aksine suda çözünür ve saf UVB tutucusudur, UVA’n›n tümü geçer1,18.
Oktiltriazon
Oktokrilen: Bu da daha yüksek SPF için kombinasyonlarda kullan›l›r9.
UVA: UVA 1 (340< nm) ve UVA 2 (320-340 nm) olmak üzere geniﬂ bir yelpazeyi bar›nd›r›r. Ölçüm ve derecelendirmeleri çok
net de¤ildir ve UVA 1’i tutan pek az ürün vard›r18. Dibenzoilmetan türevlerinin 1979’da devreye girmesi bu alandaki en
önemli ad›mlardan biridir4. Daha sonra “Eusolex” 8020, Parsol
1789, “Mexoryl” SX devreye girmiﬂ ve alan güçlenmiﬂtir4,30.
Kombinasyonlarla etkinlik çok daha fazla güçlenmektedir4,10,30.
Benzofenonlar: Ana absorbsiyon s›n›r›, UVA bölümünde olup
(290-350), çok güçlü olmamakla birlikte UVB’yi de tutarlar10,11,18.
Oksibenzon (326 nm/Max=Eusolex 4360) ve dioksibenzon çok
kullan›lan çeﬂitleridir, aﬂ›r› duyarl›k yapabilirler10,11,18,22. UVB’yi
de iyi tutarlar9.
www.turkderm.org.tr
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Antranilatlar: Max. s›n›r 340 nm olmak üzere UVA ve zay›f olarak da UVB’yi de tutarlar. Benzofenonlardan daha zay›ft›rlar9.
En s›k “Menthyl antranilate” kullan›l›r10,11,18.
Dibenzoylmetan Bileﬂikleri: UVB’yi zay›f, UVA’y› iyi tutarlar.
Eusolex 8020=4-isopropyldibenzoylmethane yan etkileri nedeniyle 1993 y›l›nda piyasadan çekilmiﬂtir4.
Parsol 1789=Avobenzone=Buthyl methoxydibenzoyl methane, UVA 1’i de kapsayacak ﬂekilde Max. 355 nm etki s›n›r› oldu¤u için çok kullan›lan bir üründür1,4,9,18,22,32. Avrupa’da uzun
süredir kullan›lmakla birlikte FDA Amerika için yeni onay vermiﬂtir9. Avobenzon “Helioplex” denilen çoklu bileﬂik teknolojisiyle piyasaya sürülmüﬂtür. Bu kompleks avobenzon, dietilheksil 2,6 naftalat (DEHN) ve oksibenzon içerir. DEHN avobenzonun stabilizasyonunda kullan›lan, UVA maruziyeti boyunca
avobenzon taraf›ndan absorblanan aﬂ›r› enerjiyi hapseden,
bir non-UV filtresidir.
“Helicoplex”e homosalate, oktisalate ve oktokrilen eklenmesi
ürünlerin UVB kapsam›n› geniﬂletir ve SPF etkinli¤ini artt›r›r6.
Kamfor Bileﬂikleri: Bu konudaki ilk konuﬂmam› (1991) yaparken kar›ﬂt›rd›¤›m literatürlerde bunlar›n 315 Max. koruma s›n›r› ile saf UVB korumas› yapt›¤›n› görmüﬂ ve öyle de bildirmiﬂtim11. Metil benziliden kamfor=Eusolex 6300, bu ürünlerin en
iyilerindendir2.
Oysa günümüzde tereftaliden dikamfor (ecamsule=dibornane) sulfonik asid (Mexoryl SX) gibi yeni türevleri ile iyi UVA
(320-340 nm) tutucu ürünler elde edilmiﬂtir. Max 345 nm. ‹le
UVA 1’i iyi tutar4,9,31,32. Fotostabilitesi ve suya direnci az oldu¤u
için Octokrilen ile kombine olarak kullan›l›rlar9. “Mexoryl SX”
insan derisini suberitemal dozdaki UVA de¤iﬂimlerinden korur.On üç haftal›k bir çal›ﬂmada “Mexoryl SX” dermiste elastin
fibrinlerinde enzimatik depolanman›n yan› s›ra pigment oluﬂumunu önlemiﬂtir. “Mexoryl SX” ayr›ca DNA k›r›lmas›n› ve UV
korunmas›z hücrelere k›yasla keratinositlerde UV nin neden oldu¤u p53 protein ekspresyonunu engeller. Klinik çal›ﬂmalarda
“Mexoryl SX”in deri turgor ve elastisitesini muhafaza etti¤i,
UV nin indükledi¤i pigmentasyonu ve immünsüpresyonu önledi¤i ve fotoyaﬂlanmay› engelledi¤i gösterilmiﬂtir. “Mexoryl SX“
fotodermatozlu hastalar›n tedavisinde de kullan›lan etkili bir
UV filtredir6.
Hidroksibenzotriazol S›n›f›: “Drometriazole trisiloxane”
(DTB=Mexoryl XL))
Molekül 2 yap›sal gruptan oluﬂmuﬂtur. Bir grup moleküle lipofilik özellik kazand›r›r, oysaki di¤er yap›sal grup UV spektrumunun s›n›rlar›n› belirler. DTB geniﬂ spektrumlu ve fotostabildir. 1998’den beri Avrupa dermatoloji komitesi taraf›ndan kullan›lmaktad›r.
Avrupa’da ilk geniﬂ spektrumlu fotostabil güneﬂ koruyucu olarak bilinir. DTB, TDSA (Mexoryl SX) ile koruyucu etkinli¤ini artt›rmak için kombine edilebilir6.
Etilheksil Triazon, 314 nm dalga boyunda maksimum absorbsiyon gösteren bir UVB filtresi olup, 10 y›ldan fazla bir süredir
Avrupa ülkelerinde yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Kullananlar taraf›ndan iyi tolere edilir6.
“Methylene Bisbenzotriazolyltetramethylbutylphenol”=Tinosorb
M: Hem UVA ve hem de UVB üzerine etkilidir. Bu ürün yak›n gelecekte FDA’in güneﬂ koruyucularla ilgili maddesine eklenebilir. Tinosorb M geniﬂ spektrumlu bir güneﬂ koruyucudur ve UVA geçiﬂini UVB’ye göre daha çok engeller. Molekül yap›s› büyüktür, bundan dolay› sistemik emilimi ve endokrin benzeri etkileri minimumdur. Organik ve inorganik filtreleri aras›nda bir hibrid gibi davran›r, inorganik UV filtreleri küçültülmüﬂ partikül teknolojisiyle bir
organik molekül ile kombine edilmiﬂtir. Bu özellikler birlikte absorbsiyonu, da¤›lmay› ve UVR’nin yans›t›lmas›n› sa¤lar6.
www.turkderm.org.tr
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Bi Etilheksiloksifenol Metoksifenil Triazine (BEMT=Tinosorb S)
280 nm ile 380 nm aras›nda geniﬂ spektruma sahiptir ve fotostabildir. Di¤er FDA onayl› filtreler gibi Tinosorb S de Parsol
1789’un fotostabilitesini artt›r›r. Ayr›ca endokrin benzeri etkilerin az olmas› avantaj›d›r6.
Avobenzon ile “Mexoryl SX” ve titanyum dioksit kombine güneﬂ koruyucular Avrupa’da test edilmiﬂ ve lupus eritematozuslu
hastalarda kal›c› pigment koyulaﬂmas›n› azaltt›¤› bildirilmiﬂtir6.
“Quercetin” ve rutin adl› do¤al kaynakl› maddeler de, deneysel ortamda tek baﬂlar›na ve TiO2 ile birlikte ümit verici bir sonuç vermiﬂ, hem UVA ve hem UVB’ye karﬂ› (SPF 30) dikkate de¤er koruma sa¤lam›ﬂt›r29.
“Sunspheres”: Bu teknoloji sitren/akrilet polimerleri gibi emilemeyen materyallerden oluﬂur. Bu küreler daha sonra suyla ﬂiﬂebilir. Deriye uyguland›¤› takdirde kapsülün içindeki su d›ﬂar› ç›kar,
geriye kalan boﬂ kabuk ›ﬂ›¤› da¤›tma özelli¤ine sahiptir. Bu boﬂ
küreler UVR sayesinde UV filtreleriyle temas eden yüzeyi geniﬂletir ve güneﬂ koruyucunun SPF etkisini %50-70 oran›nda artt›r›r6.
Bu ürünlerin bir k›sm› güneﬂ ›ﬂ›¤› varl›¤›nda parçalanma ve etki
kayb› gösterebilirler, bu nedenle fotostabilizasyon çok önemlidir18,30,33-35. Stabil olmayan ürünlerde en çok de¤iﬂiklik güneﬂle de¤inmenin ilk bir saati içerisinde ortaya ç›kar, etkinlik bazen yar›ya kadar düﬂebilir34. “Butyl metoxy dibenzoyl methane”, sinnamat ve salisilat türevleri stabil de¤ildir. Buna karﬂ›l›k, “phenyl
benzymidazole sulphonic acid”, “octyl triazone”, “benzophenone 3”, “terephtalylidene dicamphor sulphonic acid” UV’den etkilenmezler34,35. Bu ürünlerin kombinasyonlar› hem matematiksel ölçüde etki art›ﬂ› sa¤lamakta, hem de birbirlerinin stabilizasyonunu ve iﬂlevini etkileyerek etki art›ﬂ›na neden olabilmektedir10,11,18,31,32. Bir çal›ﬂmada Parsol 1789’un uygun bir UVB filtresiyle (oktokrilen) birleﬂtirilmesiyle fotostabilizasyonunun ve buna
ba¤l› olarak da UVA koruyuculu¤unun art›ﬂ› gösterilmiﬂtir31,33.
Genellikle iyi bir UVA koruyucusu, iyi bir UVB koruyucusu, bir de
stabilizasyonu iyi olan UVB koruyucusu ﬂeklinde kombinasyonlar
yap›l›r, bazen buna fiziksel koruyucular da eklenir32.
Bir zamanlar “Melanin ve melanizasyonla korunma” modas›
vard›27-30.1990-91 y›llar›nda sentetik melanin yerel olarak denenmiﬂ ve Parsol 1789’dan daha iyi UVA korumas› sa¤lad›¤› bildirilmiﬂ, fakat bir türlü geliﬂememiﬂ, kendine yer bulamam›ﬂt›r37-39. Buna karﬂ›l›k 2002’deki bir kitapta da melaninin gücünün san›ld›¤› kadar fazla olmad›¤›, UVA’y› da yeterince tutamad›¤› yaz›lmaktad›r36. Deriye tirozin uygulanarak melanizasyon artt›r›l›p, korunma sa¤lanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ, bu da verimli
olmam›ﬂt›r20. Yine benzer bir mant›kla bir dönemler 5 veya
8-MOP ile kontrollu bir esmerleﬂme ile koruma mant›¤› pek çekici gelmiﬂ, fakat bunun da esmerleﬂme s›ras›nda yeterince hasara neden olabilece¤i düﬂünülerek vazgeçilmiﬂtir11,20,40.
Etkilerdeki çeliﬂkili sonuçlara karﬂ›n güneﬂ koruyucular›n›n sürekli kullan›mlar›n›n MM dahil kansere karﬂ› korunmada yararl› olduklar› belirtilmektedir. Giyim gölge, güneﬂten kaç›nma
vb. ile destekleme gerekir. Uygulamada eksiklikler olabilece¤i
düﬂünülerek yüksek faktörler önerilir8,9; 15 SPF taﬂ›yan bir ürün
UVB’nin %93’ünü tutarken, 30 SPF, %97’sini tutar. Düz mant›kla bak›ld›¤›nda anlaml› bir fark de¤ildir, fakat hem kullan›m
hatalar› nedeniyle, hem olabilecek in vitro ve in vivo etkinlik
farklar›ndan do¤abilecek koruma zaaflar›n› karﬂ›lama amac›yla ve hem de UVA koruyucular›n›n stabilitesini artt›rma amac›yla yüksek SPF’li ürünler ye¤lenmelidir9. Ürün güneﬂ alt›na ç›k›lmadan 20 dakika kadar önce sürülmeli, deniz, plaj gibi ortamlarda 2 saatte bir, gündelik yaﬂamda 4 saatte bir yenilenerek ve boﬂ alan b›rak›lmadan uygulanmal›6,9.
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