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الواقيات الشمسية
Sun Screens

مصطفى عبد اإلله بيـش. د

يةدكتوراه في التكنولوجيا الصيدل
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بنية الجلد
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:طبقة البشرة -1
2مم/خلية  2000-1000( الميالنيةالخاليا  تحوي  (

ته من المسؤول عن لون الجلد وحمايالتي تنتج الميالنين 
.أشعة الشمس

 الـ أشعة  بفلترةحيث تقومUV  المسببة إلى أذيات الـ
DNA  والمؤدية إلى أذيات جلدية مختلفة

5  2تكنولوجيا صيدالنية 

6  2تكنولوجيا صيدالنية 

:أنواع أشعة الشمس -2
 غما(تصدر عن الشمس أنواع مختلفة من األشعةGR  – إكسXR -  

المرئية و تحت  -)UV )100-400 nmفوق البنفسجية 
)IRالحمراء 
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UVالبنفسجية األشعة فوق  3-

7  2تكنولوجيا صيدالنية 

تقسم األشعة فوق البنفسجية
:إلى ثالث أقسام 

.1UV A  320-400

.2UV B  290-320

.3UV C  100-290      

المختلفة على الجلد  UVتأثير أشعة الـ  -3-1
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UV A : ببة مس) األدمة(الجلد العميقة تخترق الجلد وتصل إلى طبقات

)سرطانات جلدية(DNAالشيخوخة الجلدية وحروق وتغير في الـ 

UV B  : واالسمرارمسببة) البشرة(الجلد العلوية تخترق طبقات 
مختلفةجلدية حروق جلدية وأذيات 
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UVاألذيات الجلدية التي تسببها أشعة الـ  -3-2

  2تكنولوجيا صيدالنية 9

.A  االسمرار الجلديSuntan

.B الحروق الجلدية الشمسيةSun Burn

.C الشيخوخة الجلدية الضوئيةPhoto aging

.D السرطانات الجلديةSkin cancers

.E الحساسية الضوئيةPhotosensitivity

.Fالمسببة بالضوء والتهاب الملتحمة الضوئي التقرنات

   الشرى الشمسيSolar urticaria

 النمشاتEphelides

 الكلفMelasma

مساالجراءات المتبعة للوقاية من تأثيرات أشعة الش -4

10  2تكنولوجيا صيدالنية 

Index UV البنفسجية األشعة فوق مؤشر -4-1

ويات مجموعة من األرقام التي يستخدمها العلماء للتنبؤ بمست
.  في يوم معيناألشعة فوق البنفسجية 

ية عند األشعة فوق البنفسجالمعطى هو تنبؤ لمستويات الرقم 
ى األشعة فوق البنفسجية في أعلتكون وعندما الظهيرة 

).إذا كان اليوم مشمس(مستوياتها 

.رتكمن أشعة الشمس على بشخطر أكبر تعني  األكبراألرقام  
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نصائح للوقاية الوصف
اللون الخاص 

بالمستوى

 مستوى األشعة 

الفوق البنفسجية
WHO

حيث أن  يشمسحتى في األيام الُمثلجة تأكد من استخدام واقي , شمسية في األيام المشرقةنظارة  

.الثلج الموجود على األرض يعكس أشعة فوق البنفسجية
ال يوجد خطر للشخص 

.الطبيعي أخضر 0–2

على  وإحرص, تأكد من لبس مالبس تُغطي كامل الجسد, يواقي شمس واستخدم , نظارة شمسية 

.أحرص على الجلوس في األماكن الُمظللة. لبس قبعة

إذا تم خطر بسيط يوجد 

التعرض إلى أشعة 
.الشمس بشكل مباشر

أصفر 3–5

على  وإحرص, من لبس مالبس تُغطي كامل الجسدتأكد , يواقي شمس واستخدم , نظارة شمسية 

من  قلل من التعرض إلى أشعة الشمس. أحرص على الجلوس في األماكن الُمظللة. لبس قبعة
.خصوصاً في فصل الصيف ,مساءً  4:00صباحاً إلى الساعة  11:00الساعة 

إذا تم خطر يوجد 

التعرض إلى أشعة 
.الشمس بشكل مباشر

برتقالي 6–7

ل وتأكد من ارتداء مالبس تُغطي كام, إلى أشعة الشمستتعرض  البقدر المستطاع حاول أن 

قلل من التعرض إلى  .قبعة + نظارة شمسية+30SPFيواقي شمس واستخدم  جيدالجسد بشكل 

.خصوصاً في فصل الصيف ,مساءً  4:00صباحاً إلى الساعة  11:00أشعة الشمس من الساعة 

أن الخطير جداً من 

تتعرض إلى أشعة 
.الشمس بشكل مباشر

أحمر 8–10

داء ُخذ جميع االحتياطات الُممكنة لعدم التعرض ألشعة الشمس في هذا اليوم، وتأكد من ارت

.  قبعة+شمسيةنظارة  +30SPFيواقي شمس واستخدم  جيدمالبس تُغطي كامل الجسد بشكل 
مساًء  4:00صباحاً إلى الساعة  11:00الساعة حاول أن ال تتعرض إلى أشعة الشمس من 

وخصوصاً في فصل الصيف والشتاء

أن الخطير جداً جداً من 

تتعرض إلى أشعة 
.الشمس بشكل مباشر

بنفسجي 11+
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UV Index Number Exposure Level Minutes to Burn

0 to 2 Minimal 60

3 to 5 Low 45

6 to 7 Moderate 30

8 to 10 High 15

10+ Very high 10
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استخدام الواقيات الشمسية -4-2

13  2تكنولوجيا صيدالنية 

ضل نصائح الستخدام الصحيح للواقيات الشمسية من أجل تحقيق أف

:فعالية

.A لفترة طويلة في الشمسعدم البقاء

.B 2(الشمسي كمية كافية من الواقي تطبيق mg/cm2(

.C ساعة 3-2كل اعادة تطبيق الواقي الشمسي

.D 15استخدام واقي واسع الطيف مع عامل حماية 

على األقل على األقل

SPF 15

Sunscreen

اقي بعد تطبيق الوالحماية النسبية من الحروق  SPFيشير الـ 
وتؤمن الواقيات , الشمسي بالمقارنة مع عدم استخدامه

.  أعلىحماية  األكبر SPFالشمسية ذات رقم الـ 
مس شخص بحرق شمسي بعد التعرض للشإذا أصيب : مثالً 
فأن ذلك يعني , SPF 15واستخدم واقي شمسي , دقيقة 10

.بالحرق الشمسيدقيقة تعرض لإلصابة  150أنه سيحتاج 
:يتأثر مستوى الحماية بـ

UV indexالـ  مستوى -               
من النهار التوقيت -               
من السنة الفصل -               
14  2تكنولوجيا صيدالنية لون الجلد  -               

SPF 15

Sunscreen

مفهوم عامل الحماية الشمسي -4-3
 Sun Protection Factor (SPF) 
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مفهوم عامل الحماية الشمسي -4-3
 Sun Protection Factor (SPF) 

15  2تكنولوجيا صيدالنية 

                MED of Photoprotected Skin
        MED of Unprotected Skin

 MED is minimum dose of radiation which 
produces erythema 

 SPFs are determined indoors using xenon
lamps which approximate the spectral quality 
of UV radiation 

SPF = 

16  2تكنولوجيا صيدالنية 

أنواع الجلد وتأثرها بالشمس -4-4
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أصناف الواقيات الشمسية -5
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Sunscreen  : تأمين الحماية من مركبات قادرة علىUVA   و

UVB رتها ولكن مكوناتها تتحطم بتواتر سريع باإلضافة لعدم قد

ها كل كما يتوجب اعادة تطبيق, التامة على منع اختراق األشعة للجلد

ساعة 2-3

Sunblock  : مركبات قادرة على صد كل منUVA  وUVB 

وال يتوجب إعادة التطبيق عدة  Sunscreenمن  فعالية أكثروهو 

 ً .تانثاني أوكسيد التيوأوكسيد الزنك واهم هذه المواد , مرات يوميا

18  2تكنولوجيا صيدالنية 

أصناف الواقيات الشمسية -5
أو ثاني  حاوية على أوكسيد الزنك: واقيات شمسية كيميائية العضوية -1

 UVالـ أو بعثرة أشعة /امتصاص وأوكسيد التيتان والتي تعمل على 

.وبالتالي تأمين حماية جيدة

:حاوية على : واقيات شمسية كيميائية عضوية -2
 Para-aminobenzoic acid (PABA) UVB range 

(200-320 nm).
 Benzophenones 250-400 nm (UVA & UVB)
 Cinnamates absorb UVB spectrum
 Salicylates absorb UVB spectrum
 Anthranilates UVA 250-322 nm.
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 UVتعمل هذه المركبات على امتصاص أشعة الـ : آلية التأثير
ثم العودة إلى  UVحيث تمتلك بنية تستطيع أخذ الطاقة من الـ 

شكل بالحالة الطبيعية عن طريق التخلص من الطاقة المكتسبة 
حرارة

:شمسية مختلطةواقيات  -3
العضوية ومادة كيميائية الحاوية على مادة كيميائية 

بهدف تأمين مجال حماية أوسع تجاه طيف الـ , عضوية
UV  

19  2تكنولوجيا صيدالنية 

Sunscreen doesn’t offer 100% protection.
SPF 30+ sunscreen blocks 96% of UV; SPF 
15+ blocks out 93%.

Using SPF 30+ instead of SPF 15+ does not 
mean you can safely double your time in the 
sun.

Apply sunscreen 20 minutes before going 
outside.  Don’t rub it in—a light film should 
stay visible.
Reapply sunscreen every 2 hours if you are 
swimming or sweating a lot.

20  2تكنولوجيا صيدالنية 
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:الصيدالنية للواقيات الشمسيةاألشكال  -6
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:مختلفة منها بأشكال صيدالنيةتتواجد الواقيات الشمسية 

  ز/مم أو /زالكريمات

الهالمات

اللوسيونات

مستحلبات

البخاخات

SPF 15

Sunscreen
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