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اقيات الشمسّية وأهم النصائح حول استخدامها    أنواع الو

Most Important Tips on Using Sunscreens and Its Types 
   الّصيدالنّية فتحية محّمد ناجي: بكالوريوس في الّصيدلة

 : الدكتور الصيدالني رامز القضمانياإلشراف والتدقيق واملراجعة العلمّية

ص 
ّ
لخ

ُ
 امل
  تظهر  طويلة، نزهات في والخروج الصيف فصل اقتراب مع

  فهي   اإلزعاج   لحد  تصل  والتي   الشمسية   الحروق  مشكلة

  الحساسة   البشرة  ذوي ل  خاصة  الشديد  األلم  تسبب

  عديدة   جلدية  مشاكل   تظهر كما    ، والفتيات  كاألطفال

  فوق   األشعة   أن    ثبت  . وغيرها  والكلف  كالتصبغ

   تسبب   البنفسجية
 
التعرض    ،جلدية  أضرارا عند   

 
خاصة

  من أساس ي    جزء  البشرة  حماية  كانت.  طويلة  لفترات  لها

  تجنب   أو  املالبس  استخدام   خالل   من  البشرية  الطبيعة

 األولى  العلمية  التقارير  أظهرت.  الشمس  ألشعة  التعرض

  أواخر   في  الضوئية  الحماية  عوامل  استخدام  محاولة  عن

  ثم .  للغاية  محدود  تأثير   ذات  مواد   مع   عشر،   التاسع   القرن 

  املتحدة   الواليات   في   مرة  ألول   الشمس  واقي  تسويق   تم

  واقيات   شعبية  زادت  ذلك  بعد.  1928  عام  في  األمريكية

من    مراشح   دمج  مع   الشمس البنفسجية  فوق  األشعة 

  في   Lotions  توالغسوال   الكريمات   في  UVBنمط  

  أصبح   الصيدالنية،   الصناعة  تطور   ومع.  السبعينات

  تم   ما  إذا  الجلد  لحماية  األمثل   الحل   هو  الشمس ي  الواقي

  املقال   هذا   في  سنتعرف .  الصحيحة   بالطريقة  استخدامه 

  املكونات و   وأنواعها،  الشمسية  الواقيات   عمل   آليات   عن

ة    واألشكال  تركيبها  في  الداخلة ،   املتوافرة الصيدالني 
 
  تجاريا

 
 
  الصحيحة   الطريقة  عن  النصائح   بعض  سنقدم  وأخيرا

  لتحقيق   تجنبها  الواجب  واألمور   الشمس ي   الواقي  لتطبيق

 . الضارة الشمس  أشعة من  وحماية  استفادة  أقص ى

 

 

 ُمقّدمة 
ةتعد   مس ضروري    أشع 

 
الجسم  الش وظائف  من  للعديد  ة 

فيتامين  إنتاج  ذلك  في  بما  ة  فإن     ، املقابلفي    .D  الهام 

ضار   مس 
 
للش املفرط     التعر ض 

 
ي    ؛أيضا تؤد  فقد 

ةاإلشعاعات فوق   مس  (UV  البنفسجي 
 
ادرة عن الش ( الص 

تلف   ويلإلى 
 
والط القصير  املدى  يقارب   ( 3) .الجلد على  ما 

األ 95 من  ة%  ةفوق    شع  بشرتنا    البنفسجي  إلى  تصل  تي 
 
ال

األ  ة هي  املقام األول عن اآلثار    وهي   UVA  شع  املسؤولة في 

الن   الوجه،  تجاعيد  زيادة  مثل  بقع  املزمنة  والكلف،  مش 

الدموي   Age Spotsالعمر األوعية  في  ع  توس  في ،  رات  تغي  ة، 

أم   املبكرة.  الجلد  لشيخوخة  يؤدي  ا  مم  الجلد  ا  تركيبة 

ةاأل  أكثر  ف  UVB  شع  ها قد تكون  بنسبة أقل ولكن  هي تصل 

ها  ألن 
 
ئيس ي للحروق    ضررا بب الر  مسيةالس 

 
ب  . قد يسب  الش

ر سرطان الجلد  رطان الجلد. يتطو  س  UVBو   UVAمن   كل  

في  أشخاص  خمسة  كل  من  شخص  حوالي  حياة  في 

 (3)الواليات املتحدة. 

مس ي
ّ
 Sunscreen  تعريف الواقي الش

مس ييعمل الواقي  
 
ا عبر امتصاص    الش على حماية الجلد إم 

ةاأل  ة فوق    شع  الجلد    البنفسجي  طبقات  وصولها  قبل 

أو عن طريق عكس األ اخلية وإلحاق الض  الد   ة رر بها،    شع 

ة فوق   ( 12) من على البشرة وبعثرتها. البنفسجي 

اقيات الشمسية  أنواع الو
الواقيات   مسية تنقسم 

 
نوعين   الش إلى  رئيس ي  هما    بشكل 

مسيةالواقيات  
 
 باسم واقيات   الش

 
عَرف أيضا

ُ
العضوية )وت

 
 
والواقيات  الش الكيميائية(  مسيةمس 

 
العضوية   الش غير 

 
 
عَرف باسم واقيات الش

ُ
 ( 8).ة(مس الفيزيائي  )وت
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مسية العضوية: 
ّ
اقيات الش   الو

األ  امتصاص  على  ة تعمل  ة فوق    شع     البنفسجي 
 
تي  ال

فتتحو   الكيميائية  املواد  مع  إلى كمي  تتفاعل  مل  قليلة    ن ة 

تخر  بشكل  تدريجي    جالحرارة  تركيبتها  ترتكز  البشرة.  من   
 
ا

  اليسيالت ة مثل الس  ة العضوي  أساس ي على املواد الكيميائي  

Salicylatesالبنزوفينونات  ،  Benzophenones   والقرفة  

Cinnamates . 

مسية غير 
ّ
اقيات الش   ة:العضويّ الو

األ  بعثرة  على  ةتعمل  ةفوق    شع  عن    البنفسجي  وعكسها 

الجلدية   الخاليا  بين  الجلد  على سطح  حاجز  خلق  طريق 

األ  ة وموجات  وإلحاق  مم    شع  البشرة  اختراق  من  يمنعها  ا 

بها بآلي  تالي  وبالت    ، األذى  مع  عمل   
 
مقارنة معاكسة  ة 

مسي   اتالواقي
 
تحتوي هذه الواقيات على    .ةالعضوي  ةالش

من   فت  ُصن  األمريكية   قبلمعادن  والغذاء  الدواء    إدارة 

FDA    ها آمنة للبشرة وال تحمل مخاطر صحي ، وهي:   (5)  ة بأن 

التيتانيوم   أوكسيد  أوكسيد    و  Titanium Dioxideثاني 

الواقيات  Zinc Oxide  الزنك تكون  ما   
 
عادة مسية . 

 
  الش

 للجلد. غير العضوية أقل  
 
 ( 8) تخريشا

 

مسية مكونات 
ّ
اقيات الش    األخرى الو

 Skin سة سرطان الجلد أوصت مؤس   طاردات الحشرات:

Cancer Foundation  من  ب منفصلين  منتجين  استخدام 

والواقي   الحشرات  مس يطارد 
 
هو  (17).الش أن     السبب 

ب مشاكل منها   استخدام منتج واحد يدمج بينهما قد يسب 

مسيةإنقاص قدرة الواقيات  
 
ة على كشف األ   الش فوق    شع 

ة مع    البنفسجي  استخدامها  أحد  (  DEET) عند  وهو 

ب ويعرف  الحشرات  العلمي   طاردات  -N,N-Diethylاسمه 

3-methylbenzamide (Diethyltoluamide)    انخفاض  و

مس ي% من عامل حماية الواقي  30أكثر من  
 
تعزز    (4).  الش

مسيةالواقيات  
 
ا  (  (DEETامتصاص    الش مم  الجلد  في 

األطفال عند  ة  وخاص  مية  الس  لزيادة  تكون    ،يؤدي  لذلك 

مسيةالواقيات  
 
الة وآمنة أكثر    وطاردات   الش الحشرات فع 

 ( 4) عند استخدام كل  منها على حدى.

 
ّ
الت ومواد  جميل:  مستحضرات  بات 

 
املرط بعض  مثل 

 جميل ومستحضرات ما بعد الحالقة.الت  

الفعّ املكوّ  )الّسواغاتنات غير  تدخل    :( Excipients  الة 

 . الة مثل املاء والزيتفي تركيبة الواقي إلى جانب املادة الفع  

الوقائي   العمل  أن   من  الر غم  من    على  الوقاية  ملنتجات 

 
 
 الش

 
أدل أن  هناك   

 
إال الجلد،  ة على  مس يحدث على سطح 

املكو   بعض  الفع  أن    نات 
 
الش من  الواقية  يمكن  الة  مس 

الجسم  ودخول  الجلد  خالل  من  ن  و   ،امتصاصها  يبي  هذا 

وجيهات  ة إجراء دراسات لتحديد آثار هذه املواد والت  أهمي  

 لتطبيقها بشكل صحيح.  

يلي قائمة   املنتجات  نات الفعّ املكوّ بفيما  في  املقبولة  الة 

 
ّ
ت بأّنها ال

َ
 و تي ُوصف

ّ
 مس: اقية من الش

• Aminobenzoic Acid 

• Avobenzone  

• Cinoxate  

• Dioxybenzone  

• Homosalate   

• Octocrylene   

• Octinoxate   

• Octisalate  

• Oxybenzone   

• Padimate O  

• Ensulizole  

• Sulisobenzone  

• Titanium dioxide  

• Trolamine salicylate 

• Zinc oxide 
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مسية 
ّ
اقيات الش  األشكال الصيدالنّية للو

  : Creamsالكريمات .1
 
 ة. وهي الخيار األنسب للبشرة الجاف

أن    تميل  : Lotionsالغسوالت .2 ة  دهني    كون أرق وأقل  تإلى 

الكريمات استخدامهفض  يُ و   ، من  مناطق  للت    ا ل  على  طبيق 

 . من الجلد واسعة

الهالمية   Gels: الهالمات .3 املواد  ف  بصورة تعمل    ي أفضل 

الجلد الر    مناطق  فروة  مثل  أشعار،  على  أو  الحاوية  أس 

 در.الص  

اقي .4 الواقي  عند تطبيق    تفيد  :Sticksشكل  ب   ةشمسي  ات و

مس ي حول العينين. 
 
 الش

الس    : Spraysالرذاذات .5 البخاخات  من  تطبيق    عند هل 

 
 
 من الكريمات، ألن

 
حكم بحركات  ه يصعب الت  األطفال بدال

 
 
الكريم.  الط أثناء تطبيق  أن يكون  فل  بسخاء    ش  الر  يجب 

الت   مع  الفم،  أو  الوجه  عن   
 
اتجاه  وبعيدا من    الرياح أكد 

 ش. قبل الر  

 

مس ي مهمة عند  اعتبارات
ّ
 اختيار الواقي الش

مس ي املالئم هو استثمار طويل  يعد  
 
العثور على الواقي الش

ة سنوات ما بعد عد 
 
، إن

 
.  األمد. قد ال تظهر نتائجه مباشرة

معايير   على  نتعرف  أن  مس يقبل 
 
الش الواقي    البد  ،  اختيار 

الض   ة  األشع  أنواع  ماهي  نعرف   أن 
 
ال من  ارة  تصلنا  تي 

 ال
 
الض  ش ة  األشع  فوق  مس.  ة  األشع  تكون  ما   

 
غالبا ارة 

شد   في  وتختلف  ة   البنفسجي 
 
الط على   

 
اعتمادا قس  تها 

من أنواع  ثالثة  هناك  واملوقع.  اليوم  من  ة    والوقت  األشع 

ة   أشع  ة:  البنفسجي  ة  تعد    . UVCوUVB و  UVAفوق  أشع 

UVC   موجي    ذات طول     أقصر 
 
الث بين  ويتم    ةالثمن    أنواع 

إلى   الوصول  قبل  أي  األوزون  طبقة  قبل  من  امتصاصها 

مم    األرض، 
 
أن يعني  منها.  ا  الحماية  بشأن  للقلق  داعي  ال  ه 

ة  الغالف الجوي ويمكن  UVB وUVA وباملقابل تخترق أشع 

ة  تعد    أن تصل إلى بشرتنا. املسؤولة عن حروق    UVBأشع 

 
 
 الش

 
ة للجلد، ولكن ال  الخارجي  بقات  مس املؤملة وإتالف الط

الز   تخترق  أن  ة  األشع  لهذه  كبير.يمكن  بشكل  ا  أم    جاج 

ة      UVAأشع 
 
الش فوق  فهي  ة  األشع  من   

 
انتشارا األكثر  كل 

 
 
تمث وهي  األرض  على  ة  إلى  البنفسجي  يصل  ما  من  95ل   %

 
 
وع من  هذا الن  يعد  ذي يصل إلى سطح الكوكب.  اإلشعاع ال

الج شيخوخة  عن  مسؤول  ة   األشع 
 
املبك مثل  لد  رة 

 الت  
 
ألن بقي  جاعيد،  من  أكثر  بعمق  الجلد  يخترق  ة  ه 

كل    اإلشعاعات. تتلف  أن  ة    يمكن  أشع   و  UVAمن 

UVB  طفرات حدوث  درجة  إلى  للجلد  النووي  الحمض 

 وراثي  
 
 (8)ي إلى سرطان الجلد.تي قد تؤد  ة وال

 

 الواقي الشمس ي 
ّ
 يفواسع الط

Sunscreen  Broad Spectrum 

 
 
الش مصطلح  تستخدم   ركات 

ّ
الط لوصف    يف""واسع 

مس يالواقي  
 
   الش

 
من  ال يحمي  ةذي  .  UVB و  UVA  أشع 

 
معا

مسيةليست كل الواقيات  
 
   الش

 
لذلك من    يف، واسعة الط

 
 
ر الواقي املهم البحث عنها على امللصق الخاص باملنتج. يوف

مس ي 
 
   الش

 
الط الحماواسع  األ ييف  من  ة ة  فوق    شع 

ة   يمتص    . يعمل من خالل توفير حاجز كيميائي  البنفسجي 

األ  يعكس  ة أو  ةفوق    شع  الجلد.    البنفسجي  تتلف  أن  قبل 

 
 
 يجب أن تحمل واقيات الش

 
واسعة    لها تأثير   تي ليسمس ال

 
 
 الط

 
ال أو  إلىيف  تفتقر  حماية   تي  على    SPF-15  عامل 

الت   شيخوخة  أو  "تحذير من سرطان  :  التالي  حذيراألقل، 

  الجلد:  
ّ
 إن

ّ
الش في  الوقت  خطر  قضاء  من  يزيد  مس 

 
ّ
رة. هذا  اإلصابة بسرطان الجلد وشيخوخة الجلد املبك

 
ّ
مس،  املنتج قد ثبت فقط للمساعدة في منع حروق الش

 
ّ
 (7) .رة"وليس سرطان أو شيخوخة الجلد املبك

 

 عامل الحماية من الشمس 

 (SPF) Sun Protection Factor   

مسية تملك الواقيات  
 
    الش

 
 من عامل الحماية  مجاال

 
واسعا

 
 
الش قيمة    .مسمن  من    SPFوتشير  الحماية  مستوى  إلى 

 
 
الش  حروق 

 
ال  مس 

 
يوف يتم  تي  املنتج.  جميع    رها  اختبار 

مسية الواقيات  
 
كمي    الش الت  لقياس  لل ة  ةعرض  فوق    شع 
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ة    البنفسجي 
 
 ال

 
يتطل  تي 

 
الت  سبب  بها 

 
الش عند  في حروق  مس 

الواقي   استخدام  مس ي عدم 
 
بكمي    الش  

 
الت  مقارنة عرض  ة 

ةلل  ةفوق    شع     البنفسجي 
 
 ال

 
يتطل  تي 

 
الت حروق  بها  في  سبب 

 
 
الواقي  الش استخدام  عند  مس يمس 

 
تسمية    يتم    ثم    ،الش

 املناسبة لنتيجة الت    SPFاملنتج بقيمة  
 
  SPFر قيم  جربة. توف

   ( حماية أكبر50األعلى )حتى  
 
 ألن    .مسمن حروق الش

 
  نظرا

ضد    SPFقيم   الحماية  يقيس  اختبار  من  تحديدها    يتم 

مسيةالحروق  
 
ةالناتجة عن األ   الش ةفوق    شع  ،  البنفسجي 

األ   SPFقيم    فإن   من  الحماية  إلى  فقط  ةتشير  ،  UVB  شع 

الرقم    
ُ
أن    SPF-30فمثال إلى  ل  يشير   1ـ  املنتج الواقي يسمح 

ةمن األ   30من   ها تحميه  الحارقة باختراق الجلد، أي أن    شع 

األ 97من   من  ة %  الر  ار  الض    شع  يشير  بينما    SPF-50قم  ة. 

أن   ل  إلى  الواقي يسمح  األ   50من    1ـاملنتج  ةمن  الحارقة    شع 

أي   الجلد،  من  أن    باختراق  تحميه  اإلشعاع  98ها  من   %

الواقي    ( 13)ار.  الض   باستخدام  الخبراء  مس ييوص ي 
 
مع    الش

SPF    يقل    (8).30عن    ال 
 
 توف

 
الش واقيات    SPF  ذاتمس  ر 

من   األ   50أكبر  من  الحماية  في  صغيرة  ةزيادة  فوق    شع 

ة الواقيات  البنفسجي  تأثير  فترة  طول  تكون  مسية . 
 
  الش

تأثير الواقيات    عالية    SPFذات قيمة   مساوية لطول فترة 

مسية
 
قيمة    الش هو    SPFذات  ما  عكس  على  منخفضة 

لفترة   تدوم  األعلى  الحماية  عامل  ذات  بأن   متعارف 

 (8)أطول.

  
ً
شيوعا األكثر  املناطق  تنس ى بعض  أثناء    أن 

اقيات الشمسيةتطبيق   ( 1) ة حمايتها: ، وكيفيّ الو

قبة  وظهر الر  ان  الجانب  يعد  قبة من الخلف: الجانبين والرّ  •

 معر  
 
ة الش   ارة في حين أن  مس الض  ضان بشكل خاص ألشع 

الجزء الر   ذلك  في  بما  الحماية  إلى  تحتاج  بأكملها  قبة 

 
 
ال بظل  األمامي  محمي  يكون  ما   

 
عادة لحماية    الفك.  ذي 

مس ي على  ، نطب  الشمسية  قبة من الحروقالر  
 
ق الواقي الش

ثم عالر    من األمام، 
 
بدءا قبة، وعلى طول  الر    لى جانبي  قبة 

 
 
 الط

 
   ريق إلى خط

 
 الش

 
 هر.عر في الظ

   تتم    در العلوي:الصّ  •
 
سبة لهذه املنطقة بارتداء  الوقاية بالن

العنق عالي  هذه    ، قميص  على  مس ي 
 
الش الواقي  تطبيق  أو 

 لتوفير الحماية له.  املنطقة

•  
ّ
   فاه:الش

 
هنا  ب  تتطل شمسي  الوقاية  واقيات  ة  استخدام 

أو  Zinc Oxideتحتوي على   ، وعند مالحظة بقعة خشنة 

 
 
 من فحصها.  رة البد  متقش

معر    تكون   األيدي:   سطح • األيدي  خاص  قمم  بشكل  ضة 

ةألضرار األ  ة فوق    شع    البنفسجي 
 
ويل وخطر  على املدى الط

 
 
ما أثناء  يخوخة املبكرة والسي  اإلصابة بسرطان الجلد والش

غائم، من   يوم  في  األيدي،  القيادة. حتى   حماية 
 
املهم جدا

 الستخدام  خاص  
 
الخارج. نظرا في  باألنشطة  القيام  أثناء  ة 

الواقي   تطبيق  إعادة  فإن  اليوم،  طوال  باستمرار  اليدين 

مس ي 
 
 على هذه املنطقة أمر أساس ي.  الش

   األذنين:  رؤوس •
 
ال الجلد  سرطانات  من  الكثير   

َ
وِحظ

ُ
تي  ل

البد  تتطو   لذلك  فيها،  الواقي  ر  تطبيق  مس ي   من 
 
عليها    الش

 باإلضافة إلى ارتداء قبعات ذات حواف عريضة. 

على    القدمين:   سطح • الحماية  تطبيق  نسيان  هل  الس  من 

املنطقة أن  ،  هذه  من  الرغم  تكون    على  أن  يجب  الوقاية 

بطبقات أكثر سماكة ومقاومة للماء، وإعادة التطبيق كل  

 ساعتين. 

مسية 
ّ
اقيات الش  نصائح حول استخدام الو

الواقي  يعد   عن  مس يالبحث 
 
باملهمة    الش ليس  املناسب 

ولكن  الس   بالت  هلة،  يكون  ها  أن  يجب  العناء.  تستحق  أكيد 

 لنوع البشرة ومن غير الض  
 
ات  ار إعادة تطبيقه مر  مناسبا

الن   من  مجموعة  وهنا  اليوم.  خالل  يجب  عديدة  صائح 

 األخذ بها:  

يكون   .1 أن  حماية  يجب  ذو  مس ي 
 
الش   SPF-30الواقي 

 .وحماية واسعة الطيف على األقل  

املعر  ينبغي   .2 املنطقة  على  مس ي 
 
الش الواقي  ضة  تطبيق 

 
 
بكمي  للش درجات  مس  أعلى  على  للحصول  كافية  ات 

 الحماية.
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كل  يجب   .3 مس ي 
 
الش الواقي  تطبيق  إلى    إعادة  ساعتين 

خاص   ساعات،   ثالث 
 
التعر    ة  عند 

 
الط للهواء  لق،  ض 

الت   . يمكن اختيار مساحيق  عر  وبعد 
 
ض للماء مباشرة

الت   مع  الوجه  مستحضرات    SPFجميلية  من   
 
بدال

حد  الت   في  تكون  الحماية  درجة  ولكن  األدنى  جميل  ها 

 
 
 بمنتجات الحماية.  مقارنة

منطقة  يعد   .4 من  بالقرب  مس ي 
 
الش الواقي  تطبيق 

 . العينين واألذنين أمر مهم  

الت   .5 الواقييجب  بتطبيق  لنوع    قيد  املناسب  مس ي 
 
الش

 البشرة. 

اقيات الشمسية املناسبة    أنواع البشرة والو

•  
ّ
ن يكون الهدف الرئيس ي عند  أيجب    ة:البشرة الجاف

هو   الواقي  إضافي  تحقيق  اختيار  هذه  رطوبة  في  ة. 

الواقي   من  االستفادة  يمكن  مس يالحالة 
 
   الش

 
ب  املرط

ومكو   كريم.  شكل   على 
 
الت املثالي  نات  هي:  رطيب  ة 

،   Ceramidesسيراميدو ،  Glycerinغليسرين  

 والعسل.  Hyaluronicحمض الهيالورونيك و 

الّد  • الواقي    البد    هنية:البشرة  يحوي  مس يأن 
 
في   الش

 Gel   ( قليل اللمعان)الجل   صيغته على املاء أو الهالم

with matte finish    املكو أحد  على  يحوي  نات  وأن 

 
 
 أ   األخضراي  املساعدة مثل الش

 
اي  و زيت شجرة الش

 
 
ن     Niacinamideياسيناميد أو 

 
على  وال تساعد  تي 

 هون من البشرة.حكم في إفراز الد  الت  

ة فليس هناك  إذا كانت البشرة عادي    ة:البشرة العاديّ  •

مم   الواقي  الكثير  اختيار  عند  القلق  يستدعي  ا 

مس ي 
 
العضوي    الش الواقي  استخدام  يمكن  املناسب. 

  اس الكريم أو الجل. يميل أغلب الن    ،أو غير العضوي 

الواقي   اختيار  مس يإلى 
 
   الش

 
ألن أي   ه الالعضوي    يترك 

 بقايا بيض.

الحّس  • املكو    اسة:البشرة  من  العديد   هناك 
 
ال تي  نات 

تجن   ألن  يجب  الواقي  اختيار  أثناء  أن  بها  املمكن  من  ها 

وأوكس ي    آثارب  تسب   والعطور  الكحول  مثل  مؤذية 

بنزوئيك    Oxybenzoneبنزون   أمينو  بارا  وحمض 

Para-aminobenzoic acid  (PABA  )  والساليسيالت

Salicylates  والقرفة  Cinnamates  .  الواقيات  تعد

مسية
 
)املعدنية  الش العضوية  على    (غير  الحاوية 

الزنك   أوكسيد    Zinc Oxideأوكسيد  ثاني  مع 

    Titanium Dioxideالتيتانيوم  
 
هي الخيار األكثر أمانا

   ها أقل  ألن  
 
   عرضة

 
 (2)  لبية. سبب في ردود األفعال الس  للت

فإن   ذلك،  إلى  البانتينول املكو    باإلضافة  مثل    نات 

Panthenol    النتوين  آوAllantoin    وماديكاسوسيد

Madecassoside    تساعد مهدئة  خصائص  على  لها 

ج.   تقليل التهي 

باب: •
ّ
الش لحب  املعّرضة  مثل  هي    البشرة   

 
تماما

الحس   ب  البشرة  تجن   
 
دائما األفضل  من  اسة، 

أي   قد    استخدام  نات  مكو  على  يحتوي  شمس ي  واقي 

تؤدي إلى تفاقم االلتهاب املوجود بالفعل. لذلك، فإن   

مس يالواقي  
 
   الش

 
أمانا األكثر  هو  ذلك   ،املعدني،  ومع 

أي   يجد  ال  قد  البعض  املطلق ألن   الخيار  ليس  ه 
 
  فإن

الواقي   تطبيق  في  مس يمشكلة 
 
    (1)العضوي.  الش

 
غالبا

   ما يواجه 
 
ال  األشخاص 

 
باب  ذين يعانون من حب الش

الز   إنتاج  في  املفرط  مشكلة    Excessive Sebumهم 

املشكلة،   لهذه   
 
الخامنتجات    فإن  ونظرا ة  ص  الوقاية 

الد   الحس  بالبشرة  البشرة  أو  املثالي  هنية  هي  ة  اسة 

على    م،له تعتمد  الوزن  خفيفة  تركيبة  اختيار  مع 

 املاء.

اقيحظورات م مسي اتالو
ّ
 ةالش

تجن   • من  الواقيات    استنشاق ب  البد   مكونات 

)رذاذات( بخاخات  بشكل  استنشاقها    ألن    الشمسية 

 
 
يشك خطيرة.قد  ة  صحي  مشاكل  الت    ( 4)ل  عر ض  عند 

كيميائي   بنوع  ملادة  مرتبطة  مختلفة  مخاطر  هناك  ة، 

شكل    ؛التعر ض على  املستحضر  استخدام  فعند 

 
 
الط هو  الجلد  عبر  االمتصاص  يكون  ريق  كريمات، 
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دخوله   خطر  من  بنا  يجن  ا  مم  للتعرض،  األساس ي 

   .الجسم

بنزونمادة    بتجن   •   مادة ألنه    Oxybenzone   أوكس ي 

  وقد   الخاليا  أغشية   عبور   على  القدرة  لديها   كيميائية 

  الجسم   في  الطبيعي  الهرمون   إنتاج  مع  تتداخل

  املعروف   ومن   .الهرمونات  باضطراب   يعرف   ما   ويسبب

 
 
   (15).بعضال لدى  الحساسية  سببت اهأن   أيضا

  ركزت إذ     Octinoxateأوكتينوكسات  مادة  تجنب •

  مثل   واضحة  مخاوف  على  البشرية  الدراسات  معظم

   تثبت   ولم   ،   الجلد  وحساسية   الجلدي   الطفح
 
  ضررا

 
 
   (16). اآلن  حتى للبشر خطيرا

  الجلد   تهيج  يسببألنه   Vitamin A (فيتامين )أتجنب   •

  فعل   رد  وهو  الشمس،  ألشعة  حساسيته  وزيادة

  مشتقات   أن   إذ.  للضوء  حساسية ال  باسم  يعرف

  فوق   األشعة  ضوء  مع  تتفاعل(  أ)   فيتامين

  للجلد   سامة   ضارة  حرة  جذور   لتشكيل   البنفسجية

  تسبب   ضارة  ثانوية  كيميائية   منتجات  إلى  تتحول   أو

  ا مم    النووي،  الحمض  وخيوط  الجلد  في  الدهون   تلف

  في   يساهم  وربما  جلدية  آفات  إلى  النهاية  في  يؤدي

 ( 14) .الورم تكوين

على   • الحاوية  الشمسية  الواقيات  استخدام  تجنب 

اليوم في  مرات  لعدة  حشرات  يحتاج    ؛طاردات  إذ 

طارد   من  أكثر  تطبيقه  إعادة  إلى  مس ي 
 
الش الواقي 

الحشرات لذلك من األفضل اختيار املنتجات بشكل  

 منفصل. 

األ تجن   • على  مسية 
 
الش الواقيات  استخدام  طفال  ب 

 
 
تقل  ال عن    ذين     6أعمارهم 

 
إال الحاالت  أشهر  في   

مسية  الض  
 
الش الواقيات  تعد   العضوي  غرورية.  ة ير 

 للطفال عند الض  
 
 ( 11)رورة.أكثر أمانا

 

 

 

 
ّ
 مساألطفال والحماية من أشّعة الش

حساسي  تكون   أكثر  والر ضع  األطفال  من  بشرة  بكثير  ة 

املتكر   عرض  الت  عن  اجمة  الن  واألضرار  البالغ،  ر  بشرة 

ةأل     شع 
 
يمكن  الش تؤد  مس  الجلد  أن  سرطانات  إلى  ي 

حياتهم.الن   من  الحق  وقت  في  يبقى    (11)امية  أن  يجب 

 
 
 عن    6ذين تقل أعمارهم عن  األطفال ال

 
ة أشهر بعيدا   أشع 

 
 
يجب على األطفال ارتداء مالبس    ة املباشرة. مس القوي  الش

 
 
عريضة وقضاء   واقية بأكمام طويلة وقبعات ذات حواف

 
 
الظ في  الوقت  خاص  بعض   ل، 

 
الس    ة العاشرة  من  اعة 

وحت    
 
الس  صباحا  ى 

 
الث  انية  اعة 

 
  .  ظهرا

 
أيضا األهل  ننصح 

الواقي  ب مس يتطبيق 
 
حماية  الش عامل  على    SPF-30  ذو 

املحمي   غير  املناطق  على  الوجه  األقل  مثل  باملالبس،  ة 

  طفال األ   لضمان حصول   واألذنين والقدمين وظهر اليدين. 

فيتامين   من  يكفي  ما  الت  مكم    بإعطاءنصح  ن،  Dعلى 

 ( 11)سنوات.   5للطفال تحت سن  Dفيتامين 

 املعرضون أكثر ألخطار أشعة الشمس

أو  البشرة  ال  أصحاب • أو  البيضاء  ة  بني  الشاحبة 

 فاتحة، أم  ال
 
ة أو  ذين يملكون بشرة بني  ا األشخاص ال

طبيعي   بشكل  أقل  فسوداء  لإلصابة    هم  عرضة 

الجلد الد    ألن    ،بسرطان  بعض  البشرة  لديها  اكنة 

ضد   ةاأل   الحماية  ةفوق    شع  يمكن  البنفسجي  ولكن   ،

 (11)أن يحدث سرطان الجلد.

   هملدياألشخاص الذين   •
 
حيث    ،اماتالعديد من الش

 
من    يكون  أعلى  الجلد  بسرطان  اإلصابة  خطر 

 ( 11)ة.إضافي   رعايةاملتوسط، لذلك يجب أخذ 

يتعرضون  • الذين  ةأل   األشخاص     شع 
 
  الحادة مس  الش

 املقيمين في بلدان حارة
 
 . خاصة

 سرطان الجلد. ب  لإلصابة تاريخ عائلي  من لديهم  •

 نمش أو شعر أحمر.  من لديهم •

لديهم • جلدي    من   مشاكل 
 
متعل طبي  قة  ة  مثل  بحالة  ة 

 األكزيما. 
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 ارة لحماية البشرة من األشّعة الضّ نصائح 

•  
 
الذ ساعات  خالل  مس 

 
الش ب  بيأي    ؛روةتجن    ن ما 

 والس   10اعة الس  
 
  2اعة صباحا

 
 . ظهرا

املعر   • البشرة  مناطق  لتغطية  مالبس  ضة  ارتداء 

 
 
الط األكمام  ذات  القمصان  مثل  مس 

 
ويلة للش

والن  والس    راويل 
 
والقب  ارات  ظ مسية 

 
ذات  الش عات 

 الحواف العريضة.

•  
 
مسية ال

 
تها  استخدام الواقيات الش تي نغفل عن أهمي 

ارة.  الض  مس 
 
الش ة  أشع  من  الحماية  في  الكبيرة 
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