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  خالصه
  مقدمه

براي كاهش . شيوع پيري پوست و سرطان هاي پوست وابسته به آفتاب در بسياري ازنقاط جهان افزايش يافته است
         ي از آفتاب، پيشگيري اوليه كه يك جزء مهم آن استفاده از محصوالت  ناشيآسيب پوستي و سرطانهاي پوست

در حال حاضر عالوه بر ضد آفتاب هاي خارجي، ضد آفتاب هاي داخلي هم  .ضد آفتاب مي باشد توصيه مي شود
ت ذكر شده بر محصوال SPFبا توجه به نگراني و تشويش هاي موجود در مورد صحت. به بازار عرضه شده اند

  .اين مطالعه به منظور ارزيابي صحت اين محصوالت انجام شدايراني،  
  روش كار

از بين .  انجام شد1386 – 1385در فاصله زماني ) ع(اين مطالعه مداخله اي در كلينيك پوست بيمارستان امام رضا 
كرم 2 نفر براي 10د آفتاب  نفر وارد مطالعه شدند و براي هر ض25  ابتدا III تا Iداوطلبين سالم با انواع پوستي 

 با المپهاي UV 800K روز با كمك دستگاه فوتوتراپي 3و طي . مطالعه را به پايان رساندند Y و X ضدآفتاب 
UVB، UV-skintest  و UV-meter ساخت شركت Waldmannتستها و بررسي ها انجام شد؛ آلمان   .

 ، (Minimal erythemal dose Un-protected =MEDup)ابتدا حداقل دوز اريتم زا بدون پوشش ضد آفتاب 
 محصوالت ضدآفتاب داخلي SPF =30 و همچنين با توجه بهسپس بر اساس آن مورد اندازه گيري قرار گرفت و

 Minimal erythemal dose protected) حداقل دوز اريتم زايي با پوشش ضدآفتاب،موردآزمايش

=MEDp) از فرمول SPF= MEDp/ MEDup داوطلب در معرض اين مقدار دوز. مدست آده ب )MEDp ( و
 . ساعت بعد، اين دو ناحيه از لحاظ اريتم پوستي بررسي مي شد24اين مقدار قرار مي گرفت وسپس % 85همچنين 

 درست ارزيابي مي گرديد، نتيجه كلي آزمايش براي كرم مربوطه SPF صحت،داوطلبين% 90اگر در حداقل
  .انجام شد )SPFدرستي شرايط آزمايش، طبق پروتكل هاي استاندارد بررسي تاييد .  قلمداد مي شد"درست"

  نتايج
نتايج .  بودmj/cm26/15±09/73وMEDميانگين .  بود5/33±51/8همه داوطلبين مرد بودند و ميانگين سني آنها 

  .  بود"درست"نتيجة لوسيون  استاندارد نيز در تمام اين داوطلبين .  ارزيابي شد "درست"نهائي هر دو محصول 
  نتيجه گيري

 بر نوشته شده SPFمي توان به مردم و همچنين پزشكان در خصوص قابل اعتماد بودن ، با توجه به نتايج اين مطالعه
  .محصوالت ايراني اطمينان خاطر داد حد اقل تعدادي از
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  مهمقد
 « بـروز  ميـزان  افـزايش  امـروز مـردم      مـشكالت  مهمتـرين  ازيكي  
 باشـد  مي » پوست رييپ  تشديد و تسريع « و » پوست هاي سرطان

 دارد آنهـا  تـشديد  يـا  ايجـاد  در مهمي بسيار نقش خورشيد نور كه
ــا كــه  ــدامات ب ــشگيرانه اق ــيپي ــوان  م ــروز ت ــسياري ازب ــا از ب  آنه

  ). 1 (انداخت اخيرت به را آن بروز يا كرده جلوگيري
 باشـد  مي » آفتابها ضد « از استفاده  پيشگيرانه اقدامات اين از يكي
 قدرت اساس بر كه كند مي جلوگيري پوست به اشعه ورود از كه

ــام بــه واحــدي تحــت اشــعه برابــر در اشــان محــافظتي  فــاكتور" ن
 در). 4-2 ( شـوند  مـي  بنـدي  درجـه ) SPF1("آفتاب از محافظت

 سـاخت  آفتابهاي ضد خارجي، آفتابهاي ضد بر عالوه حاضر حال
  . شوند مي عرضه بازار به نيز داخل

 و ايرانـي  آفتابهـاي  ضـد  SPF ميـزان تعيـين    تحقيـق  اينهدف از   
 اطمينان اوال بتواند شايد طرح اين نتايج. است آنها صحتارزيابي  
 آفتابهـاي  ضـد  SPF صحت مورد در پزشكان و مردم در خاطري
ــاث. كنــد ايحــاد داخلــي ــا اني ــه توجــه ب  ارزانتــر و مناســبتر قيمــت ب

 مـصرف  و ورود از ناشي  هاي هزينه صرف از داخلي محصوالت
 ضـد  كيفيـت  تاييـد  امكـان  ثالثـا  و ، كاسـته  خارجي آفتابهاي ضد

 ايـن  حاضر حال در( شود فراهم كشور در داخل ساخت ي آفتابها
 انجـام  خـارجي  شركتهاي توسط هنگفت هاي هزينه صرف با كار
  .)شود مي
  

  كار روش
 واجـد  داوطلبـين   بـر  كـه  بـود  اي مداخلـه  اي مطالعـه  مطالعـه،  ينا

 مراجعه كننده به كلينيك پوسـت بيمارسـتان امـام رضـا در              شرايط
ــاني  ــله زمـ ــه 1386-85فاصـ ــه ورود معيارهـــاي كـ ــه بـ  را مطالعـ

صــورت ) پوســت متخــصص پزشــك  توســط تائيدشــده(داشــتند
  .گرفت

  :موارد ذيل بود شامل مطالعه به ورود معيارهاي
 داوطلـب  از بتـوانيم  كه قانوني سن: سن سال 18 حداقل -1

 .گرفت نامه رضايت

 فيتــز جــدول اســاس بــر 3يــا 2يــا 1 تيــپ داراي پوســت -2
 پاتريك

                                                 
1 Sun protection factor 

 پوسـتي  غيـر  و پوسـتي  بيماري سابقه عدم يا وجود دمع -3
 بولوز پورفيري، اريتماتو، لوپوس: قبيل از نور به حساس

 روزاســه، ،3پالگــر ،2هارتنــاپ پمفيگــوس، پمفيگوئيــد،
 آكتينيك پوروكراتوز ،5گراور بيماري ، 4دارير بيماري
 سـيمپلكس،  هـرپس  كارسينوئيد، سندرم منتشر، سطحي

  ... فورم مولتي اريتما آنولر، گرانولوم درماتوميوزيت،

 وجـود  لحـاظ  از آزمايش مورد ناحيه پوست بودن سالم -4
 اسكار يا التهاب ، عفونت بيماري،

 كـه ( گذشته هفته يك در زير داروهاي از استفاده عدم -5
 آنتي :قبيل از) باشند مي نور به حساسيت دهنده افزايش
 افـسردگي  ضد استروئيدي، غير التهاب ضد ها، بيوتيك

 بقيـه  و خـون  فشار ضد ها، تشنج ضد ها، ديورتيك ها،
 نور به كننده حساس داروهاي

 رنـو  برابـر  در حفاظت اثر  كه داروهائي از استفاده عدم -6
         نـور  بـه  پوسـت  واكـنش  در اخـتالل  موجـب  يا و دارند
                       و ئيدهااســــترو ،E ويتــــامين ماننــــد شــــوند مــــي
 ها هيستامين آنتي

 برنـزه  تخـت  از اسـتفاده  يـا  سوختگي آفتاب سابقه عدم -7
 گذشته ماه 3 طول در كننده

  .بود "انآس برداري نمونه" مطالعه، اين در برداري نمونه روش     
 آمـاري  افـزار  نـرم  از اسـتفاده  بـا  و شده رايانه وارد ها داده كليه    

SPSS صورت در و گرفته قرار وتحليل تجزيه مورد 5/11 نسخه 
 آمـاري  هـاي  آزمـون  و توصـيفي  هـاي  شاخص و جداول از لزوم

  .شد استفاده مناسب
 ر،نو از ناشي جانبي واثرات طرح به ورود مورد در داوطلبين به     
 آزمـايش  ناحيـه  در سـوختگي  يـا  و اريـتم  و قرمـزي  ايجاد قبيل از

 از آزمـايش  قبـول  صـورت  در سـپس  و شده داده الزم توضيحات
 شديد عوارض بروز صورت در. شد گرفته كتبي نامه رضايت آنها
 مـورد  تـيم  توسـط  درمـان  و مراقبـت  تحـت  بيمار سوختگي، مانند

 از هزينـه  و شـود  حاصـل  كامـل  بهبودي تا گرفت مي قرار تحقيق
  .شد مي پرداخت و گرفته تعلق وي به مدت اين در كارافتادگي

                                                 
2 Hartnup 
3 Pellagra 
4 Darier'sdisease 
5 Grover,s 
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 كارخانه از آن اوليه مواد كه ،%8 ساالت همو لوسيون بتداا   
 فارماسوتيكس همكاران توسط بود، شده تهيه آلمان مرك

. شد ساخته مشهد پزشكي علوم دانشگاه داروسازي دانشكده
 ظاهري با و مناسب قوام با گرن شيري آمده، دسته ب لوسيون
 گيري اندازه روش صحت ارزيابي جهت لوسيون اين از. بود روان

SPF استاندارد، اساس بر و شود مي استفاده آفتاب ضد كرمهاي 
  آن SPF سپس ).5(باشد داشته 47/4±279/1 معادل SPF بايد

 در فارماسوتيكس همكاران وسيلهه ب ، تن درون روش توسط
 35/4±64/0 برابر كه گرفت قرار موردارزيابي استراليا كشور
  ).6(بود
 معاينه و پرسشنامه تكميل از پس ، كننده مراجعه داوطلب افراد
 را مطالعه به ورود معيارهاي چنانچه پوست، متخصص توسط
 مورد تجهيزات و ها دستگاه. گرفتند قرار آزمايش مورد داشتند
  :شامل تحقيق اين در استفاده

 والدمن شركت ساخت UV800K راپيت فوتو دستگاه -1
)Waldmann( المپ 4 داراي آلمان كشور  UVB 
 ساخت TL20W/12RS مشخصات با UVB المپهاي(

   UVA المپ 6 و )هلند كشور Philips شركت
 2 داراي والدمن، شركت ساخت UV-Skintest دستگاه -2

 پوستي تيپ) الف: اساس بر ها دريچه كه دريچه، 6 و پدال
 زمانهاي در خودكار طوره ب شده؛ تابيده نور شدت) ب و

  شدند مي بسته متفاوت

 شركت ساخت 585-100 نوع UV-meter دستگاه -3
  شده تابيده نور شدت گيري اندازه براي والدمن

 X  ضدآفتاب هاي كرم از هموساالت لوسيون بر عالوه همچنين
 سطح در معتبر هاي داروخانه از يكي از كه SPF=30 با Yو 

  . شد استفاده بود شده تهيه مشهد شهر
 زير شيوه طبق (MED)زا دوزاريتم اقل حد اول، روز در

 كمر روي باز هاي دريچه با skin test دستگاه: شد گيري اندازه
 به داوطلب حاليكه در بند، كمر خط باالي ناحية در داوطلب
 پوستي تيپ« اساس بر و شد مي داده قرار بود، كشيده دراز شكم

 مورد سطح از cm 25 فاصلة از شده تابيده نور دتش «و» داوطلب
 ها دريچه شد، مي گيري اندازه  UVmeter توسط كه» آزمايش

 و 48 و 36 و 24 و12 و 6 هاي MED اساس بر خودكار طوره ب

            بسته 108 و 84 و 60و 36 و24 و18 هاي MED يا و 60
 از مناسب هاي مالفه و پارچه با بيمار پوست و بدن بقيه. شدند مي

 چشمها محافظت براي همچنين و شد مي محافظت نور با مواجهه
 به. گرديد مي استفاده درماني نور مخصوص هاي عينك از

 هيچ از آزمايش روزهاي طي در كه شد مي توصيه داوطلب
 با مگر موضعي، يا خوراكي يا تزريقي صورت به چه داروئي،
 "زمايشآ دهندة انجام پوست متخصص" پزشك مشورت
 نور با آزمايش مورد نواحي و ننمايد استحمام نكند، استفاده
  . باشد نداشته مواجهه مصنوعي نور يا آفتاب
                قرار معاينه مورد شده، تابيده نور ناحيه 6 ،دوم روز در
 شده اريتماتو كامل طوره ب كه پوست ناحيه اولين و گرفت مي
 برحسب داوطلب MEDوانعنه ب داشت، واضح  حاشيه و بود

mj/cm2 گرديد مي ثبت .  
SPF استاندارد روش طبق (آزمايش مورد كرمهاي FDA (در 

          ضرب 32/1و 15/1و 07/1و 1و 93/0و 87/0و 76/0 ضرايب
 قرار توجه مورد 1و 87/0 ضرايب آزمايشاين  در البته ،شد مي

 ضرب داوطلب MED در دوباره حاصل اعداد سپس .گرفتند
 بر را 1دريچه هر براي شده داده اشعة دوز حاصل عدد كه شد مي

  :فرمول كمك با و كرد مي مشخص mj/cm2 حسب
Irradiance (mw/cm2)×Time(s)=  fluence (mj/cm2) 

         مشخص دريچه هر براي الزم زمان ،»شده تابيده نور شدت «و
  .شد مي

 اتخاذ رداستاندا هموساالت لوسيون براي هم شيوه همين مشابه 
 "هشت"عدد از تر پايين هموساالت SPF اينكهه دليل ب فقط :شد
 56/1و 25/1و 1/1و 1و 9/0و 8/0و 64/0 ضرايب از بايد بود

 از فقط باال در  شده ذكر دليل همان به هم باز كه شد مي استفاده
  .شد استفاده 1و 64/0 ضرايب

 هرچه  [ I(mw/cm2)× T(S)=F(mj/cm2) ]  رابطه طبق 
 شده داده (time=T)زمان باشد باالتر Irradiance(I) يا شدت
 فوتوتراپي دستگاه UVA المپهاي تمام شد، خواهد كمتر

UV800K المپهاي با UVB شدت حداكثر از تا شد تعويض 
  .شود استفاده تابش

                                                 
1Fluence 
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 خلف يا كمر ناحيه( بيمار بدن پشت در آزمايش مورد نواحي از
 بود، نشده استفاده  ول،ا روز MED آزمايش در كه) سينه قفسه
 و نموده انتخاب بدن، سمت يك در را cm2250 حدود در

 واحد 1 مقدار به سپس و مشخص رنگي مواد با را آن محدودة
 محدوده به را آزمايش مورد كرم از 1(FTU) اتگشتي نوك

 طوره ب cm2250 محدودة تمام روي بر وشد  منتقل شده مشخص
 15 طيتا  نموده پخش بهسبا انگشت نوك مالش با يكنواخت

 معادل ،FTU يك كه است ذكر به الزم. شود خشك كرم دقيقه
 نظر مورد منطقة از cm21 هر بنابراين و باشد مي گرم5/0 تقريبا
 طبق. باشد مي دارا را شده استعمال كرم از mg/cm22  معادل

 آزمايش، مورد درنواحي كرم مصرف ميزان نيز  FDAاستاندارد
mg/cm2 2 يك .است FTU از كه است كرمي مقدار معادل 

 مفصلي بين خط تا انگشت نوك از mm5 كاليبر با تيوب يك
  . باشد شده خارج ديستال
 نيز ،cm2 25 ناحيه مقابل طرف در ديگر cm225  ناحيه يك
 سپس، و شد انتخاب استاندارد هموساالت لوسيون استعمال براي
cc 05/0 با نظر مورد ناحيه به انسولين سرنگ يك با لوسيون از 

 دست سبابه انگشت با و شده استعمال رنگي، شده مشخص حاشيه
 cm225 ناحية تمام به يكنواخت طوره ب تا ه شدادد مالش ديگر
 ذكر قابل هم باز. شود خشك لوسيون دقيقه 15 طي تا شود پخش
 لوسيون l/cm2μ 2 نظر مورد ناحية از cm2 يك هر به كه است

  .باشدFDA  استاندارد بقاطم كه است هشد استعمال هموساالت
            دستگاه لوسيون، و كرم استعمال از دقيقه 15 طي از پس 

UV-skintest 4 فقط و گذاشته نظر مورد ناحيه دو روي را 
 مشخص رنگ، با آنها محيط و باز) طرف هر در دريچه 2 (دريچه

 و نظر مورد كرم 1 ضريب وديگري 87/0 ضريب براي يكي. شد
 براي ديگري و 64/0 ضريب براي دريچه يك نيز مقابل طرف در

       فوتوتراپي دستگاه سپس. شدند مي باز لوسيون، 1 ضريب
800k المپ 10 تمام با UVB در ها دريچه و شد مي روشن 
  : رابطه اساس بر كه نظر مورد زمانهاي

T(s)= F(mj/cm2) / I(mw/cm2)  

                                                 
1  Finger Tip Unit 

 سعي( شدند مي بسته تدس كمك با ترتيب به آمد، مي دست به
 تمام در بيمار پشت از دستگاه فاصله تغيير با تابش شدت ،شد مي

  ).            بماند باقي ،mw/cm2 3 آزمايش مراحل
 ذكر ناحيه 4 در اريتم ايجاد جهت از داوطلب ،سوم روز در
 نتيجه ،بود ايجادشده اريتم اگر و گرفت مي قرار معاينه مورد شده

 و  شد مي تلقي» مثبت« مربوطه ضريب و منطقه آن براي آزمايش
 و منطقه آن براي آزمايش نتيجة گرديد نمي مشاهده اريتم اگر

 ضريب نتيجه اگر. شد مي ارزيابي» منفي« مربوطه ضريب
 به بزرگتر، ضريب نتيجه به توجه بدون بود، »منفي« كوچكتر

 داوطلب آن براي كرم كلي نتيجه شرايط، بودن استاندارد شرط
 روي شده ذكر SPF صحت « يعني شد مي اعالم »درست«

 اين غير در.  »است تاييد مورد طلب داو آن براي محصول
» نادرست« داوطلب آن براي مربوطه كرم كلي نتيجة صورت،
 براي محصول روي شده ذكر SPF صحت «يعني شد مي اعالم
  .»نيست تاييد مورد داوطلب آن
 براي بزرگتر و كوچكتر رايبض بايدنتيجه استاندارد، شرايط طبق
 و »منفي« ترتيب به هموساالت لوسيون مورد در داوطلب هر

 نتايج كه داوطلبيني هدف، اين به رسيدن براي و باشد »مثبت«
  .شدند حذف مطالعه از نگرديد حاصل آنها در فوق
 اعالم »درست« جواب داوطلبين،% 90حداقل در كه صورتي در
 قلمداد »درست« نهايت در هم مكر آن نهايي جواب گرديد، مي
 با »محصول روي شده ذكر SPF صحت« يعني اين و شد مي

  . باشد مي تاييد مورد مطالعه اين نتايج به توجه
  

  نتايج
 بر آزمايش موجود، مشكالت و ها محدوديت به توجه با كل در
 داوطلب 12 و SPF =30با  Xآفتاب ضد كرم براي  داوطلب 13
 روي بر هركرم براي شروع و SPF =30 با Y آفتاب ضد كرم از 
             ميانگين و بودند مرد داوطلبين همه. رسيد پايان به نفر، 10
  و بود سال 26-52 سني درمحدودة 5/33±51/8 آنها سني

                   در mj/cm2 6/15±09/73 آنها MED ميانگين
 و 2پوستي تيپ درصد 2/27. بود mj/cm284-48 محدودة

 تيپ در MED ميانگين كه داشتند 3 پوستي تيپ هم% 8/72
 معادل 3 پوستي تيپ در و mj/cm2 92/6±52 معادل 2 پوستي
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mj/cm248/8±81 ميانگين سني وتيپ قابل ذكر است كه . بود
گروه تفاوت قابل مالحظه اي پوستي افراد شركت كننده در دو 

 ).>05/0p(نداشت

 داوطلبين اين تمام در هموساالت لوسيون نتيجة ضمن در
. داد مي قرار تاييد مورد را آزمايش شيوه صحت كه بود »درست«

 كنار مطالعه از باال MED علته ب نفر چندين آزمايش طي در
 براي الزم دوز مقدار موجود دستگاههاي با زيرا شدند گذاشته

 غيره ب داوطلبين از تعدادي در .نمي آمد دسته ب آزمايش انجام
 به كه شد ايجاد هم مختصر خارش و سوزش ضةعار اريتم، از

  . نشد مشاهده ديگري عارضة و داد پاسخ موضعي استروئيد درمان
 صحت« يعني شد ارزيابي »درست« محصول 2 هر نهايي نتايج
SPF باشد مي تاييد مورد »نظر مورد هاي كرم روي شده ذكر .
  .دهد مي نشان را آزمايش جزئيات  2 و 1 جداول

  

 مراجعه كننده به كلينيك پوست داوطلبين روي  =30SPFبا X  محافظت كننده در برابر آفتابكرم آزمايش نتيجة ئياتجز -1 جدول
  1385 سال مشهد) ع(بيمارستان امام رضا 

 نتيجه
  X كرم هموساالت لوسيون

SPF=30 
  ضريب كلي ارزيابي

1 

  ضريب
64/0 

  بضري كلي ارزيابي
1  

 

 ضريب
87/0 

  
MED(mj/cm2) 

  
پ

تي
 

تي
وس

پ
 

  
ب

وطل
دا

 

 III 1 84 منفي مثبت درست منفي مثبت درست

 III 2 84 منفي مثبت درست منفي مثبت درست

 III 3 84 منفي مثبت درست منفي مثبت درست

 II 4 60 منفي مثبت درست منفي مثبت درست

 III 5 84 منفي مثبت درست منفي مثبت درست

 III 6 84 منفي مثبت درست منفي مثبت درست

 III 7 84 منفي مثبت درست منفي مثبت درست

 II 8 48 منفي مثبت درست منفي مثبت درست

 III 9 60 منفي مثبت درست منفي مثبت درست

 III 10 84 منفي مثبت درست منفي مثبت درست
  MED=6/75±91/13ميانگين درست درصد 100 =نهايي نتيجة 

  
  

               مراجعه كننده به كلينيك پوست بيمارستانداوطلبين روي SPF =30با Y  آفتابضد كرم آزمايش نتيجة جزئيات -2 جدول
  1385 سال مشهد )ع(امام رضا 

 نتيجه

  Y كرم هموساالت لوسيون
SPF=30 

 87/0 ضريب 1 ضريب كلي ارزيابي 64/0 ضريب 1 ضريب كلي ارزيابي

  
MED (mj/cm2) 

  
پ

تي
 

تي
وس

پ
 

  
ب

وطل
دا

 

 II 1 48 منفي مثبت ستدر منفي مثبت درست

 III 2 84 مثبت مثبت نادرست منفي مثبت درست

 III 3 84 منفي مثبت درست منفي مثبت درست

 III 4 84 منفي مثبت درست منفي مثبت درست

 III 5 84 منفي مثبت درست منفي مثبت درست

 II 6 48 منفي مثبت درست منفي مثبت درست

 III 7 84 منفي مثبت درست منفي مثبت درست

 III 8 84 منفي مثبت درست منفي مثبت درست

 III 9 84 منفي مثبت درست منفي مثبت درست

 II 10 60 منفي مثبت درست منفي مثبت درست
  MED=4/74±79/15ميانگين  درست درصد 90 = نهايي نتيجة 
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  بحث
 در آفتاب به وابسته پوست سرطانهاي و پوست پيري شيوع
 افزايش خصوصه ب. است يافته افزايش جهان نقاط از بسياري
ه ب جهان مناطق از بسياري در اخير چندسال طي در مالنوم شيوع
 آسيب كاهش براي مؤلفان از بسياري. است شده ثابت خوبي
 را اوليه پيشگيري برنامه آن زائي سرطان و آفتاب از ناشي پوستي
         پوشش از استفاده برنامه اين جزء يك. كنند مي توصيه

 آفتاب از حفاظت. است مؤثر هاي آفتاب ضد و كننده محافظت
 خود حفاظت  براي مردم پيش قرنها از. نيست جديد پديدة يك
 لبه هاي كاله و پوشش جمله از مختلف راههاي از ،UV اشعة از

 در جديد هاي آفتاب ضد جدي توليد. كردند مي استفاده پهن
 آفتاب، ضد يك اولية عملكرد). 7 (شد آغاز 1930دهة طول

 UV خورشيدي اشعة زنندة صدمه آثار از پوست حفاظت
  ).8(است
 تر بيش روز هر آفتاب ضد توليدات گذشته سال 10 طول در

 مثل مختلفي اشكال در و شده روزانه زندگي وارد گذشته روز از
 زيبائي، محصوالت حتي و چروك ضد كننده، مرطوب كرمهاي
 در كوتاه گردش يك با رشد، اين هنتيج در. دارد ادامه آنها توليد

 رديف متوجه بهداشتي، و آرايشي لوازم هاي مغازه يا ها داروخانه
 اشكال با آفتاب ضد مختلف توليدات از كننده گيج طوالني هاي

 و ازشكايات وسيعي طيف ايجاد باعث كه شويم مي مختلف
  .گردند مي ادعاها

 بخشي اثر ريگي اندازه راه ترين مناسب و ترين شده شناخته 
 حاضر حال در). 7(باشد مي SPF تست آفتاب، ضد توليدات
 داخل ساخت هاي ضدآفتاب خارجي، هاي آفتاب ضد بر عالوه
 توسط آفتاب ضد هاي كرم SPF.اند شده عرضه بازار به نيز

 هنوز كه گردد مي تعيين 2تن برون  و 1تن درون مختلف روشهاي
 ضد هاي كرم  SPF و است نشده انجام كار اين ما كشور در

 هنگفت هاي هزينه صرف با ديگر كشورهاي در ايراني آفتاب
 مقدمه قسمت در كه همانگونه. شود مي مشخص و ارزيابي
         صورته ب SPF تعيين روشهاي شد ذكر متون بر مروري
 از تعدادي و است متفاوت ديگر كشور به كشور يك از تن درون

 مورد سطح: از عبارتند شوند مي اختالف موجب كه عواملي
                                                 

1 In vivo  
2 In vitro 

 نور، تابش زاويه و شدت فرآورده، پخش چگونگي آزمايش،
 تابش ،زمان آزمايش مورد افراد تعداد نتايج، ارزشيابي نحوة

    ).11-9 ،5(....و
 و هزينه پر تن درون آزمايشات اينكه با گفت بايد طوركليه ب
 هنوز است، زياد آنها در اخالقي مالحظات و هستند بر زمان
  تن درون روش با مناسبي همبستگي بتواند كه تن برون روش

  براي مخصوصا(باشد داشته SPF شده گيري اندازه درمقادير
SPF تن درون روشهاي بنابراين است، نشده ابداع) 15 از باالتر 

  . )13-11( باشند مي قبول مورد و اعتماد قابل همچنان
 علته ب كه موضوع اين مجدد ذكر و فوق مطالب به توجه با
 ساز شبيه ”دستگاه فقدان آن مهمترين كه الزم تجهيزات نبود

  SPF عددي دقيق مقدارامكان ارزيابي  باشد، مي ”خورشيدي
 SPF صحت شد تهگرف تصميم بنابراين. نبود موجود كرمهاي

  :از بودند عبارتاين مطالعه  اهداف و گيردقرار ارزيابي مورد آنها
 صحت مورد در پزشكان و مردم در خاطر اطمينان ايجاد) 1

SPF داخلي هاي ضدآفتاب   
 نتيجه در و داخلي محصوالت از استفاده به مردم تشويق )2

 خروج كاهش و خارجي هاي آفتاب ضد مصرف و ورود كاهش
   كشور از ارز

 آفتاب ضد محصول خريد براي خانوار سبد هزينه از كاستن) 3
ه ب تر مناسب و نترارزا قيمت با داخلي محصول يك جايگزيني با

  خارجي محصول جاي
 توجه با استاندارد SPF تست انجام براي راه كردن هموار) 4
  .كشور داخل در استاندارد هاي پروتكل به

 محصوالت روي شده ذكر SPF =30 صحت مطالعه اين نتايج
 قلم دكتر مطالعه در. دهد مي قرار تاييد مورد را Y و X ايراني
            با ايراني كرم يك" بر كه تهران در همكاران و پور كار
30= SPF " 30 با فرانسوي كرميك " و= SPF "، جهت از 

 انجام كوهنوردان بر سوختگي ازآفتاب پيشگيري در آنها مقايسة
 آفتاب از پيشگيري در ايراني كرم كه شد مشاهده نيز بود، شده

 ره عوارض همچنين و دارد خارجي كرم با مشابه اثري سوختگي
 سال همكاران و غروي دكتر مطالعه در. )14( بودند مشابه كرم دو

 تن برون روشهاي با ايراني كرم SPF  2 كه اصفهان در 1379
 ايراني محصوالت روي شده ذكر SPF هم باز بود شده مقايسه
الزم به ذكر مي باشد كه در حال حاضر ( بود شده واقع تاييد مورد
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 SPF  محصوالت باSPFگيري روش هاي برون تن براي اندازه 

 اين نتايج به توجه با بنابراين. )15 () مناسب مي باشد15 زير 
 قابل خصوص در پزشكان همچنين و مردم به توان مي  مطابعه
 محصوالت از تعدادي حداقل رب شده نوشته SPF بودن اعتماد
 ها آفتاب ضد كه موضوع اين به توجه با. دادخاطر اطمينان ايراني،

 ايراني هاي ضدآفتاب قيمت و شوند استفاده بايد روزانه طوره ب
 صد چند تا درصد 100 بين خارجي هاي ضدآفتاب با مقايسه در

 خريد براي خانوار سبد هزينه از بنابراين شد، با مي ارزانتر درصد
 مردم عموم از بيشتري تعداد براي و شود مي كاسته نيز آفتاب ضد
 از روزانه خاطر، اطمينان با وانندبت كه گردد مي فراهم امكان اين

 ازكشور كمتر ارز خروج شاهد همچنين. كنند استفاده ضدآفتاب
 كنار در و بود خواهيم خارجي هاي ضدآفتاب وخريد ورود براي
 مي داده فرصت اين ايراني ضدآفتاب سازنده شركتهاي به آن
 ايجاد: مانند ديگر جهات از خود محصوالت كيفيت بر تا شود

 چسبندگي بيشتر، سهولت با پوست روي كنواختي پوشش
 پوست، داخل به فعال اجزاء عدم نفوذ    كمتر يانفوذ مطلوب،
  .بيفزايند ... و پوست روي بر شده ايجاد احساس پايداري،

  نتيجه گيري
 داشتن اختيار در با كه قابل ذكر است نكته اين پايان در

 SPF توان يم ... و خورشيدي ساز شبيه مانند الزم تجهيزات
 هاي هزينه از و كرده ارزيابي كشور داخل در را محصوالت

 از ارز خروج و خارجي هاي شركت به شده پرداخت گزاف
 پروتكلمي توان  اينها بر عالوه وكرد  ايجاد شغل ،كاست كشور

. ..و استراليا و ژاپن كشورهاي همانند را خود كشور به مخصوص
  .ايجاد كنيم

  
  تشكر و قدرداني 

ين وسيله از شوراي محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بد
 تصويب و تامين بودجه و به دليلمشهد و معاونت محترم پژوهشي 

 ؛ و همچنين از همكاري صميمانه در مراحل مختلف طرح
زحمات و همكاري همه عزيزاني كه در اين تحقيق ما را ياري 

رم بخش رزيدنتها، انترن ها و همكاران محتخصوص ه نمودند ب
  . تشكر و قدرداني مي شودپوست 
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