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1. Úvod 
 
Problematika UV záření (zvláště pak toho, které pochází ze Slunce) a jeho možných 

škodlivých účinků se dotýká prakticky celé populace. Bez slunečního svitu by sice nebyl 

žádný život na Zemi, přehršel slunečních paprsků však dokáže také zabíjet. Dostatečně to 

dokazují data týkající se incidence a mortality maligního melanomu a dalších typů kožních 

rakovin (spinocelulárního karcinomu, basaliomu). 

V populaci doposud přetrvávají často naprosto mylné názory ohledně  účinků slunečních 

paprsků, hlavně co se týká jejich zdravotní prospěšnosti ve smyslu podpory imunity 

(kdežto vědecky prokázané působení je zcela opačné). Dalším zcestným názorem je 

představa zdravotní nezávadnosti solárií, která jsou, bůh ví z jakého důvodu, považována 

za bezpečnější než  sluneční záření. Při tom se jedná pouze o komerčně výhodná zařízení, 

která těží z obliby módního trendu „hnědých zdravých“ těl. V neposlední řadě je třeba 

zmínit falešné představy o úžasných účincích antioxidantů, s nimiž je opalování „zdravé“ a 

„snadnější“, a po přečtení informačního letáčku záhy člověk získá pocit, že ačkoliv se sice 

neopaluje, je pro něj tento přípravek i tak životně důležitý. 

Vzhledem k těmto a mnohým dalším vžitým mylným informacím je stále nutné veřejnost 

pravdivě informovat o vhodných doporučeních a správném preventivním chování. 

Předcházet tak závažným onemocněním, jakými bezpochyby maligní melanom (vzhledem 

ke své zrádnosti spočívající v pozdní generalizaci a metastatických schopnostech) a ostatní 

zhoubné nádory kůže jsou, je daleko lepší a mnohem snazší, než léčba těchto novotvarů. 
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2. Incidence a mortalita melanomu a ostatních typů kožní 
rakovin 

2.1 Melanom 

  
Výskyt nových případů této velmi závažné formy rakoviny, která je však při brzkém 

záchytu vcelku dobře léčitelná, se stále zvyšoval až do roku 2003. Jen další roky ukáží, zda 

zástava růstu incidence v roce 2004 bude mít trvalý charakter, nebo jestli se incidence bude 

nadále stále zvyšovat. Každopádně strmý růst, který můžeme pozorovat v celém 

sledovaném období od roku 1970 je dosti varovným signálem. Nejlepším preventivním 

krokem při snaze snížit incidenci melanomu je zvýšit obecnou informovanost  občanů 

ohledně podstaty nebezpečí, které jim hrozí a dostatečně veřejnost obeznámit 

s preventivními opatřeními, která by měla podnikat. 

Největší preventivní akcí pořádanou v České republice je již tradiční Melanoma den, který 

je stanoven na 7.květen a během tohoto dne si občané mohou nechat bezplatně 

zkontrolovat svá pigmentová znaménka u spolupracujících lékařů. Dále jsou distribuovány 

letáky s informacemi o ochraně proti slunečnímu záření a další důležité informace (více na 

www.melanoma.cz). Myšlenka pochází z Belgie, kde tato akce byla poprvé uspořádána 

v roce 1999. V České republice probíhá od roku 2001 a koordinátorkou je Prof. Jana 

Hercogová. (15) 

Ve srovnání s rokem 1970 se počet hlášených nových onemocnění v České republice 

v roce 2004 zvýšil pětapůlkrát u mužů a u žen téměř pětkrát. Ze 151 případů na 834 u 

mužů a u žen ze 165 na 793 případů. Nejvíce nových případů onemocnění bylo zjištěno 

v roce 2003, a to u mužů 850 a u žen 845 (v celé populaci).  

Úmrtnost na tento novotvar nemá takový vzestup jako jeho incidence. Počet zemřelých se 

v roce 2004 proti roku 1970 zdvojnásobil, z 85 na 196 u mužů a z 82  případů na 150 u 

žen.(26) 
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Incidence a mortalita melanomu u mužů a žen v ČR v průběhu let 
1970 až 2004 (přepočteno na 100 000 obyvatel)
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Graf 1: Incidence a mortalita u mužů a žen v ČR v průběhu let 1970 až 2004 (přepočteno na 100 000 

obyv.) Zdroj dat (26) 
 

 

 

Graf 2: Počet nových hlášených onemocnění melanomu kůže na 100 000 obyv. podle pohlaví a 
věkových skupin, ČR, 2002. Zdroj (44) 
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2.2 Jiné zhoubné novotvary kůže (dle MKN-10 dg.C44) 
 
Diagnóza C44, tedy ostatní maligní nádory kůže kromě melanomu (tedy basaliom, 

spinaliom, Bowenova dermatóza atd.) je vůbec nejčastější diagnózou ze všech diagnóz 

maligních novotvarů. 

I u  této kategorie dochází k velkému vzestupu, od roku 1970 do roku 2004 se jejich počet 

zčtyřnásobil, u mužů z 1784 na 7795, u žen 1884 případů v roce 1970 na 7324 v roce 2004 

v celé populaci. 

Úmrtnost na tuto diagnózu je nízká, v roce 1970 zemřelo na tento novotvar 56 mužů a 51 

žen, v roce 2004, i přes velký nárůst incidence, to bylo jen 63 mužů a 60 žen.(26) 

Incidence a úmrtnost u mužů a žen v ČR na jiné zhoubné novotvary 
kůže v přepočtu na 100 000 obyvatel
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Graf 3: Incidence a úmrtnost u mužů a žen v ČR na jiné zhoubné novotvary kůže v přepočtu na 100 
000 obyv., Zdroj dat (26)  
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3. Vliv UV záření na kůži a problematika ozonové vrstvy 
 

O příčinách stále vzrůstajícího počtu případů rakoviny kůže se stále bádá. Mezi hlavními 

obviňovanými činiteli jsou jak změny klimatu a úbytek ozónové vrstvy, tak nový životní 

styl spojený s delším pobytem na slunci, s trendem opalování a možností cestování do 

oblastí s vysokou intenzitou slunečního záření. 

Obecně expozice ničím nechráněné kůže těla slunečnímu UV záření je hlavní příčinou 

rozvoje rakoviny. Nemelanomové rakoviny kůže jsou z většiny způsobovány chronickou 

expozicí slunečnímu záření, zatímco o rizikových faktorech melanomu nejsou zcela 

jednotné představy. Zdá se, že důležitým rizikovým faktorem pro vznik melanomu je 

anamnéza vážného spálení od slunce (se vznikem puchýřů) a to zvláště v dětském věku.(5) 

Zatímco pravidelné používání opalovacích krému dle mnoha studií snižuje incidenci 

aktinické keratózy a spinocelulárního karcinomu kůže, na vznik basocelulárního 

karcinomu se žádný vliv neprokázal a v případě melanomu je dokonce některými studiemi 

udávána zvýšená incidence.(10,7) Veřejnost by toto zjištění mohlo přivést k pocitu, že 

fotoprotekce je nejen neúčinná, ba přímo dokonce škodlivá. Tento dojem je třeba vyvrátit. 

Meta-analýza několika studií zaměřených na souvislost mezi výskytem maligního 

melanomu a používání opalovacích krémů zjistila, že neexistuje žádná asociace mezi 

opalovacími krémy a maligním melanomem.(14) Vysvětlení, proč některé studie zjistily 

vyšší výskyt maligních melanomů při užívání opalovacích krémů, nespočívá v přítomnosti 

kancerogenních látek v dostupných opalovacích krémech, ale spíše v odlišném chování lidí 

používající krémy s vysokým ochranným filtrem. Tito lidé mohou nabýt falešného pocitu 

ochrany a déle setrvávají na slunci, než lidé, kteří tyto krémy nepoužívají a jsou si plně 

vědomi nebezpečí, které jim při delším pobytu na slunci hrozí. Dalším důvodem může být 

nedostatečné dávkování opalovacího krému, které by mělo být 2 mg/cm2 kůže, což se 

v praxi nedodržuje (uživatel to většinou pociťuje jako nepříjemně silnou vrstvu krému) (2), 

či nedojde k dostatečně rovnoměrnému nanesení opalovacího krému. Dalšími 

nezanedbatelnými faktory jsou predispozice jednotlivců, genetická výbava a vrozená barva 

kůže, tedy množství melaninu v kůži. Je v celku logické, že lidé, kteří se špatně opalují 

nebo spíše pouze spalují, mají větší tendenci k pravidelnému používání krémů na 

opalování s vysokým SPF (protektivní faktor, viz. dále), než lidé s přirozeně větší 
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odolností proti slunečnímu záření a tím pádem i s přirozeně menším rizikem vzniku 

melanomu.  (18)  

 

3.1 Působení slunečního záření na kůži člověka (1,2) 
 

Ze záření vyzařovaného ze Slunce dopadá na zemský povrch po průchodu atmosférou 

ultrafialové záření (UV), viditelné záření a infračervené záření. 

Hranice mezi jednotlivými typy UV záření je určena konvencí. UVC záření o vlnové délce 

100-280 nm je odfiltrováno v atmosféře a na zemský povrch se nedostává (zdroj tohoto 

záření jsou nízkotlaké rtuťové výbojky, je používáno k prostorové dezinfekci operačních 

sálů, laboratoří apod.). Záření o vlnové délce 280-320 nm označujeme jako krátkovlnné 

UVB záření a tvoří 1% záření dopadajícího na zemský povrch, záření o vlnové délce 320-

400 nm pak dlouhovlnným UVA zářením, které tvoří 4% slunečního záření.  

Viditelné záření o vlnové délce 400-760 nm představuje 50% slunečního záření (používá 

se k léčbě novorozenecké žloutenky, sezónních afektivních poruch v psychiatrii a ve 

fotodynamické léčbě). 

Infračervené záření o vlnových délkách 760-3000 nm má účinky tepelné a tvoří zbylých 

45% energie slunečního záření. 

 

3.1.1 Vliv UV záření na kůži  

 

Dopadající UV záření je absorbováno chromofory, což jsou v tomto případě molekuly 

DNA, RNA, bílkovin, porfyrinů dalších sloučenin. Určitý chromofor je schopen pohltit 

pouze záření jen o určité vlnové délce, což charakterizuje tzv. absorpční spektrum daného 

chromoforu. Absorpce fotonů vyzdvihuje molekulu ozářené sloučeniny na vyšší 

energetický stav. Molekuly zůstávají v excitovaném stavu do doby, než se sloučenina 

chemicky změní na fotoprodukt, který přenese energii na další molekulu, nebo ji vyzáří 

jako energii světelnou či tepelnou. Přenosem energie může být podmíněn vznik 

morfologické reakce s navozením různých biochemických pochodů, například indukce 

nebo inaktivace enzymů, opravy enzymů, vznik iontových stavů, replikace DNA a dalších. 

Ty poté ústí v buněčné změny, které mohou mít povahu proliferační, mutagenní, toxickou 
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nebo jinou další. V poslední fázi těchto dějů lze pak již  pozorovat fotobiologické účinky 

typu erytému, hyperplazie tkáně, kancerogeneze a dalších. 

 

 

obrázek 1: Průnik světelného záření do kůže, Zdroj (2) 

 
 

3.1.2 Působení na nukleové kyseliny a bílkoviny 

 
Nukleové kyseliny – absorpční maximum se nachází při 260 nm, tedy v oblasti UVC. 

Vzhledem k nepřítomnosti UVC radiace na zemském povrchu je třeba přičíst změny DNA 

hlavně UVB paprskům kratším  než 300 nm, jejichž působením dochází k tvorbě 

kovalentních vazeb mezi sousedními thyminovými bázemi na šroubovici-vznikají 

cyklobutanové thyminové dimery. Jako následek přímé fotochemické reakce vznikají 

zkřížené kovalentní vazby mezi bílkovinami a nukleovými kyselinami. Tyto změny 

způsobují nekrózu buněk, vznik mutací nebo poškození, následně pak opravovaných 

pomocí buněčných enzymů. Za 1-3 hodiny po ozáření UVB lze zjistit snížení syntézy 

DNA, RNA a bílkovin, která se vrací k normě po 24 hodinách s tím, že se pak pro 

následujících 24-72 hodin přechodně kompenzačně zvyšuje. 

 

Bílkoviny – hlavním následkem fotochemických reakcí je oxidace histidinu, cysteinu a 

tryptofanu, přičemž jejich absorpční maximum je opět v oblasti UVB při 280 nm. 
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3.1.3 Časné a pozdní účinky UV záření 

 

Časné účinky: 

 
Radiačně podmíněný zánět 

Nejvíce erytemogeně působí UVB záření ve vlnových délkách okolo 300 nm. Minimální 

erytémová dávka UVB záření se pohybuje kolem 300 J/m2, zatímco u UVA záření je to 

300 kJ/m2 (je však vždy nutno přihlédnout k individuálním vlastnostem osoby a k daným 

podmínkám). Absorpce UV záření bílkovinami a nukleovými kyselinami kůže má za 

následek jejich poškození, které se projeví obecnými zánětlivými příznaky (erytém, otok, 

pálení a bolest spolu s poruchami funkce), které se rozvinou v průběhu několika hodin, 

nejvýše dnů. Souběžně s rozvojem zánětlivé reakce dochází k uvolňování mediátorů zánětu 

jako jsou prostaglandiny, cytokiny, IL-1, TNF. V histologickém obraze je přítomna 

spongióza epidermis, vazodilatace v dermis, neutrofilní a mononukleární infiltrace, později 

tvorba zvláštního typu  aktinicky poškozených buněk, tzv. sunburn cells.  

 

Opálení 

Časný typ opálení s krátkodobým trváním je patrný již po méně než minutě expozice 

UVA záření, nebo krátkovlnné oblasti záření viditelného o intenzitě 20-120 kJ/m2. 

Podstatou tohoto procesu je fotooxidativně zprostředkované ztmavnutí preformovaného 

melaninu a jeho přenos z melanocytů do keratinocytů. Tento typ opálení významněji 

nebrání pozdějšímu vzniku zánětlivého erytému. 

Pozdní typ opálení je trvalejší, udržuje se po dny i týdny. Nastupuje však také až po 

několika dnech, nebo i týdnech po expozici záření o intenzitě 400 J/m2 v případě UVB, 

150-200 kJ/m2 v případě UVA. Pozdní opálení je způsobeno novotvorbou melaninu 

v melanocytech a jeho transferem do keratinocytů. Dochází ke změně tvaru, zvětšení a 

stoupnutí enzymové aktivity melanocytů, klidové melanocyty se aktivují a nové se 

vytvářejí. Erytémogenní aktivita klesá následkem těchto procesů dva až třikrát. Indukce 

těchto opalovacích procesů je pravděpodobně důsledkem přímé aktivace enzymů 

tyrosinkinázového komplexu. 
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Imunologické změny 

Všechna tři typy UV záření vyvolávají na kůži i při nízkých dávkách poškození 

Langerhansových buněk a ovlivňují jejich funkci. Indukují se místo nich jiné buňky 

prezentující antigen a cirkulující antigen-specifické supresorové T-lymfocyty, čímž se 

mění charakter procesů prezentace antigenů a zvyšuje se míra imunosuprese. Klíčovou roli 

v těchto pochodech hrají epidermální cytokiny, modulující odpověď na antigeny. 

Podstata imunosuprese je zatím zkoumána na myších modelech a ukazuje se, že UV záření 

dokáže potlačit kontaktní přecitlivělost kůže a dokonce znesnadňuje odvržení 

transplantovaného tumoru, který byl vyvolán u jiného modelu pomocí UV záření. 

 

Hyperplazie kůže 

Tyto změny nastávají hlavně po UVB, nikoli po UVA ozáření. Hyperplazie je způsobena 

urychlenou syntézou DNA, RNA a bílkovin, s mnohonásobným zvýšením mitotické 

aktivity keratinocytů, která nastává po údobí snížené aktivity. Epidermis a korium se 

ztlušťují až na čtyř násobek, což významně zvyšuje fotoprotektivnost kůže zvláště u 

jedinců, kteří mají světlou pleť a nedokáží se opálit. Tato ochrana se však při dalším 

nevystavování se slunci během 1-2 měsíců vytrácí.  

 

Syntéza vitaminu D 

Syntéza vitaminu D patří mezi neopomenutelné a důležité časné pochody vyvolané UV 

radiací. O vzniku a účincích vitaminu D pojednávám v kapitole Problematika vitaminu D. 

 

Pozdní účinky: 
 

Stárnutí kůže (Photoageing) 

Jsou to změny, které jsou důsledkem chronického působení UV záření. Jedná se o vrásky, 

suchost a zhrubění kůže, teleangiektázie, žloutnutí a skvrnitou hyperpigmentaci, postupné 

ochabování kožního turgoru, vznik komedonů. Za poškození epidermis jsou odpovědné 

převážně UVB paprsky, za poškození dermis UVA i UVB záření. Mikroskopickým 

obrazem uváděných změn je ztluštění epidermis zvláště rohové vrtsvy s akantózou a 

buněčnými atypiemi, elastoidóza a  hromadění amorfního materiálu z degenerované 

elastiky v horním koriu a taktéž postižení cév, které jsou obliterované, zbylé dilatované a 
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vinuté. Je postižen i kolagen, přičemž se zvyšuje zastoupení třetího typu kolagenu. Některé 

z těchto změn  jsou předstupni změn nádorových, a to jak v linii nádorů nepigmentových, 

tak i pigmentových. 

 

Fotokancerogeneze 

Jak UVB, tak i v menší míře UVA vyvolávají vznik aktinických keratóz a 

nemelanomových zhoubných kožních nádorů, bazaliomu a spinaliomu. V menší míře to 

platí i pro maligní melanom. Průkaz karcinogenního působení UV radiace byl primárně 

poskytnut epidemiologickými studiemi.  

Podstata fotokancerogeneze spočívá ve změnách DNA, které jsou způsobeny chybnými 

opravami poškození, způsobených UV zářením. Reparační systémy zabezpečují integritu 

buněk kůže, mohou být však samy o sobě UV zářením poškozeny. Ozáření vysokou 

dávkou UV záření vyvolá solární dermatitidu, stejně jako v krátkých intervalech 

opakované vystavení dávkám menším, a to vzhledem k přetížení reparačních mechanismů 

a nenapravení radiačního buněčného poškození. Z toho vyplývá vznik mutací DNA 

v oblasti onkogenních a tumor-supresivních genů a tvorba maligních buněčných klonů. 

K neschopnosti odvrhnutí těchto buněčných klonů přispívá i imunosuprese navozená taktéž 

UV radiací. Jako model těchto změn může sloužit onemocnění xeroderma pigmentosum, u 

něhož se při zvýšené fotosenzitivitě pro poruchu reparačních mechanismů excize DNA 

vytvářejí mnohotné kožní nádory různého histologického charakteru.  

Snaha ozřejmit vliv jednotlivých typů UV záření na vznik maligního melanomu, vede 

k dalším výzkumům. Je zřejmé, že na vzniku cyklobutanových pyrimidinových dimérů se 

podílí jak UVB tak i UVA záření, každé však jiným způsobem. Zdá se však, že větší roli 

v incidenci melanomu může hrát UVA záření, které tvoří většinu UV záření dopadajícího 

na zemský povrch, jeho účinek na DNA je spíše sekundární prostřednictvím volných 

kyslíkových radikálů, než přímým poškozením a jeho působením dochází k určité 

fotosenzitizaci kůže. (9) 
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 Časný účinek Pozdní účinek 
190-280 nm (UVC) Odfiltrováno v atmosféře  
280-320 nm (UVB) Erytém (nejvýraznější za 8-24 hod) Fotokancerogeneze 
 Edém Imunosuprese  
 Ztmavnutí kožního pigmentu Stárnutí kůže 
 Pozdní typ opálení  
 Ztluštění epidermis a dermis  
 Syntéza vitaminu D  
320-400 nm (UVA) Časný typ opálení Stárnutí kůže 

Imunosuprese 
Fotokancerogeneze 

tabulka 1: UV záření a jeho účinky (5) 

 

 

3.2 Ozonová vrstva 
 
Ozon je namodralý plyn, jehož molekuly jsou složeny ze tří atomů kyslíku (O3). Nachází 

se především ve stratosféře ve výškách mezi 20-30 km. Tato oblast s relativně vysokou 

koncentrací ozonu je známa jako ozonová vrstva. 

Ozon vzniká ve stratosféře přirozenou cestou, když sluneční ultrafialový paprsek zasáhne 

molekulu kyslíku (O2) a rozloží ji na dva atomy kyslíku. Každý z těchto atomů se může 

navázat na další molekulu kyslíku a vytvořit tak molekulu ozonu (O3). Pokud molekula 

ozonu pohltí ultrafialový paprsek, využije jeho energii a rozštěpí se na molekulu kyslíku a 

volný kyslíkový atom, který ve styku s jinou molekulou ozonu vytvoří dvě molekuly 

kyslíku.Tento proces je v rovnovážném stavu, pakliže se vytváření a destrukce ozonu 

vyrovnávají. Jestliže je však sluneční ultrafialový paprsek absorbován molekulou freonu 

(chlorfluorouhlovodíku), uvolní se atom chloru, který reaguje s molekulou ozonu a vytváří 

se kyslík a oxid chlornatý (ClO). Pokud molekula oxidu chlornatého narazí na atom 

volného kyslíku,dojde k reakci a vytvoří se molekula kyslíku a atom choru. Tento volný 

atom chloru může zničit další molekulu ozonu. Stejně jako chlor mohou reagovat i NO, H, 

OH, Cl, Br. Odhaduje se, že tato řetězová reakce se může opakovat až 100 000krát.(16) 

Halogenuhlovodíky jsou ve vodě nerozpustné, nevymyjí se proto z atmosféry deštěm. Po 

vzestupu do stratosféry, kam se dostávají pomocí vzdušných proudů, při bouřích a 

tajfunech, se ocitají v jediném prostředí,v kterém, byť po dlouhé době, zanikají fotolýzou. 

Freony se vyrábějí jako nosné fáze sprejů, náplní chladících systémů, či jako průmyslová 
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rozpouštědla. Oxidy dusíku vznikají jako emise motorů tryskových letadel, raketových 

paliv a umělých hnojiv. Dalšími reaktivními sloučeninami jsou karbontetrachlorid a 

metylchloroform, sloužící k čištění počítačových součástek a dílů tryskových motorů. 

Sloučeniny poškozující ozonovou vrstvu nemají však pouze antropogenní původ. Brom z 

metylbromidů, které pocházejí z výparů mořské vody, je dokonce desetkrát až stokrát 

účinnější než chlor. Vulkanickou činností jsou do ovzduší vyvrhovány ročně miliardy tun 

prachu, popílku a plynu, mající stejné účinky. 

Podle studií vycházejících z měření přístrojů umístěných na družicích se ozonová vrstva, 

byť nerovnoměrně, v poslední době ztenčovala. V letech 1987-1992 byl pozorován 

celosvětový úbytek ozonu ve výši 3% ročně. Od roku 1991 je konstatovatelný celoročně, 

dříve byl zaznamenatelný jen v zimě. Nejvyšší úbytek nastává v oblasti zemských pólů, na 

Antarktidě, ale i severní polokouli. Důvodem je chlad, který panuje v těchto končinách a 

v prochlazených a málo se pohybujících vzduchových masách je koncentrace reaktivních 

oxidů chloru až stokrát vyšší než v teplejších oblastech.(1) Vlivem extrémně nízkých teplot 

dochází také  k tvorbě krystalků z vody a kyseliny dusičné (polární stratosferická oblaka 

(29)) a tyto krystalky poskytují katalytický povrch pro vazbu chloru a ozonu. Situaci 

komplikuje další významný antropogenní faktor-skleníkový efekt (vyvolaný zvyšující se 

produkcí oxidu uhličitého), který vede k ochlazování dolní stratosféry a tím ke zvýšené 

depleci ozonu.(1) 
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Obrázek 2: Grafické znázornění stavu ozonové vrstvy nad Antarktidou 1. října roku 1999 (30) 

 

 

Záření s vlnovými délkami 200 - 242 nm je většinou absorbováno již ve vyšších vrstvách 

atmosféry, zejména molekulami kyslíku. Jejich fotodisociace pak v těchto vrstvách vede 

k vytváření ozónu . Ozon sám absorbuje radiaci především v oblasti 200 až 300 nm a pak 

také slaběji od 300 do 360 nm. Několik absorpčních čar můžeme najít i v infračervené části 

spektra. Na zemský povrch se dostává většinou pouze sluneční radiace s vlnovými délkami 

většími než 280 nm. Intenzita UV-B radiace na zemském povrchu závisí tedy značně na 

stavu ozonosféry. Vztah mezi poklesem ozonu a růstem UV-B radiace není ale 

jednoduchý, protože UV-B záření není pohlcováno pouze ozónem, ale i atmosférickými 

aerosoly, oblaky a prachem. Znečištěná atmosféra v městských aglomeracích má např. za 

následek zeslabení ultrafialového záření dopadajícího na zemský povrch o 5 - 30% ve 

srovnání s okolím.(17) 

Snížená koncentrace stratosférického ozonu o 1% znamená zvýšení biologické aktivity UV 

záření dopadajícího na povrch Země o 1,3-1,5%. Současné odhady uvádějí, že při 

představitelném poklesu koncentrace stratosférického ozonu o 5% může ještě během života 
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dnešní populace celosvětově vzrůst výskyt basaliomů o 10%, spinaliomů o 20% a 

melanomů o 5-8%.(1) 

Přestože průmyslově vyráběné freony nejsou jedinou složkou chemických látek, které 

působí snižování koncentrace stratosférického ozonu, je jistě třeba jejich výrobu co nejvíce 

omezit. Tak byla roku 1988 uzavřena tzv. Montrealská dohoda, kterou podepsalo 42 států 

včetně České republiky. Dohoda proklamuje vůli co nejvíce omezit produkci freonů a jim 

podobných látek. Zdá se, že podle některých měření se míra snižování ozonové 

koncentrace začala zmenšovat. K návratu stavu, který byl v roce 1980, by mohlo dojít mezi 

léty 2027 až 2050. (1) 

 

 

Obrázek 3: Průměrné roční koncentrace ozonu naměřené na observatoři v Hradci Králové mezi léty 

1962-2006 (31) 

 

V České republice probíhá již od roku 1962 měření koncentrací ozonu v atmosféře na 

Solární a ozonové observatoři v Hradci Králové. Tato měření představují jednu 

z nejdelších evropských datových řad, která je z hlediska její kvality mezinárodně 

hodnocena jako referenční.(31) Množství ozonu se vyjadřuje v Dobsonových jednotkách 

(DU), které vyjadřují celkové množství O3 ve vertikálním sloupci o základně 1 cm2 (100 

DU odpovídá při normálním tlaku a teplotě 298K vrstvě O3 o tloušťce 1 mm).(32) 
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3.2.1 UV-index 

UV-index byl zaveden mezinárodními institucemi (WHO, the United Nations Environment 

Programm a the World Meteorological Organization) jako ukazatel míry UV záření pro 

veřejnost, aby si jednoduše mohla odhadnout riziko vyplývající z pobytu na slunci a 

dokázala dobře zvážit nutnost použití ochranných prostředků. Je to mezinárodně 

standardizovaná bezrozměrná veličina charakterizující úroveň erytemového slunečního 

ultrafialového záření dopadající na zemský povrch, vyjadřující biologický efekt na lidské 

zdraví. UV-index je definován na horizontální povrch. Obyvatelstvo je informováno nejen 

o očekávané maximální hodnotě UV-indexu, ale také o tzv. "celkové době pobytu na 

slunci", bez použití ochranných prostředků, po jejichž uplynutí již začne lidská pokožka 

vytvářet erytém. Tyto hodnoty jsou vypočítány v minutách pro polední období pro 

základní kožní fototypy, definované jako: 

Fototyp: I. ......vždy rudne, nikdy nezhnědne 

Fototyp: II. .....obvykle rudne a málo hnědne 

Fototyp: III .....vždy hnědne a někdy rudne 

Fototyp: IV .....vždy hnědne a nikdy nerudne 

 

Obrázek 4: Doba opálení v minutách pro kožní typy I, II, III, IV a 1 MED podle normy DIN-5050 

počítaná pro bezoblačnou oblohu (27) 
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Maximum UV radiace dopadne během dne na zemský povrch během čtyř hodin 

v poledním čase, většinou tedy mezi 10:00 a 14:00. (28) 

V některých situacích je třeba upozornit na možnost vyšších hodnot UV-Indexu a tím i 

kratších dob oslunění. Typickým příkladem je pobyt na sněhové pokrývce v jarních 

měsících, kdy odraz od sněhu může zvýšit intenzitu až o 60-80% a tím zkrátit uvedené 

doby oslunění o 30-40%.(30) Naopak oblačnost UV-Index obecně snižuje a jeho novou 

hodnotu lze zjistit pomocí tzv. „Opravného faktoru oblačnosti“. Toto zeslabení ale velmi 

závisí na typu a velikosti oblaků. Tenká nebo ojedinělá oblaka jen málo ovlivňují UV 

radiaci, v některých případech ji mohou dokonce bočním odrazem v daném místě 

krátkodobě zvýšit.(2) 

V naší geografické oblasti se UV-index pohybuje v rozmezí od 0 do 9, v tropickém pásu 

může dosáhnout až 15  nebo 16. Všeobecně se dá říci, že čím výše je Slunce nad obzorem 

(za jasného počasí), tím větší je UV-index. Hodnota UV-Indexu je daná intenzitou 

dopadajícího UV záření. Čím větší UV-Index, tím větší dávka UV záření. (27) 

 

 

Obrázek 5: Hodnoty UV indexu (28) 

 

Obrázek 6: Hodnoty slunečního ochranného faktoru (SPF) doporučené pro jednotlivé fototypy kůže 

při prvním opalování (27) 
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V České republice probíhá měření UV radiace na 11 stanicích, které jsou řízeny již výše 

zmiňovanou Solární a ozonovou observatoří v Hradci Králové, kam byly v letech 1993 a 

2003 nainstalovány Brewerovy spektrofotometry schopné měřit nejen hodnotu UVB 

radiace a koncentrace ozonu, ale i celkové množství SO2 a NO2 v atmosféře. (31) 

Předpověď UV-Indexu v České republice na daný den a jeho aktuální stav lze zjistit na 

internetové stránce: http://www.chmi.cz/meteo/ozon/UV_online.html. 

 

4. Ochrana proti UV záření 
 

4.1 Sunscreeny  (1,2) 
(fotoprotektiva k zevnímu použití, jsou obsaženy v opalovacích krémech) 

 

Chemické sunscreeny: absorbují specifické fotony UVR v rohové vrstvě kůže a tím 

zabraňují průniku záření. Absorbovanou energii přeměňují na teplo, nebo jí předávají do 

svých chemických vazeb, čímž se mění jejich molekula.. V rohové vrstvě kůže nejsou již 

přítomny živé buňky, a proto se sunscreeny nechovají jako fotosenzibilizátory, ale jako 

fotoprotektiva. Někdy se však stává, že použití určitého sunscreenu vyvolá fototoxickou či 

fotoalergickou reakci. Je to pravděpodobně způsobeno buď změnou molekuly sunscreenu,  

nebo působením na endogenní chromofory (bílkoviny a všechny ostatní molekuly 

organismu) při nichž dochází k fotochemickým reakcím i v nižších vrstvách kůže. Tyto 

negativní vlastnosti mají prakticky všechny chemické sunscreeny. 

 

UV-B oblast : 

Aminobenzoáty- hlavním zástupcem je kyselina para-aminobenzoová a její deriváty 

(padimat O, glycerol-PABA, padimat A, oktyldimethyl-PABA). Jsou to nejčastěji užívané 

látky.  

Cinamáty – deriváty kyseliny skořicové (hlavně Parsol MCX, oktokrylen). 

Salicyláty - patří mezi komerčně nejstarší filtry (používají se etylhexyl-, homometyl-, 

benzyl-, trietanolamin salicylát). 
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UV-A oblast:  

Anthraniláty – skupina orto-aminobenzoátů 

Dibenzoylmetany – nejvíce se používá avobenzon, není příliš fotostabilní, jejich stabilitu 

zlepšuje kombinace s některými UVB sunscreeny, maximum absorpce je v úzkém pásu 

340-350 nm 

Benzofenony – mají široké spektrum účinky v UVA i UVB oblasti (250-350 nm), 

(benzofenon 3-slabě fototprotektivní, ale silně fotostabilní, dioxybenzon, sulisobenzon), 

někdy jsou používány jako UV absorbenty do textilií pro zpomalení jejich fotodegradace 

Deriváty kafru – poskytují taktéž ochranu v UVA (Mexoryl SX) i UVB oblasti (Parsol 

5000, Eusolex 6300), nejsou registrovány v USA 

 

Fyzikální sunscreeny: odrážejí a rozptylují neselektivně UV i viditelné záření. Jsou to 

neprůsvitné pigmenty, jejich účinnost závisí na velikosti pigmentových částic, na síle 

vrstvy a na dokonalém rozptýlení částic. Jsou vhodné pro alergické osoby protože 

nealergizují a také pro děti. 

 

Makropigmenty – patří sem oxid titaničitý, zinečnatý, železitý, uhličitan vápenatý, kaolin, 

talek, přičemž částice jsou větší než 100 nm. Nejčastěji se používají oxid zinečnatý a 

titaničitý v koncentraci 5-20%.  Při aplikaci na větší kožní povrch a ve vyšších 

koncentracích jsou kosmeticky nepřijatelné pro svou bělavou barvu. 

 

Mikropigmenty – obsahují mikronizované  částice (menší než 100 nm) fyzikálních 

sunscreenů, ztrácejí schopnost odrážet viditelné světlo a tím se stávají kosmeticky 

přijatelnější. Dá se s nimi dosáhnout SPF 20 a více. 

 

SPF 
SPF je zkratka anglického sun protective factor a má označovat míru, jakou nás  opalovací 

krém chrání před slunečním zářením. SPF se vypočítá jako poměr MED (minimální 

erytémové dávky) chráněné kůže ku MED kůže nechráněné. V praxi se tedy uvádí, že 

hodnota SPF udává, kolikrát delší dobu může osoba  chráněná sunscreenem trávit na slunci 

bez toho, aby se objevilo zčervenání kůže. Erytém, který se na kůži objeví je výsledkem 

působení UVB, které bylo dříve považováno za původce poškození kůže a sunscreeny byly 
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vyráběny tak, aby omezovaly právě toto UVB záření. Samotný SPF (i podle postupu svého 

výpočtu) určuje, do jaké míry je kůže chráněna proti erytému, tedy spíše proti účinkům 

UVB záření. 

Postupem doby se však zjistilo,  že nejen UVB, ale i UVA působí v kůži takové změny, 

které mohou vést k trvalému poškození kůže a  kancerogenezi. UVA má však jen 

minimální erytemogenní účinek, takže klasické stanovení SPF není v tomto případě vůbec 

možné a ochranný efekt se tak většinou přepočítává ze zjištěných dávek potřebných pro 

docílení přímé (za 60 sec po ozáření) nebo pozdní pigmentace (za 2-4 hodiny). 

Při přípravě sunscreenů v laboratořích se tedy častěji používá metoda zjišťování účinnosti 

sunscreenu in vitro (levnější a rychlejší než za použití 10 dobrovolníků, dle normy 

COLIPA platné v Evropě), kdy se spektrofotometricky měří průchod daného záření přes 

sunscreen aplikovaný na sklo propustné pro UVR. 

Označování ochranného faktoru pro UVA záření není zatím ujednocený, a je proto velmi 

důležité, aby se spotřebitel důkladně přesvědčil, že opalovací krém opravdu obsahuje jak  

ochranu proti UVB, tak i proti UVA záření. 

Jak jsem na začátku poznamenala, obecně se přijímá, že hodnota SPF udává násobek doby, 

po kterou se dané osobě prodlužuje možný čas strávený na slunci bez erytému. Je však 

nutno zdůraznit, že toto pravidlo platí pouze do hodnoty SPF 30. Vyšší hodnoty SPF 

zajišťují odfiltrování již jen o málo většího procenta UV radiace. Sunscreen s SPF 30 

blokuje 96,7% UVR a sunscreen s SPF 60 98,3%, tedy jen o málo více (2). Proto se 

uvažuje o úpravě značení sunscreenů, kdy by nejvyšší označení SPF bylo právě 30. 

 

4.2 Fotoprotektivní oblečení (2) 
 
Většina letního oblečení je zhotovena z bavlny, lnu, hedvábí, viskózy a polyesteru. 

Přestože lidé dávají obecně přednost oděvům z přírodních materiálů, nejlepší 

fotoprotektivní vlastnosti mají látky umělé, jako např. polyester, zvláště v UVB oblasti. 

Avšak i přírodní materiály mohou poskytnout dostatečnou ochranu, musíme však vzít 

v úvahu i další vlastnosti těchto látek. Vyšší fotoprotekci mají látky hustě tkané, nebělené, 

čím tmavší látka, tím více záření pohlcuje. Pro zvýšení fotoprotektivních vlastností se do 

pracích prášků mohou přidávat UV absorbéry. Obecně po prvním praní bavlněných triček 
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jejich ochranná schopnost vzroste (zmenší se okénka mezi vlákny), při dalších praních už 

k tomuto efektu nedochází. 

Vlastnosti, které významně snižují fotoprotektivní funkci oděvu je roztažitelnost látky 

(většinou textilie s příměsí elastanu jako jsou plavky, leginy, punčochy) a vlhkost oděvu, a 

to zejména u látek bavlněných, ale i u polyamidu, elastanu a polyesteru, naopak u hedvábí  

a látek z viskózy vlhkost může ochrannou schopnost oděvu zvyšovat. 

 

4.2.1 Austrálie 

 
Vzhledem k alarmujícím počtům rakoviny kůže v Austrálii, byla právě Austrálie (a Nový 

Zéland) první zemí, která se začala důkladně zajímat otázkou jak zajistit patřičnou ochranu 

lidem pracujícím nebo pohybujícím se mimo budovy a již roku 1996 uvedla v platnost 

standard AS/NZS 4399: 1996 Sun protective clothing - Evaluation and classification, který 

určuje pravidla pro zjišťování UPF textílií a  taktéž obsahuje pravidla pro označování 

textilií odolných UV záření. (18) Tento australský standard také rozděluje oblečení podle 

dosaženého UPF do tří kategorií, viz. tabulka 2, přičemž oblečení s UPF menším než 15 

nesmí být označeno jako fotoprotektivní. 

UPF  (ultraviolet protection factor): fotoprotektivní faktor textilií stanovuje, kolik záření 

daná látka propouští. Tedy je-li UPF faktor 50, látkou projde pouze 1/50 celkového záření 

a tak je zablokováno více než 97,5% UV paprsků 

Stupeň ochrany Hodnota UPF % zachyceného UVR 

Výborná fotoprotekce 40, 45, 50, 50+ Více než 97,5 

Velmi dobrá fotoprotekce 20, 30, 35 95,9 až 97, 4 

Dobrá fotoprotekce 15, 20 93,3 až 95,8 

tabulka 2: Rozdělení textilií do kategorií dle dosaženého UPF, Zdroj (18) 

 
Australská vládní organizace, která je odpovědná za ochranu a bezpečnost obyvatelstva 

před ionizujícím i neonizujícím zářením a taktéž zaštiťuje dohled nad prováděním testů 

fotoprotektivity, označováním produktů  a na svých internetových stránkách nabízí široké 

informace ze všech těchto oblastí se nazývá  ARPANSA (The Astralian Radiation 

Protection and Nuclear Safety Agency).(18) 
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4.2.2 USA 

 
Spojené státy americké se ve své legislativně týkající se fotoprotektivních textilií 

inspirovali australskou normou a roku 2001 uvedli v platnost normu AATCC 183, což je 

návod, jak měřit a jak postupovat při zjišťování UPF textilií (zaštiťováno American 

Association of Textile Chemist and Colorist). Narozdíl od Austrálie, kde jsou testovány 

látky nové, suché a v nenataženém stavu, v USA testují látky, které jsou předem 

připraveny dle normy ASTM D 6544, tedy vyprané, vystavené zdroji umělého slunečního 

záření a chlorované vodě tak, aby odpovídaly kvalitě oblečení, které je již 2 roky 

používané. Tak je zajištěno, že ochrana těmito textiliemi bude i dostatečně trvanlivá. 

Označení oblečení se provádí dle normy ASTM D 6603. (18) 

 

4.2.3 EU a Česká republika 

 
Česká republika přijala evropskou normu EN 13758-1 roku 2001 a normu EN 13758-2 

roku 2003, nyní byly tyto normy doplněny a nové znění je platné od 1.9. 2007. Jedná se o 

normy ČSN EN 13758-1+A1: Textilie - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření - 

Část 1: Metoda pro zkoušení oděvních textilií a ČSN EN 13758-2+A1: Textilie - Ochranné 

vlastnosti proti UV slunečnímu záření - Část 2: Klasifikace a označování oděvů. (22) 

 

Všechny 3 normy, jak australská, americká i evropská udávají vyhodnocení zkušebních 

testů v UPF škále, přičemž hodnoty vyšší než 50 jsou v Austrálii a USA označovány 50+, 

v Evropě > 50. Dalším rozdílem jsou podmínky měření, evropská norma určuje teplotu a 

vlhkost při které musí být vzorky uchovávány před měřením, australská norma žádné 

specifické podmínky neuvádí a americká norma se řídí dle již výše zmiňované ASTM D 

6544. V Evropě a Americe jsou se k měření používá spektrum záření obdobné slunečnímu 

záření v Albuquerque (New Mexico, USA), zatímco v Austrálii spektrum obdobné záření 

v Melbourne. Naměřené výsledné UPF se však vlivem tohoto rozdílu nijak signifikantně 

neliší. (18) 
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obrázek 7: Poloha měst Albuquerque a Melbourne na mapě světa, Zdroj (20) 

 

Vzhledem k mnoha nesporným výhodám UV protektivního oděvu, jako jsou: přirozená 

ochrana zakrytých částí těla, stálá ochrana neměnící se s fyzickou námahou jako např. 

pocení (látky s UPF 50 a vyšší poskytují vysokou ochranu i ve vlhkém stavu), odpadá 

nutnost předem zvažovat a plánovat délku pobytu na slunci, nehrozí nebezpečí 

poddávkování či nedostatečného rozetření jako u opalovacího krému a v neposlední řadě i 

možnost recyklace, tedy výhoda dlouhodobého používání oděvu, považuji za důležité 

poukázat na dostupnost těchto oděvů. 

Na internetových stránkách australské organizace ARPANSA (37,38,39) je mnoho odkazů 

na firmy vyrábějící vhodné oblečení chránící před slunečním UV zářením, s UPF 50+ 

opatřených známkou jakosti. Firmy nabízejí široký sortiment, oblečení pro volný čas, 

plavecké oblečení, pokrývky hlavy pro děti, dospívající a dospělé. Ceny se pohybují mezi 

50-70 USD za kus pro dospělé v kategorii pro volný čas a v kategorii plaveckých oblečení 

okolo 80-100 USD za kus, u dětí o něco méně. Většina firem nabízí i možnost zasílání 

zboží prakticky do všech zemí světa, některé i bez příplatku za poštovné a balné. (21) 

Mezi americké firmy produkující vysoce ochranné oblečení (UPF 50+)s prakticky stejným 

sortimentem zahrnujícím i košile patří firma Coolibar, která je opět ochotna zaslat své 

zboží do celého světa, avšak s určitým poplatkem za velikost a hmotnost dodávky. Její 



 

 28

výrobky doporučuje i americká Skin Cancer Foundation(40). Vysoce ochranné oděvy 

vyrábí i firma No Zone s UPF 50+. Cenové relace jsou obdobné. Společnost LLBean se 

zaměřuje na výrobu všech outdoorových potřeb od stanů, spacáků až po UV protektivní 

oděvy (košile, kalhoty, sukně a pokrývky hlavy), u nichž zodpovědně uvádí UPF, které se 

pohybuje okolo 40, s cenami mezi 30-50 USD za kus a s nutností zaplacení poplatku při 

zasílání poštou.(19) 

V České republice pravděpodobně neexistuje zatím žádný výrobce těchto vysoce 

fotoprotektivních oděvů, avšak se zvyšujícím se obecným povědomím o výhodách těchto 

výrobků se určitě postupem času některý výrobce objeví. Prozatím jsou k dostání ve 

specializovaných obchodech s outdoorovým zbožím některé výrobky, u kterých výrobce 

uvádí určitý UPF. Jedná se např. o obchod HUDYsport a.s. nabízející několik druhů 

pánských i dámských košil, kalhot a triček od americké firmy The North Face s UPF 30 a 

cenami od 1000 do 2000 Kč a obchod Rockpoint nabízející sérii triček Dual Fiber Dryflo 

Tee od firmy Lowe Alpine. Je však nutno podotknout, že se jedná o sezónní letní zboží, 

označení UPF není vždy přítomno na cedulce výrobku a informovanost personálu o 

výhodách textilií s označením UPF není taktéž nijak veliká, což koresponduje se zatím 

velmi nízkou poptávkou po těchto výrobcích v ČR. (42,43) 

 

Pro vylepšení ochranných schopností běžného oblečení je také možné použít přípravek 

SunGuard od americké firmy RIT, který obsahuje účinnou složku TINOSORB® FD a 

přidává se k pracímu prášku při praní, přičemž dle výrobce zvyšuje UPF bavlněného prádla 

na 30 a tato ochrana vydrží až 20 následujících pracích cyklů. Výrobek má doporučení 

Skin Cancer Foundation. Cena je 2 USD za balení (na jednu várku prádla), v českých 

obchodech k dostání není, lze si jej objednat přes internet z USA.(23) 

Dalšími přípravky jsou spreje Puraderm, který údajně po nastříkání na oděv zajistí UPF 

50+ (balení za 18 USD), či UV-Block od firmy Atsko zajišťující po nastříkání na oděv 

UPF 30, opět k dostání v USA (15 USD). (24,25) 
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4.3  Vitaminy a doplňky stravy (2) 
 

β-karoten 
Patří do skupiny karotenoidů a nejen v jarních a letních obdobích je v reklamách 

doporučován jako takřka zázračná látka, která : „zlepšuje odolnost pokožky proti 

slunečnímu záření a tvorbě zhoubných novotvarů. Při opalování nedochází k bolestivému 

zarudnutí kůže a olupování, rychleji se tvoří přirozený pigment a potřebný vitamin D. 

Zlatohnědé zbarvení vydrží mnohem déle. Ke zbarvení kůže dochází i v zimním období 

bez přispění slunce. Beta-karoten je důležitý pro dobré vidění, především za šera, protože 

podporuje recyklaci očního světločivného barviva, tzv. rodopsinu. Ochraňuje proti 

zánětům, spálení při opalování a riziku vzniku zhoubných novotvarů. Propůjčuje pleti 

zlatohnědé zbarvení. Je velmi vhodný i do solária. Posiluje zrak nadměrně namáhaný prací 

u počítače, sledováním televize, řízením auta nebo za šera.“(41) 

β-karoten opravdu patří do skupiny scavengerů, tedy zametačů a uklízečů volných 

kyslíkových radikálů a má ještě další antioxidativní vlastnosti. Při vysokém dávkování 

vzniká vlivem jeho usazováním do podkožního tuku, dermis a epidermis viditelné 

oranžové zabarvení kůže, které však není výsledkem lepšího opálení, ani opálení jako 

takového, ale výsledkem nadbytku látky v těle.  Jeho užívání se ukázalo jako prospěšné u 

pacientů s erytropoetickou protoporfyrií. Neprokázalo se však, že by karotenoidy běžně 

fungovaly jako optický filtr, ani jako prevence fotokancerogeneze. Naopak, u kuřáků 

s denním přísunem 30 mg β-karotenu se v jiné studii prokázal vyšší výskyt rakoviny plic. 

 

Vitamin E – α-tokoferol, je hlavním antioxidantem buněčných membrán. 

 

Vitamin C – kys. askorbová, působí jako antioxidant  tím, že umožňuje regeneraci α-

tokoferolu. Studie s použitím velmi vysokých dávek vitaminu C (3g/den) a vitaminu E 

(2g/den) po 50 dnech prokázala zvýšení erytémového prahu. 

 

Selen- antioxidant, je kofaktorem glutationtperoxidázy, ve výzkumech však nebyl zjištěn 

žádný účinek. 
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Čajové polyfenoly – zdá se, že by mohly inhibovat UV fotokancerogenezi, ale přesné 

objasnění vlivu na člověka zatím chybí 

 

Z dalších studií vyplývá, že dieta s celkovým omezením množství tuků a s navýšeným 

příjmem ω-3 nenasycených mastných kyselin vede k ochraně proti vzniku nemelanomové 

kožní rakoviny a jiným aktinickým poškozením. 

  

Skupina vitaminů má tedy v oblasti fotoprotekce spíše vliv podpůrný a to díky schopnosti 

eliminovat látky, které by mohly vést k poškození důležitých molekul v kůži. 

 

4.4  Rychle ztmavující prostředky 
 

Dihydroxyaceton – používá se v koncentraci 3-5% váže se na startum corneum a 

autooxiduje se působením tělesného tepla a kyslíku ve vzduchu, tím dochází 

k polymerizaci  dihydroxyacetonu a selektivní vazbě na histidin a tryptofan v keratinu. 

Zbarvení se postupně ztrácí během pěti až sedmi dnů vlivem deskvamace buněk kůže a lze 

jej vymýt mýdlem či alkoholem. Tyto prostředky se hodí spíše k zakrytí 

nepigmentovaných okrsků kůže a k mírné fotoprotekci u erytropoetické protoporfyrie před 

dlouhovlnným UVA zářením a viditelným světlem.(2) 

 

Syntetické melaniny – absorbují a rozptylují UV záření a neutralizují volné radikály. 

Pronikají  10 vrstev stratum corneum a poskytují SPF do 6. Je vhodné je aplikovat každý 

den.(2) 

 

L-thyrosin-je substrátem pro syntézu melaninu, kontrolované studie však neprokázaly 

výhody těchto prostředků(2) 

 

L-DOPA – je jedním z článků řetezce syntézy melaninu a esenciálním kofaktorem 

tyrosinázy, zkušenosti z léčby Parkinsonovy nemoci však neumožňují jeho používání 

v kosmetickém využití vzhledem k motorickým a psychiatrickým komplikacím.(2) 
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MSH (melanocyty stimulující hormon) – hormon, který svým působením  na receptor 

melanocytů MC1R stimuluje melanocyty ke zvýšené tvorbě melaninu. MSH a jeho 

syntetické deriváty způsobují ztmavnutí kůže opravdu na principu zvýšení množství 

melaninu v kůži, avšak musí se podávat formou subkutánních injekcí. Zdá se také, že svým 

zásahem do přirozené metabolické cesty, která vede ke ztmavnutí pokožky a nastartování 

DNA opravných mechanismů taktéž napomáhá omezovat poškození DNA buněk po 

expozici UV záření. Bylo však pozorováno velké množství nežádoucích účinků jako jsou 

erytémové fluze, letargie, nausea a spontánní erekce penisu. Mezi další, vcelku zřejmé 

nevýhody patří fakt, že takovýto přípravek by nebyl účinný u osob s nefunkčními MC1 

receptory, což jsou někteří rusovlasí lidé, bez schopnosti opálení, kteří jsou zároveň 

nejvíce ohroženou skupinou co se kožních nádorů týče. (2, 6) 

 

pTpT (thymidin dinukleotidy) a fragmenty DNA (T-oligos) – výzkum možnosti použití 

těchto látek je založen na myšlence, že indukce melanogeneze je způsobena přítomností 

specifických DNA fragmentů v kůži. Tyto fragmenty se přirozeně vyskytují při reparačním 

procesu, který je nastartován po ozáření kůže UV zářením a podílí se na spuštění 

melanogeneze, ale i oprav DNA. (6, 2) 

 

Zvýšení pigmentace lze dosáhnout i aplikací fotosenzitizující látky na kůži a následným 

ozářením UV zářením, tyto metody však nelze běžně užívat (výjimku tvoří uvážené a 

indikované léčebné metody např. u psoriázy), vzhledem k mutagennímu a karcinogennímu 

efektu.(2) 

 

4.5 Další možnosti fotoprotekce 
 
BHT – butylovaný hydroxytoluen je látka, která funguje jako bariéra proti UV záření a 

má antioxidační schopnosti. Pokusy na myších prokázaly 65% snížení průniku UVB přes 

rohovou vrstvu při dietě s 0,5% BHT (2). BHT je přidáváno do potravin a kosmetických 

výrobků obsahujících oleje a tuky jako antioxidant (E321), objevují se však obavy, že 

někteří lidé nejsou schopni tuto látku metabolizovat a může u nich docházet k poškození 

zdraví. (2, 35,36) 
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Opravné enzymy (lyázy) – jedná se o bakteriální enzymy (T4N5) nepodporující 

tmavnutí kůže, ale zlepšující reparační schopnost DNA. V roce 2001 byla publikována 

studie provedená na osobách trpících nemocí xeroderma pigmentosum s přípravkem 

Dimericine, který obsahuje bakteriální enzym T4N5. Výskyt prekanceróz byl u osob 

užívající Dimericine nižší o 68% a výskyt basaliomů a 38%. (35) 

 

Antimalarika – v minulosti bylo rozšířeno podávání chloroquinu a hydroxychloroquinu 

u širokého spektra fotodermatóz. Jsou to efektní absorbéry UV záření se schopností 

shromažďovat se v epidermis. Při místní aplikaci na kůži výrazně snižují erytémovou 

odpověď a bylo prokázáno, že systémové podání chloroquinu u nemocných léčených pro 

basaliom přechodně snižuje jeho další výskyt. Další práce však ochranné filtrující účinky 

chloroquinu nepodporují a i vzhledem k mnoha závažným nežádoucím účinkům je použití 

antimalarik, jako systémových fotoprotektiv, téměř vyloučeno.(2) 

 

5. Problematika Vitaminu D 
 
Vitamin D je se sice nazývá vitamin, ve své podstatě se spíše jedná o steroidní prohormon, 

z něhož se různými metabolickými pochody v těle vytváří hormon známý jako kalcitriol. 

Souvislost mezi vitaminem D a slunečním zářením je následující.  

Ze 7-dehydrocholesterolu se po ozáření UV zářením o vlnových délkách kratších než 320 

nm vytváří převážně v epidermis fotoreakcí provitamin D3. Po dekarboxylaci a termální 

izomerizaci se přemění ve vitamin D3, který je transportován do oběhu po vazbě na 

specifické proteiny. V játrech je hydroxylován na 25-hydroxycholekalciferol, který je 

převažující formou vitaminu v oběhu a tvoří většinu jaterních zásob. V ledvinných 

kanálcích, kostech a placentě může být dále hydroxylován v poloze 1 na 1, 25-

dihydroxycholekalciferol (kalcitriol). Kalcitriol je nejúčinnější formou vitaminu D, jeho 

produkce je regulována jeho vlastní koncentrací, parathormonem a hladinou fosfátů v séru. 

Cholekalciferol (vit.D3), či ergokalciferol (vit. D2, rostlinného původu) lze také přijmout 

stravou. (1,2,3) Před teoretickým nadbytkem vitaminu D, který by mohl vzniknout po 

excesivním ozáření kůže, patrně chrání metabolická dráha, kdy se provitamin D3 po 

absorpci UVB záření rozpadá na humisterol a tachysterol.(2) 
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Důvod, proč je nyní vitamin D často diskutován v souvislosti s ochranou proti UV záření je 

obava z nedostatečné tvorby tohoto hormonu při vysoké ochraně zajištěnou sunscreeny, 

oděvy a úmyslným vyhýbáním se slunci. 

Vitamin D řídí resorpci a utilizaci kalcia a fosforu, tudíž jeho nedostatek působí negativně 

na homeostázu vápníku a fosforu v těle a celkově tak negativně ovlivňuje kostní 

metabolizmus, což je rizikový faktor osteoporózy, osteomalacie a u dětí rachitidy. 

Nadbytek vitaminu způsobí hyperkalcémii a s ní nefrokalcinózu, bolesti hlavy a kloubů, 

poruchy gastrointestinálního traktu, oxidaci lipidů (což je uváděno také jako možný 

podklad zvýšeného rizika kancerogeneze).(4) 

Znepokojující je však fakt, že mnoho studií, které se zabývaly vztahem hladiny vitaminu D 

a zhoubnými nádory zjistily, že také nízké hladiny tohoto vitaminu mohou být rizikovým 

faktorem  vzniku rakoviny tlustého střeva, konečníku, prsu, prostaty a ovaria. V případě 

nižší hladiny vitaminu D, byla taktéž zjištěna větší mortalita na tyto zhoubné novotvary. 

Větší mortalita a incidence u většiny těchto novotvarů u černošské populace žijící v USA, 

která má dle některých studií průměrně až o polovinu nižší sérové hodnoty 25(OH)D než 

bílá populace žijící ve stejných oblastech, může taktéž poukazovat na důležitost vitaminu 

D v otázce rakovinného bujení.(13) 

Studie, které byly prováděny za účelem zjistit, zda-li dochází k dostatečnému zajištění 

přívodu vitaminu D při dodržování preventivních opatření zabraňujících vzniku kožní 

rakoviny nejsou (jako vždy) zcela jednotné. Důležité poznatky však přinesla rozsáhlá 

australská studie, zabývající se hladinou vitaminu D u žen, a případným vlivem ročního 

období a zeměpisné šířky na tuto hladinu.(12) Závěrem této studie bylo, že nedostatek 

vitaminu D je přítomný prakticky na celém území Austrálie (u 37,4%-67,3% probandů dle 

oblasti), zdá se, že roční období více ovlivňuje hladinu vitaminu D u populace než 

zeměpisná šířka (ačkoli s každým jedním stupněm zvyšující se zeměpisné šířky se snižuje 

hladina vitaminu D v průměru o 1nmol/L) , ale ani jedním z těchto faktorů se nedá tento 

problém zcela vysvětlit. Faktory, které tedy nejvíce ovlivňují hladinu vitaminu D u 

respondentů jsou behaviorální faktory, tedy to, jak moc se lidé oblékají a kolik času tráví 

mimo budovy. Snížení hladiny vitaminu D v chladných měsících je tedy z větší části 

zapříčiněno menším vystavováním se slunci obecně, než snížením intenzity solárního UV 

záření.    
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Vitamin D je nejen tvořen v kůži fotochemickým procesem, ale taktéž i získáván z potravy. 

Avšak jen málo potravin přirozeně obsahuje vysoké hodnoty vitaminu D, pročež příjem 

vitaminu D potravou není nijak veliký. Většina vitaminu D (90-100%) je právě 

produkována fotochemickým procesem v kůži exponované UVB záření.(12) 

Dá se tedy předpokládat, že pakliže existuje takto zřejmý deficit vitaminu D u populace 

v oblasti s tak vysokou hladinou UV záření jakou Austrálie bez pochyby je, bude vysoce 

pravděpodobně existovat i v oblastech jiných, kde hodnoty slunečního UV záření 

nedosahují takových hodnot a kde teplota vzduchu a počasí častěji nutí k dokonalejšímu 

zahalování, i když zde určitě nejsou tak striktně dodržovány postupy na ochranu proti UV 

záření jako v Austrálii. 

Vzhledem k zjištěným skutečnostem by bylo vhodné, doplnit doporučení týkající se 

ochrany před slunečním zářením i doporučením, jak vhodně doplňovat vitamin D a jaké 

jsou přiměřené dávky v závislosti na věku, pohlaví a barvě pleti. 

V České republice je doporučená denní dávka vitaminu D 350-400 IU (IU je rovna 0,025 

µg, tj. do 10 µg  za den). Přirozeným zdrojem jsou játra, rybí tuk, žloutek, mléko, máslo a 

v létě ozáření kůže UVB zářením(4). Autoři studií však tyto dávky většinou nepovažují za 

zcela dostačující a jejich doporučení se pohybuji okolo 400 IU za den pro mladší a střední 

věk, 600 IU pro dospělé a osoby nad 70 let (13), přičemž údajně až dávky 1000-2000 IU 

na den nejvíce snižují riziko vzniku kolorektálního karcinomu.(8) Za bezpečnou je 

považovaná hranice 2000 IU denně, toxické dávky pak 10 000 IU denně při chronickém 

příjmu.(13) 

Důležité je i zaměřit se na  dostatečný přívod vitaminu D u osob s chronickým 

onemocněním kůže, které postihuje velké plochy kůže, neboť poškozená kůže může ztrácet 

schopnost syntézy vitaminu D. Bylo zjištěno, že děti, které utrpěly těžké a rozsáhlé 

popálení kůže (na více jak 40% povrchu těla) mají nedostatečnou hladinu vitaminu D, nižší 

kostní denzitu, hypokalcémii, hyperkalciurii a trpí pravděpodobně sekundárním 

hypoparatyreoidizmem. (11) 
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6. Problematika solárií (33) 
 
Komerčně využívaná solária jsou velkým nebezpečím pro riziko vzniku rakoviny kůže. 

Ačkoliv tato základní informace je dosti známá a rozšířená, lidé, kteří solária využívají, si 

ji prostě nechtějí připustit.  

Základní fakta ohledně solárií jsou následující: záření vyzařované trubicemi v soláriích 

není o nic zdravější či méně škodlivější než přirozené sluneční záření. Solária sice 

produkují spíše UVA záření (vlnové délky 320-400 nm), které se však na kancerogenních 

pochodech v kůži také podílí a to dost pravděpodobně ne malou měrou. UVB záření je 

obvykle emitováno trubicemi méně. V poslední době jsou však trubice konstruovány tak, 

že vyzařují UVB o něco více, aby se radiace lépe přiblížila slunečnímu spektru a urychlilo 

se opálení. Dalším nesporným faktem je, že lidé, kteří se špatně opalují na slunci, se 

v soláriích budou spalovat stejně jako na slunci. Kůže opálená v soláriu nijak významně 

nechrání před spálením na letním slunci. Mnoho lidí se domnívá, že si vyrobí jakýsi 

„základ“ a pak již budou pouze bezpečně hnědnout. Opálení ze solária poskytuje ochranu 

srovnatelnou s SPF 2-3 opalovacích krémů (což je ochrana velmi nízká). Moderní 

opalovací mušlová lůžka nebo horizontální ozařovače umožňují podstatně větší expozici 

UV záření než přirozená expozice slunci a tím zvyšují zdravotní riziko. Je důležité si také 

uvědomit, že mnohé léky (antidepresiva, antibiotika, antipsoriatika, antimykotika a 

antidiabetika) a mnoho kosmetických výrobků jako například parfémy, způsobují vyšší 

citlivost kůže na ozáření a může dojít velmi snadno k jejímu spálení. (33) Solária 

označovaná příponou „bio“ jsou dalším reklamním tahem a od běžných solárií se liší pouze 

příměsí zeleného viditelného záření, které samozřejmě nemá na opalování žádný vliv. Při 

měření spektra UV záření vyzařovaného těmito „bio“ trubicemi se zjistilo, že některé mají 

dokonce horší charakteristiky, než trubice označované jako „standardní“. (34)  

V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout nebezpečí návštěvy solárií pro děti, jelikož spálení 

v dětském věku má souvislost s pozdějším výskytem maligního melanomu. 

Na přípravě mezinárodní směrnice, která by upravovala možnost využívání solárií se 

pracuje v rámci globálního programu INTERSUN zaštiťovaného WHO, který je obecně 

zaměřen na snížení nákladů na léčbu onemocnění z UV záření. (33) 
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Speciální využívání solárií při léčbě určitých kožních nemocí je plně v kompetenci lékařů, 

kteří v těchto indikacích dokáží posoudit riziko a přínos pro daného pacienta. 
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7. Závěr 
 
Problematika vlivu UV záření na lidský organismus začíná být široce medializovaná, což 

je z preventivního hlediska, jehož zájmem je omezování negativních účinku UV záření na 

lidské zdraví, jedině dobře. Trvalé zásobování populace soudobými znalosti, vhodnými 

doporučeními a vyvracení nepravd, polopravd a vžitých mýtů je velmi žádoucí. Jako 

výhodné shledávám akce, jejichž účelem je nejen informovat, ale i přímo zasáhnout, jako 

je např. Melonoma den. I v tento den se však na vyšetření dostaví pouze lidé, kteří o 

problematice něco vědí a mají určitou obavu. 

Jako nejvýhodnější  přístup ke snížení rizika poškození zdraví vlivem UV záření vidím 

následující chování. 

Nevystavovat se zbytečně slunečnímu záření, tedy záměrně se neopalovat, netrávit 

dovolenou pouze na pláži a absolutně se vyhýbat návštěvě solárií (jako zdroji umělého UV 

záření se stejnými účinky jako má slunce). Při nutnosti trávit delší čas na slunci, a to 

zvláště v poledních hodinách,  by bylo vhodné předem se informovat o hodnotě UV-

Indexu předpokládaného na daný den a podle tohoto údaje si zajistit odpovídající ochranu. 

Toto však nemusí být vždy možné. Proto se domnívám, že v letním období je nejlepší být 

vybaven fotoprotektivními pomůckami trvale, což znamená nosit sluneční brýle, pokrývku 

hlavy a zvolit si oblečení, které pokud možno zakrývá co největší část těla, tedy 

s dlouhými rukávy, nohavicemi, nebo dlouhé splývavé sukně. Barva a materiál oblečení by 

měly být taktéž brány v úvahu a pro osoby, které často podnikají své aktivity pod širým 

nebem, se určitě vyplatí investice do speciálního oblečení s garantovaným vysokým UPF. 

Opalovací krém s dostatečným SPF (což samozřejmě předpokládá znalost vlastního typu 

kůže) by měl být taktéž v základním vybavení pro ochranu nezakrytelných částí těla. Je 

důležité se zaměřit na to, jestli krém obsahuje jak UVB, tak i UVA ochranu a vzhledem 

k vlastnostem chemických sunscreenů, které mohou způsobovat fototoxické a 

fotoalergické reakce jsou vhodnější opalovací krémy s fyzikálními sunscreeny. Konzumace 

beta-karotenu, zinku, selenu a vitaminů C a E v rámci obecně doporučených limitů je 

vhodná, nelze však na tyto přípravky spoléhat jako na fotoprotektivně působící látky. 

Zvýšený příjem vitaminu D se zdá být nedílnou nutností při dodržování fotoprotektivních 

doporučeních, vhodné dávky je však třeba ještě doupřesnit. Avšak ani v případě vitaminu 

D nelze spoléhat na jeho zázračné schopnosti v prevenci rakovin a nemocí všech druhů, 
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daleko přínosnější je vyzdvihnout důležitost zdravého životního stylu - pohybu, diety 

s vysokým příjmem vlákniny, zeleniny, ovoce (tedy přirozeného zdroje vitaminů), 

celkového snížení příjmu tuků, vyšší spotřebu rybího masa, olivového oleje a jiných 

rostlinných olejů. 

Pracovníci, kteří jsou při práci vystavováni slunečnímu záření, by měli být vybaveni 

adekvátními osobními ochrannými pracovními pomůckami a mělo by se dbát na jejich 

užívání. 
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8. Souhrn  
V první části diplomové práce jsem se věnovala problému zvyšující se incidence 

melanomu a ostatních kožních malignit, pojednala jsem o účincích UV záření na kůži 

člověka a zmínila jsem se o problematice zmenšující se ozonové vrstvy, s čímž souvisela i 

krátká informace o UV-Indexu. Druhou část práce jsem věnovala možným způsobům 

ochrany před UV zářením, tedy sunscreenům, fotoprotektivním oděvům a vlivu vitaminů a 

doplňků stravy na fotoprotekci. Krátce jsem se zmínila o užívání solárií jako zdroje 

umělého UV záření a v poslední kapitole se zabývala otázkou hladiny vitaminu D 

v závislosti na dodržování fotoprotektivních zásad. 

Klíčová slova: UV záření, rakovina kůže, melanom, fotoprotekce, sunscreen, UPF, vitamin 

D 
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9. Summary  
In the first part of this diploma project  I discus the problem of increasing incidence 

of melanoma and other skin malignancies, the effects of UV radiation on human skin and 

the problem of the ozone layer with the UV-Index mention. In the second part I deal with 

the way of photoprotection, especially with sunscreens and sun protective garments and 

also discus the role of the vitamins in the photoprotection. In brief, I mention the problem 

of solarium as the source of artificial radiation and in the last chapter I focused on the 

vitamin D status in connection with sun protection precaution. 

Key words: UV radiation, skin cancer, melanom, photoprotection, sunscreen, UPF, 

vitamin D 
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