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Kozmetik bir formülasyonun güneşten koruyucu etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılan uluslararası harmonize test yöntemleri 
incelenerek olası farklı test metotları hakkında üreticilere bilgi vermektir.

Amaç Hesaplamalar

Güneşten Koruyucu Ürünlere İlişkin Kılavuzlarda SPF Yaklaşımı 

Bulgular

SPF, güneşten koruyucu bir kozmetik formülasyonun etkinliğinin sayısal ölçümüdür. Güneşten gelen zararlı ışınların ciltteki 
etkilerini en aza indirmek için kozmetik ürünlerde kullanılan UV filtrelerin, hem UVB hem de UVA ışınlarına karşı koruma 
sağlaması gerekmektedir. Bu nedenle kozmetik ürünlerde UV ışınlarını soğurmak, yansıtmak veya dağıtmak yoluyla, cildi 
belirli UV ışınlara karşı koruması amaçlanan maddeler kullanır.
UVA ışını: 320-400 nm dalga boyları arasındaki güneş ışınlarını,
UVB ışını: 290-320 nm dalga boyları arasındaki güneş ışınlarını,
Minimal eritemal doz: UV ışınına 16 ila 24 saat maruziyetten sonra insan cildinde eritem etki oluşturan en düşük UV enerjisinin 
miktarını,
Kiritik Dalga Boyu: 290-400 nm dalga boyları arasındaki entegre bölümün %90’ına eşit, 290 nm’den başlayan entegre optik 
yoğunluk eğrisi altında kalan bölümdeki dalga boyunu ifade etmektedir.
  
Araştırmalara göre güneş ışınları DNA’ya 
hasar verecek kadar zararlı olabilmektedir.
Dünya'ya çarpan güneş ışınlarının;
  -  % 50’si kızılötesi,
  -  % 40’ı görünür,
  -  % 10’u UV ışınlarıdır.
UV ışınların ise;
  -  % 9.5'i UVA, 
  -  % 0.5’i UVB'dir.
  
UV ışınlarının olumsuz etkileri konusunda artan endişe, güneş koruyucu ürünlerin sağladığı koruma düzeyini doğru bir 
şekilde değerlendirmek için standardize yöntemlere ihtiyaç duyulmasına yol açmıştır.
Güneş koruma faktörü ölçümü için  hem in vivo hem de in vitro olarak birçok metot kullanılmaktadır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Güneşten Koruyucu Kozmetik Ürünlere İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0'e göre bu ürünlerin 
sağlamaları gereken minimum koşul; UVB ve UVA ışınlarına karşı minimum düzey olarak belirtilen seviyede koruma 
sağlamasıdır. Koruma derecesi, standardize edilmiş, tekrarlanabilir test yöntemleriyle ölçülmeli ve foto bozunma göz önünde 
bulundurulmalıdır. In vitro test yöntemlerine öncelik verilmelidir.
Güneşten koruma filtreleri farklı etki mekanizmalarıyla cilt üzerinde UV ışınlarına karşı bir kalkan görevi görürler. UVA filtreleri, 
cildin yaşlanma sürecini hızlandıran UVA ışınlarını,  UVB filtreleri ise güneş yanığına yol açan UVB ışınlarını önlemeye yardımcı 
olurlar.
Güneş koruyucu bir ürünün etkinliğini tanımlamak için yalnızca SPF değerini kullanmak yeterli değildir. SPF değeri ile birlikte 
aşağıdaki paramatrelerin de belirlenmesi gerekir.
   (a) SPF değerinin 1/3’nün UV koruma faktörüne eş değer olması.
   (b) Kritik dalga boyunun min. 370 nm'den büyük olması.

Etiketleme:
Güneşten koruyucu ürünlerin etkinliği
“düşük”, “orta”,  “yüksek” veya “çok yüksek”
gibi kategorilere atıfta bulunarak etiket
üzerinde yer almalıdır. Her bir kategori 
UVB ve UVA ışınlarına karşı standardize 
koruma derecesine  denk olmalıdır.

Bakanlık tarafından yayınlanan ilgili kılavuza göre etikette SPF değeri yazılabilmesi için aşağıdaki üç kriterin sağlanması 
gerekmektedir. 
1) UVB ışınlarına karşı koruma için elde edilen güneşten koruma faktörü değeri en az 6 olmalıdır.
2) Etikette belirtilen güneşten koruma faktörünün 1/3’ünün UVA koruma faktörüne ait olması ‘kalıcı pigment koyulaştırma 
     yöntemleri’ ile ya da herhangi bir in vitro  yöntemle eşit düzeyde bir koruma ile elde edilmelidir.
3) Kritik dalga boyu ölçme yönteminin uygulanması ile elde edilen değer min. 370 nm olmalıdır.

Günümüzde kullanılan in vivo  ölçüm metotları EN ISO 24444:2010 ve EN ISO 24442:2011’dir.  In vitro metotlar ise EN ISO 
24443:2012 ve COLIPA metotlarıdır. Türk kozmetik yönetmeliği ilgili kılavuzlar gereği in vitro test yöntemlerine öncelik 
verilmelidir.
  

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Güneşten Koruyucu Kozmetik Ürünlere İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0'de önerilen in vitro test 
metotları COLIPA ve EN ISO 24443:2012’dır. Bu metotlardan EN ISO 24443:2012 standardı güneşten koruyucu ürünlerin UVA 
korumasını karakterize etmek için in vitro  bir yöntem belirtmektedir.
  

Bu yöntem UV emilim eğrisini ölçeklendirmek için in vivo SPF sonuçlarının kullanımına dayanmaktadır.
COLIPA tarafından yayınlanan uluslararası güneşten korunma test yöntemi (2006) ve in vitro UVA Koruma Tayini Test Yöntemi 
(2011) isimli metotlar güneşten koruma faktörü saptanması için in vivo ölçüme gerek olmayan ve geçerliliğini koruyan valide 
yöntemlerdir. Yaptığımız çalışma sonucunda valide yöntemler arasında COLIPA tarafından yayınlanan metodun in vivo ölçüm 
gerektirmemesi, kolay uygulanabilir, tekrarlanabilir, doğru ve güvenilir sonuçlar vermesi nedeni ile ilk tercih olarak 
kullanılması sonucuna varılmıştır.
  

Bu yöntemde kullanılan PMMA plakalar, insan cildine benzer şekilde dokulu olarak üretildiği için in vivo testlere daha yakın 
sonuçlar vermektedir. Daha kompakt daha az yer kaplayan bir cihazla ölçümün yapılıyor olması ve in vivo yöntemlerden çok 
daha kısa sürede sonuçlanıyor olması da tercih sebebidir. Ayrıca bu test metodu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
Güneşten Koruyucu Kozmetik Ürünlere İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0'de belirtilen minimum etkinlik parametrelerinin de 
tamamının tek seferde ölçülebiliyor olması da avantajları arasındadır.
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Derleme

1.EN ISO 24444:2010 Standardı: 
Kozmetik - Güneş koruma test yöntemleri - Güneş koruma 
faktörünün (SPF) in vivo belirlenmesi. Cilt üzerinde belirlenen 
alanların birine güneşten koruyucu bir ürün uygulanırken, diğer 
alan herhangi bir koruma olmaksızın ultraviyole ışınlara maruz 
bırakılır. 
Ölçüm önceden bilgilendirilmiş ve onayı alınmış en az 10 gönüllü 
üzerinde yapılır. Ürün sırt bölgesinde 30 cm2 ile 60 cm2 arasında 
bir alana 2 mg/m2 uygulanır ve 15-30 dakika kurumaya bırakılır.    
(Bekletme süresi 4 saate kadar izin verilir.) Ürün uygulaması 
18°C-26°C arasındaki sıcaklıklarda gerçekleştirilmelidir.
UV dozunu kademeli olarak artırarak, her bir gönüllünün minimal 
eritem dozu belirlenir. Cildin verdiği eritem tepkiler,  maruziyetten 
16 ila 24 saat sonra kızarıklık yoğunluğu açısından eğitilmiş bir 
değerlendiricinin görsel olarak değerlendirmesine bırakılır.

2. Persistent Pigment Darkening Method (PPD):
Kozmetik - Güneş koruma test yöntemleri - Kalıcı pigment 
koyulaştırma yöntemi
Asya ve Avrupa’da kullanılan bir yöntem olup in vivo olarak 
gerçekleştirilir. Bu yöntem sadece UVA ışınlarının ölçümü için 
kullanılır. En az 10 gönüllü üzerinde gerçekleştirilen bu yöntemde 
cildin bronzlaşması için gereken süre analiz edilir, korumasız ve 
korunan ciltler arasındaki sonuçlar karşılaştırılır.

3. EN ISO 24443:2012 standardı: 
Kozmetik - Güneş koruma test yöntemleri - UVA korumasının in vitro belirlenmesi. Bu standart CEN (European Committee for 
Standardization) tarafından yayınlanmış ve daha önceki referans metot olan Colipa Kılavuzları - in vitro UVA Koruma Metodu, 
2011’in yerini almıştır. Avrupa kozmetik komisyonu, kozmetik üreticilerinin UVA Koruma Faktörü ve Kritik Dalga Boyunu 
belirlemek için bu standardı kullanmalarını önerir.
Colipa test yöntemi kullanılarak elde edilen test sonuçları EN ISO test sonuçlarına eşdeğer kabul edildiğinden bu ürünlerin 
tekrar test edilmesi gerekli değildir.
  

4. EN ISO 24442:2011:
Kozmetik - Güneş koruma testi yöntemleri - UVA korumasının in vivo belirlenmesi. 
Bu yöntem UVA korumasının belirlenmesinde in vivo yöntemlerle eşdeğer sonuçlar verirken, in vivo teste duyulan ihtiyacı 
ortadan kaldıran standardize edilmiş in vitro test yöntemleri daha çok tercih edilmektedir.

Nasıl bir plaka kullanılmalıdır?
Güneşten koruyucu ürün örneğinin uygulandığı plaka, polimetilmetakrilat (PMMA) yapısında bir materyaldir. Plaka 
UV-geçirgen, fotostabil ve test edilecek örneklere karşı inert olmalıdır. Floresan özellik taşımamalıdır. Güneşten koruyucu bir 
ürünün, cilt yapısına benzer şekilde ince bir tabakada uygulanması için plaka üst yüzeyinin dokulu olması gerekir. Kare şekilde 
bir plaka olmalı ve uygulama alanı en az 16 cm²’lik olmalıdır.
  

COLIPA yöntemi ile SPF değeri, UVA/UVB oranı ve Kritik Dalga Boyu ölçümü nasıl yapılır?

Basamak 1:  Öncelikle cihazı kontrol amacıyla plaka ürün 
uygulanmamış halde hazneye yerleştirilerek kör okuma yapılır.

Basamak 2:  0,50 µg/cm2 olacak şekilde ürün plaka üzerine 
uygulanır. 30 s hafifçe bastırarak, sonraki 30 s ise kuvvetlice 
bastırarak uygulama yapılır.

Basamak 3:  Ölçümü yapılacak plaka cihazın okuma haznesine 
yerleştirilir.  Plakanın 12 farklı noktası birer defa UV ışınına 
maruz bırakılarak in vitro ölçümü yapılır.

Basamak 4: Ölçülen değerler kullanılarak SPF değeri, UVA/UVB 
oranı ve kritik dalga boyu hesaplanır. 

In V�vo:
MEDu : Korunmasız C�lt
MEDp : Korunan c�lt

In V�tro:
Eλ : CIE er�tem etk�l�l�k fonks�yonu                         
Sλ  : Güneş spektral ışınımı
Tλ  : Spektral geç�rgenl�k

Pl  : PPD �şlem spektrumu
Il   : PPD testler� �ç�n UVA kaynağının spektral ışınımı
Tl   : Spektral geç�rgenl�k

Kr�t�k dalga boyunun ışınlanmış her plaka �ç�n ölçümü:
A : UV ışınlarına maruz kaldıktan sonra test ürünü tabakasının 
monokromat�k em�l�m�.

Kullanılan Metotlar: 

50%
40%

10%

■ 1. Kızılötesi ışınlar
■ 2. Görünür ışınlar 
■ 3. UV ışınlar

5. COLIPA in vitro UV Protection Method:
Amerika ve Avrupa ülkelerine göre, güneşten koruyucu 
kozmetik ürünler, UVB korumasının yanında UVA ışınlarına 
karşı da koruma sağlamalıdır. Colipa yönteminde 
değerlendirme insanlar üzerinde yapılmaz. Bu amaçla 
kullanılan SPF ölçüm cihazı, şe�af bir plaka üzerinden 
geçen UVA miktarının ve kritik dalga boyunun ölçümünde 
kullanılır. Bu yöntemde 290-400 nm dalga boyları arasında 
1 nm aralıklar ile ölçüm yapabilen özel bir 
spektrofotometre kullanılmaktadır.

UV-2000S Ultraviole Geçirgenlik 
Analizleyici
Ölçüm parametreleri: SPF değeri, 
UVA/UVB oranı, kritik dalgaboyu
Yöntem: Colipa
Yazılım: UV-2000S
Lamba: Xenon �ash lambası
Ölçüm Aralığı: 250-450 nm dalgaboyu
Plaka: PMMA HD-2
Yüzey alanı: 50x50 mm
Geçirgenlik: 0-100 %
Absorbans: 0-2.7 A (12 nokta için 1 nm 
aralıklarla okuma yapılır.)

SPF=                          =     MED (Korunan c�lt)     
MED ( Korunmayan c�lt)

   MEDp   
MEDu 

tasarım: oselo code & design

Tablo 2. Güneşten koruma faktörlerinin aralığı ve etiketleme ile ilgili tavsiyeler 

Et�kette bel�rt�len 
güneşten koruma 

kategor�s� 

Et�kette bel�rt�len 
güneşten koruma 

faktörü (GKF ) 

Tavs�ye ed�len 
m�n�mum UVA 
koruma faktörü  

Tavs�ye ed�len 
m�n�mum kr�t�k 

dalga boyu 

Düşük koruma 
6  

Et�kette bel�rt�len 
güneşten koruma 

faktörünün (GKF) 1/3’ü 

 
 

 
 
 

       370 nm 

10 

Orta koruma 
15 
20 
25 

Yüksek koruma 
30 
50 

Çok yüksek koruma   50 + 


