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ABSTRACT  
La fotoprotecció és un fet important a tenir en compte atès que la radiació ultraviolada pot ser 
perjudicial per la salut humana.  

És així com l’objectiu d’aquest treball se centra en la definició de les característiques ideals que 
hauria de tenir el fotoprotector solar adient per a tot tipus de pell. La recerca d’aquestes 
propietats es basa en l’elaboració de 8 cremes solars casolanes (de tipus físic o inorgànic) a un 
laboratori farmacèutic, concretament 4 a base d’òxid de zinc  i 4 a base de diòxid de titani, en 
diferents concentracions, per tal d’arribar a establir una relació existent entre la concentració de 
principi actiu o filtre físic i el factor de protecció solar (FPS). Aquestes cremes seran 
comparades a posteriori amb 8 fotoprotectors comercials, 4 de línia farmacèutica i 4 de línia 
cosmètica (de tipus químic o orgànic) utilitzant un paper fotosensible anomenat cianotip.  

D’altra banda, també s’especificarà quin excipient de caire oliós (crema hidratant o oli) és el 
més adequat per un fotoprotector a partir de la realització de l’estudi d’extensibilitat d’ambdues 
substàncies i les seves propietats fisicoquímiques.  

Com a resultat de l’estudi es va obtenir que l’índex d’extensibilitat de l’oli era gairebé 8 vegades 
major que el de la crema  i, de la comparació, que la superfície coberta pels fotoprotectors de 
tipus físic era opaca i s’hi observava un augment progressiu del color blanc en relació al FPS 
mentre que, als fotoprotectors solars de tipus químic, era translúcida, de color ataronjat i no 
s’observava un canvi en relació a l’FPS.  

A partir dels resultats, podem determinar que els fotoprotectors de tipus físic inhibeixen amb 
major efectivitat la radiació ultraviolada perquè reflecteixen totalment els rajos solars mentre 
que els de tipus químic no ho fan amb el mateix èxit atès que permeten que la llum solar sigui 
absorbida alhora que modifiquen el seu efecte. Així mateix, l’FPS es relaciona amb la 
concentració de filtre físic mentre que en el cas de les cremes solars de tipus químic  és poc 
indicatiu. D’aquesta manera, el fotoprotector ideal hauria de contenir una crema hidratant  com 
a excipient(perquè s’estén menys i és més resistent i impermeable) i ser de tipus físic. 

Paraules clau: fotoprotector, fotoprotecció, químic/orgànic, físic/inorgànic, excipient/base, 
principi/ingredient actiu, FPS (factor de protecció solar), radiació ultraviolada, base 
lanette/crema hidratant, oli, extensibilitat, extensió , òxid de zinc, diòxid de titani. 
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JUSTIFICACIÓ DEL TREBALL 
La idea del treball ve motivada pel meu propi interès en el sector biosanitari. Buscava un tema 
que pogués ser treballat de forma experimental i aquest estava al meu abast. La proximitat de 
l’estiu i amb ell l’exposició al sol van despertar la meva curiositat pel tema dels fotoprotectors 
solars. Tot i que al principi havia pensat en decantar-me  per temes nutricionals relacionats 
amb l’aparició de tumors malignes, un article sobre la perillositat dels fotoprotectors de tipus 
químic em va fer canviar d’opinió. 

Primerament, vaig pensar en realitzar un estudi de mercat de diferents marques de cremes 
solars per tal de determinar quina protecció seria més eficient davant la radiació ultraviolada, 
tenint en compte que realitzaria l’estada a l’empresa a una farmàcia. Però després,, vaig 
considerar que podria tenir el material necessari per fabricar  fotoprotectors solars, i vaig decidir 
canviar l’enfoc de la part pràctica.  

D’altra banda, ja que la protecció davant el Sol durant èpoques d’estiu té gran importància per a  
persones amb el mateix fototipus que el meu a causa de la facilitat que tenim per cremar-nos - 
gent rossa amb pell més aviat clara-  vaig informar-me sobre les conseqüències que té una 
sobre exposició a la radiació solar a curt i llarg termini. En adonar-me dels greus problemes de 
salut que podia comportar, la fotoprotecció es va convertir en el centre d’interès del meu treball, 
atès que la gent que pertany als meus cercles propers no és del tot conscient dels riscos que 
comporta i, per tant, no es protegeix de forma correcta. A més, també volia provar l’eficàcia de 
les cremes que es troben al mercat i cercar la fotoprotecció més eficient. 

És així com, gràcies al laboratori farmacèutic, vaig realitzar un estudi entorn els fotoprotectors 
solars.   

OBJECTIUS  
● Conscienciar la població de la importància de la fotoprotecció per tal d’ajudar a prevenir 

problemes de salut.  
o Definir el concepte de radiació ultraviolada i IUV. 
o Aprofundir sobre els mecanismes d’actuació de les radiacions en els processos 

de fotoenvelliment, aparició de melanomes, funcionament del sistema 
immunitari i malalties oculars. 

● Determinar quins excipients són els més adients per a la fotoprotecció ideal.  
● Elaborar fotoprotectors solars.  

o Establir una relació entre la concentració de principi actiu als fotoprotectors i el 
seu factor de protecció solar. 

● Determinar quin és el tipus de fotoprotector més eficient per protegir la pell de la 
radiació ultraviolada (físic o químic).  

o Comparar l’efecte dels fotoprotectors elaborats, els de farmàcia i els de línia 
cosmètica. 
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MARC TEÒRIC  
LA RADIACIÓ SOLAR  

QUÈ ÉS I COM S’ORIGINA?  

La radiació solar és l’energia emesa pels processos de fusió nuclear efectuats al Sol, és a dir, 
el conjunt de radiacions electromagnètiques que aquest astre produeix. La fusió nuclear és 
un procés en el qual els nuclis de diferents àtoms s’uneixen per formar-ne un de nou amb major 
massa atòmica. Aquesta reacció s’esdevé a les estrelles i, per tant, també al Sol, de forma que 
els àtoms d’hidrogen i d’heli ionitzats (en estat plasmàtic) efectuen aquest procés entre sí. És 
per això que l’energia obtinguda ve donada d’una pèrdua de massa durant la fusió nuclear que 
és, posteriorment, transformada en energia.  

D’aquesta manera, l’energia solar segueix la llei de Planck, la qual descriu la radiació emesa 
per un corpuscle negre en equilibri tèrmic a una temperatura determinada. En el cas de la 
radiació solar, el corpuscle és el Sol, el qual emet energia a una temperatura de 6000 K (5727 
ºC).  

Aquesta radiació, és, en sí, una transferència d’energia a través d’ones electromagnètiques que 
es propaga a través de l’espai (és a dir, no té medi de propagació). És així com, després de ser 
produïdes des de la font d’energia, poden travessar l’espai interplanetari i arribar del Sol a la 
Terra.  

L’ESPECTRE DE LA RADIACIÓ SOLAR  

L’espectre de les radiacions electromagnètiques és la distribució energètica del conjunt 
d’aquestes. Quan ens referim a un objecte, l’espectre representa la radiació magnètica que 
emet (espectre d’emissió) o absorbeix (espectre d’absorció) una determinada substància.  La 
longitud d’ona (distància entre el principi i el final d'una ona completa)  i la freqüència 
(repeticions per unitat de temps d’aquesta) ens ajuden a determinar la visibilitat i el poder de 
penetració de les ones electromagnètiques. 

L’espectre de la llum emesa pel Sol es distribueix des de l’ultraviolat (dels 100 als 400 nm de 
longitud d’ona) fins l’infraroig (dels 
700 nm als 1000 µm). L’espectre de 
la llum visible (aquella que la 
majoria d’éssers vius som capaços 
de veure) també es troba dins 
d’aquest espectre i s’estén des dels 
400 fins els 700 nm.  

La proporció de les ones 
electromagnètiques de diferents 
rangs de longitud d’ona dins la 
radiació solar és la següent (veure 
Imatge 1): 7 % de radiació 
ultraviolada, 42% de llum visible, 
49% de radiació infraroja i un 1 % 
de la resta.               Imatge 1: Espectre de la llum emesa pel sol (radiació solar) 
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Aleshores, com hem vist, podem dir que la radiació solar incideix de tres formes diferents:  

Radiació ultraviolada (UV): es tracta de la radiació de menor longitud d’ona. Aquest fet indica 
que és, al mateix temps, la de major energia i que, per tant, té la capacitat d’interferir als 
enllaços moleculars. Aquestes ones són absorbides per la capa més externa de l’atmosfera: la 
capa d’ozó. És important protegir-se d’aquest tipus d’ones, doncs provoquen diversos efectes 
perjudicials sobre la salut a causa de les seves propietats. Per això, ens centrarem en la 
fotoprotecció entorn aquest tipus de radiació. 

Hi ha tres classes de radiació ultraviolada:  

● Ultraviolat C UVC (de 100 a 280 nm), totalment absorbida per l’ozó.  
● Ultraviolat B UVB (de 280 a 320 nm), absorbida parcialment per l’ozó. 
● Ultraviolat A UVA (de 320 a 400 nm), gairebé no absorbida per l’ozó.  

Les radiacions UVB i UVA són aquelles que poden incidir sobre la nostra pell. Per aquest 
motiu, és un punt a favor utilitzar fotoprotectors solar que certifiquin la protecció davant aquest 
dos tipus de radiació.  

Radiació visible: interval de l’espectre electromagnètic en el qual el Sol presenta la seva 
màxima emissió. L’atmosfera terrestre és especialment transparent en aquest determinat rang 
de longitud d’ona i, a més, el sistema visual humà i el de la majoria dels éssers vius és capaç 
de detectar-lo. Amb presència de núvols o masses de pols, gran part d’aquesta és absorbida o 
reflectida. Cada regió d’aquesta part de l’espectre correspon a un color, com podem observar 
en la següent taula (Taula 1):  

 

Taula 1: Longituds d’ona i freqüència de cada rang de l’espectre que determinen el color de la llum visible 

Radiació infraroja (IR): aquella que correspon a longituds d’ona més llargues, i per tant, se li 
associa poca energia. El seu efecte augmenta l’agitació de les molècules, provocant un 
augment de temperatura. És per això que els vertebrats no la percebem en forma de llum però 
sí com a calor gràcies a terminacions nervioses, els termoreceptors, que es troben a la pell. Els 
infraroigs són classificats de la següent manera:  

● Infraroig proper (700-5000 nm) 
● Infraroig mitjà (5000 – 30000 nm) 
● Infraroig llunyà (30000nm - 1000000 nm) 

Aquest tipus de radiació no provoca efectes nocius sobre la salut, a diferència de la radiació 
ultraviolada.  
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DIRECCIÓ D’INCIDÈNCIA DE LA IRRADIACIÓ SOLAR  

La direcció amb la qual la irradiació solar incideix sobre els cossos de la superfície terrestre és 
el punt a tenir en compte per tal de determinar el seu comportament en ser reflectida (la 
direcció dels rajos reflectits dependrà de la direcció d’incidència d’aquests). 

Podem distingir dos components d’irradiació incident sobre un punt (Imatge 2):  

● Irradiació solar directa, aquella que arriba al cos des de la direcció del Sol.  
● Irradiació solar difusa, la direcció de la qual ha estat modificada per diverses 

circumstàncies, ja sigui a causa de la densitat atmosfèrica, partícules, objectes amb els 
que xoca, reemissions d’altres cossos... Per això, es considera que aquest tipus 
d’irradiació prové de totes direccions. En un dia ennuvolat, per exemple, tota la 
irradiació és difusa. Per aquest motiu, és important protegir-se del Sol en totes 
ocasions, especialment en aquest tipus de dies, ja que, tot i que la sensació de calor no 
és present, el risc és més elevat. 

La suma de totes dues radiacions s’anomena irradiació total (o global) incident. La taxa 
d’irradiació depèn en cada instant de l’angle que forma la normal amb la superfície i de la 
direcció d’incidència dels rajos solars en un punt determinat. A causa de la llunyania de la Terra 
respecte el Sol, podem suposar que els raigs incideixen paral·lelament sobre el planeta.  

En cada punt del planeta Terra, la inclinació de la superfície respecte els rajos solars depèn de 
la latitud i de l’hora del dia per una certa localització (longitud). Aquesta inclinació ve 
determinada gràcies a l’angle que formen el vector normal a la superfície en un punt i el vector 
paral·lel a la direcció d’incidència de la radiació.  

Aleshores, podem determinar que la radiació total incident depèn de l’hora del dia i la 
localització en la que ens trobem. És així com, en determinades hores punta, tenint en compte 
els nivells d’irradiació, hem de donar més importància a la protecció solar que en d’altres 
moments. 

 

 Imatge 2: Components d’irradiació incident sobre els objectes 

RADIACIÓ ULTRAVIOLADA (UV) 

ÍNDEX ULTRAVIOLAT SOLAR MUNDIAL. FACTORS QUE INFLUENCIEN ELS NIVELLS DE RADIACIÓ 
UV 

Encara que la radiació ultraviolada només representa el 7 % de la total, els efectes que aquesta 
provoca  sobre els éssers vius i el medi ambient tenen un gran impacte sobre el planeta Terra. 
Les variacions d’aquesta radiació influencien la salut (provoquen diferents malalties com el 
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càncer), el clima (descompensen el balanç energètic terrestre), processos biològics (com la 
fotosíntesi), ecològics (modificacions d’ecosistemes) i fotoquímics (formació i descomposició de 
residus contaminants).  

Tot això, afegit a la possible disminució de la capa d’ozó (encarregada d’absorbir aquesta 
radiació) a causa de la contaminació atmosfèrica, provocaria una major quantitat de radiació 
UV, cosa que resultaria molt perjudicial per la salut humana. Per aquest motiu, l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) va establir una mesura de la radiació UVB i, conseqüentment, la 
Unió Europea (UE) va posar en marxa el projecte COST per tal d’estandarditzar la mesura de  
la radiació UVB a Europa.  

L’índex UV (IUV) solar mundial és una mesura de la intensitat de radiació UV en la superfície 
terrestre i un indicador de la seva capacitat de produir lesions cutànies, és a dir, serveix per 
conscienciar i advertir a la població de la necessitat d’utilitzar mesures de protecció davant 
l’exposició a la radiació UV. Aquesta mesura és aplicable a i definida per a una superfície 
horitzontal. L’IUV és adimensional i es defineix mitjançant la següent fórmula:  

 

Eλ = irradiància espectral solar (expressada en W/(m2.nm) a la longitud d’ona (λ). 

Dλ = diufferenti de longitud d’ona utilitzat en la integració. 

ser(λ) = espectre d’acció de referència per l’eritema. 

ker = constant que és igual a 40 m2/W. 

Actualment, existeix una forta correlació entre l’increment de la incidència de càncers de pell en 
poblacions de pell clara arreu i l’exposició excessiva a la radiació UV; aquest increment, també 
pot estar relacionat amb la utilització de llits solars (veure Imatge 3), uns aparells que emeten 
radiacions ultraviolades (UV) per tal que els usuaris aconsegueixin bronzejar-se després de 
vàries sessions. És per això que els hàbits personals d’exposició al Sol constitueixen el factor 
de risc més important d’alteracions ocasionades per la radiació UV, i  si s’impulsa a les 
persones a reduir la seva exposició al sol, es poden baixar de forma significativa els costos de 
l’atenció de salut.  

 

Imatge 3: Llit solar 
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L’IUV és dirigit especialment als grups de població vulnerables i amb exposició alta, com els 
nens i els turistes d’ètnies de pell clara, i serveix per informar la població sobre els efecte de la 
radiació UV, així com cremades solars, càncer de pell, el fotoenvelliment, alteracions oculars i 
del sistema immunitari. Les advertències han de subratllar que el risc dels efectes adversos a la 
salut és acumulatiu, i que l’exposició a la vida diària és igual de perjudicial que la que es 
produeix durant les vacances en climes solejats.  

La intensitat de la radiació UV i conseqüentment el valor de l’índex varia durant el dia. Per 
aquest motiu, l’IUV s’emfatitza en la intensitat màxima de la radiació UV, la qual es produeix 
durant el període de quatre hores entorn el migdia. Depenent de la ubicació geogràfica i de si 
s’aplica o no l’horari d’estiu, el migdia solar pot tenir lloc entre les 12:00 i les 14:00 hores. De 
totes maneres, els mitjans de comunicació ofereixen una predicció de la intensitat màxima del 
dia següent. Aquesta pot dependre de diversos factors (Imatge 4):  

● L’alçada del Sol  quant més alt 
es trobi el sol al cel, més intensa 
és la radiació UV. D’aquesta 
manera, la intensitat varia segons 
l’hora del dia i l’època de l’any. 
Fora de les zones tropicals, les 
majors intensitats de radiació es 
produeixen quan el Sol assoleix la 
màxima alçada, al voltant del 
migdia solar durant els mesos 
d’estiu.  

● La latitud  quant més a prop es 
troba de l’equador, més intensa 
és la radiació UV.  

● La nuvolositat  la intensitat és 
màxima quan no hi ha núvols, 
però, tot i així, pot ser alta amb la 
presència d’aquests. La dispersió 
dels rajos pot produir el mateix 
efecte que la reflexió per diferents 
superfícies, augmentant la 
intensitat total de la radiació UV.  

● L’altitud   a major altitud, 
l’atmosfera és més estreta i 
absorbeix una menor proporció de 
radiació UV. Amb cada 1000 
metres d’increment d’altitud, la 
intensitat augmenta d’un 10 a un       
12 %.  

● La capa d’ozó  l’ozó, com hem dit anteriorment, absorbeix part de la radiació UV que 
arriba a la Terra. La concentració d’ozó varia durant l’any i, fins i tot, durant el dia. 

● La reflexió pel terra   els diferent tipus de superfície reflecteixen o dispersen els 
rajos solars en diferents mesures. La neu, per exemple, pot reflectir fins un 80 % de la 
radiació UV; la sorra seca de la platja al voltant d’un 15%, i l’escuma de l’aigua del mar 
un 25%.  

                
És important que el IUV estigui harmonitzat per tal de fomentar la protecció contra el sol. Tot i 
així, les enquestes indiquen que una gran part de la població coneix l’existència del IUV però, 
no obstant, desconeix la seva utilitat o significat. Aquests problemes existeixen a causa de la 

Imatge 4: Factors que influencien els nivells de radiació 
UV 
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falta de missatges normalitzats entorn l’IUV. L’IUV és un instrument educatiu i la seva utilització 
s’ha de basar en una comunicació eficaç entre la població i els medis de comunicació. Les 
recomanacions de protecció solar associades a diferents valors del IUV juntament amb la seva 
presentació mitjançant un missatge senzill i fàcil de comprendre poden facilitar la familiarització 
de la població amb aquest concepte, i que, d’aquesta manera, l’IUV sigui reconegut com una 
informació diària útil, fet que n’és l’objectiu final de la creació d’aquesta mesura. És per aquest 
motiu que el IUV és mencionat dins els informes meteorològics, tot i que aquesta informació 
només és present durant els mesos d’estiu. 

SISTEMA BÀSIC DE COMUNICACIÓ DELS VALORS DE L’IUV 

● La informació sobre l’IUV ha de proporcionar almenys el valor màxim diari utilitzant el 
valor mitjà de 30 minuts. Si es disposa d’observacions contínues, aquests valors 
canvien a períodes de 5 a 10 minuts i d’aquesta manera mostren els canvis a curt 
termini.  

● L’IUV s’ha de presentar com un valor únic arrodonit al nombre enter més pròxim, a 
excepció de dies de nuvolositat variable, que aquest ha de ser representat mitjançant 
un interval de valors. Així doncs, l’efecte dels núvols sobre la transmissió de la radiació 
UV a través de l’atmosfera ha de ser considerat.  

Els valors de l’IUV es divideixen en categories d’exposició (Taula 2). Els serveis d’informació 
meteorològica d’un país o d’un medi de comunicació poden informar sobre la categoria 
d’exposició, el valor o interval dels valors de l’IUV o d’ambdós.  

 

Taula 2: Categories d’exposició a la radiació UV 

Des del punt de vista de la salut pública, és especialment important protegir els grups de 
població més vulnerables. Tenint en compte que, segons s’ha comprovat, més del 90% 
dels càncers de pell no melànics es produeixen en els fototips I i II (Taula 3), els missatges 
de protecció bàsics associats amb el IUV s’han de dirigir a persones de pell clara més 
propenses a les cremades. Els nens, particularment sensibles a la radiació UV, requereixen 
una protecció especial.  

 

Taula 3: Classificació dels tipus de pell (adaptada de TB Fitzpatrick y JL Bolognia, 1995 1) 

 1. Fitzpatrick TB, et al, publicada en TB Fitzpatrick and JL Bolognia, Human melanin 
pigmentation: Role in pathogenesis of cutaneous melanoma. En: Zeise L, 
Chedekel MR, Fitzpatrick TB (eds.) Melanin: Its role in human photoprotection. 
Overland Park, KS, Valdenmar Publishing Company, 1995:177-82. 
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Tot i que les persones de pell fosca tenen menor incidència de càncer de pell, també són 
sensibles als efecte nocius de la radiació UV, especialment aquells que afecten els ulls i el 
sistema immunològic. Les necessitats particulars d’altres grups demogràfics s’ha d’abordar 
mitjançant recomanacions addicionals d’àmbit nacional o locals. Aquestes recomanacions 
hauran de tenir en compte les diferències de clima i cultura, la percepció dels riscos de la 
radiació UV per la població i el grau de desenvolupament de l’educació sobre protecció 
contra el sol.  

RECOMANACIONS BÀSIQUES SOBRE FOTOPROTECCIÓ 

● Reduir l’exposició durant les hores centrals del dia.  
● Buscar l’ombra.  
● Utilització de peces de roba per a la protecció. 
● Posar-se barrets d’ala ampla per protegir els ulls, la cara i el coll.  
● Protegir-se els ulls amb ulleres de sol amb disseny envoltant o amb panels laterals.  
● Utilització de cremes de protecció solar d’ampli espectre amb un factor de protecció 

solar (FPS) de més de 15, en abundància i les vegades necessàries a les parts del cos 
exposades.  

● Evitar els llits solats.  
● Protegir els nadons i els nens de curta edat.  
● No utilitzar la crema de protecció solar per prolongar la duració de l’exposició al sol.  

 
En el rang que es comprèn entre els nivells de l’índex UV 3 i 7, es defineix un llindar de l’IUV en 
el qual es recomana la protecció solar. Per una altra banda, el que es troba entre els nivells 8 i 
11+ admet una resposta gradual: conforme augmenta el valor de l’IUV, es recomanen diferents 
mesures de protecció contra el sol. Aquest punt de vista és útil ja que, quan la intensitat de la 
radiació UV és més alta, es necessita una major fotoprotecció (veure Imatge 5). 

 

        Imatge 5: Sistema de protecció solar recomanat, amb missatges senzills i fàcils de recordar.  

REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE L’IUV  

La representació gràfica normalitzada de l’IUV fomenta la coherència en la informació a les 
notícies i informes del temps i, alhora, serveix per millorar la comprensió del concepte de l’IUV 
per part de la població. 
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Imatge 6: Exemples de pictogrames relatius a l’IUV 

 

Taula 4:  Protecció solar recomanada davant de l’IUV 
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Imatge 7: Mapa d’Europa codificat a través de l’IUV 

EFECTES SOBRE LA SALUT 

En petites quantitats, les radiacions ultraviolades són beneficioses per la salut i porten a terme 
una funció essencial en la producció de Vitamina D. No obstant, l’exposició excessiva a elles es 
relaciona amb diferents tipus de càncer cutani, cremades de sol, envelliment accelerat de la 
pell, cataractes i d’altres malalties oculars. Tot i que el Sol és la principal font d’emissió de 
radicació ultraviolada, hem de tenir en compte que tant les làmpades com els llits bronzejadors 
també emeten aquest tipus de llum i que una exposició prolongada a aquest tipus de fonts 
provoca un major risc de desenvolupar càncer de pell.  

Com hem vist anteriorment, hi ha tres tipus principals de raigs UV: els raigs UVA, els raigs UVB 
i els raigs UVC. Els últims, tot i que són els que més energia produeixen, no penetren 
l’atmosfera. Per tant, no són normalment causants de malalties. D’altra banda, tant els raigs 
UVA com els UVB sí que poden produir 
lesions i malalties (veure Imatge 8):  

● Els raigs UVA envelleixen les 
cèl·lules de la pell, de forma que 
poden acabar danyant l’ADN 
d’aquestes. Aquests rajos 
s’associen al mal causat a llarg 
termini, així com el 
fotoenvelliment, però també poden 
influir en alguns tipus de càncer.  

● Els raigs UVB emeten una mica 
més d’energia que els raigs UVA. 
Aquests poden influir directament 
en l’ADN de les cèl·lules de la pell 
i són els principals causants de 
cremades solars. Així mateix, 
també causen la majoria dels 
càncers de pell.                                                        
 

Imatge 8: Penetració dels raigs UV a les capes de la pell 
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A continuació, es descriuen els efectes sobre la salut de llargues exposicions a aquest tipus de 
radiacions. Aquests efectes  es localitzen a la pell, els ulls i el sistema immunitari.   

Efectes sobre la pell  

L’exposició excessiva a les radiacions ultraviolades ocasiona diverses alteracions a la pell, com 
el càncer. Aquest s’origina quan les cèl·lules del cos comencen a créixer de forma 
descontrolada, cosa que pot ocórrer en quasi qualsevol cèl·lula del cos i estendre’s a d’altres 
àrees.  

Càncer de pell:  

El càncer pot originar-se en qualsevol part del cos. Comença quan les cèl·lules creixen 
descontroladament sobrepassant a les cèl·lules normals, el qual dificulta que l’organisme 
funcioni com hauria de fer-ho.  

Normalment, les cèl·lules humanes creixen i es divideixen per formar noves cèl·lules a mesura 
que el cos les necessita. Quan les cèl·lules normals envelleixen o es fan malbé, moren i les 
cèl·lules noves les reemplacen. Malgrat això, al càncer, aquest procés endreçat es descontrola. 
A mesura que les cèl·lules esdevenen més i més anormals, les cèl·lules velles o fetes malbé 
sobreviuen en lloc de morir, i les cèl·lules noves se segueixen formant quan no és necessari. 
Aquestes cèl·lules addicionals poden dividir-se sense interrupció, formant el que anomenem 
tumors.  

Els tumors cancerosos són malignes, el qual significa que es poden estendre a teixits propers o 
envair-los. En créixer, algunes cèl·lules canceroses poden desprendre’s i moure’s a diferents 
localitzacions del cos per mitjà del sistema circulatori o del sistema limfàtic i formar nous tumors 
allunyats del tumor original. Aquest procés s’anomena metàstasi i el tumor passa a denominar-
se metastàtic. Al contrari dels tumors malignes, els tumors benignes no s’estenen als teixits 
propers i no els envaeixen. No obstant, a vegades els tumors benignes poden tenir una 
grandària considerable. En extirpar-se, generalment no tornen a créixer, mentre que els tumors 
malignes sí ho fan en algunes ocasions tot i haver estat tractats amb radioteràpia i/o 
quimioteràpia. 

Un cop sabem què és el càncer, també és important considerar per què s’origina i tenir 
consciència de la importància de la fotoprotecció davant dels raigs ultraviolats. El càncer és una 
malaltia genètica, causada per canvis als gens que controlen la forma com funcionen les 
nostres cèl·lules, especialment la forma en què creixen i es divideixen. Els canvis genètics que 
provoquen càncer poden ser hereditaris, però també poden succeir com a resultats d’errors que 
s’esdevenen a la divisió cel·lular o per l’actuació d’agents externs anomenats carcinògens. 
Aquestes agents mediambientals són substàncies, com els compostos químics del fum del 
tabac, o les radiacions, com la radiació ultraviolada.  

Les radiacions UV poden originar diferents tipus de càncer de pell però en tots els casos el 
tractament consisteix en l’escissió quirúrgica amb marges de seguretat després d’haver estat 
identificats mitjançant una biòpsia. També es palpen o s’analitzen els ganglis limfàtics 
adjacents a través d’una linfadenectomia regional per tal d’avaluar si s’ha produït una 
metàstasi. En cas afirmatiu, la malaltia es considera avançada i respon als tractaments de 
quimioteràpia (la utilització de fàrmacs per tal de destruir les cèl·lules canceroses i que actua 
evitant que aquestes creixin i es divideixin).  

Carcinoma basocelular (càncer cutani de creixement lent que predomina en persones d’edat 
avançada) 
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El carcinoma basocelular o càncer de cèl·lules basals (CCB) és la forma més freqüent de 
càncer de pell. Es diagnostiquen casi 2.8 milions de casos cada any als Estats Units (EEUU). 
Gairebé tots els CCB apareixen en àrees del cos exposades al Sol, sobretot a la cara, orelles, 
coll, cuir cabellut, espatlles i esquena.  

Els CCB són creixements anòmals i descontrolats o lesions que sorgeixen a les cèl·lules 
basals, les quals s’alineen a la capa més profunda de l’epidermis. Amb el càncer basal, les 
cèl·lules de la capa inferior de l’epidermis esdevenen canceroses.  

Tant l’exposició solar a llarg termini com una exposició solar ocasional intensa i àmplia (que 
normalment provoca cremades solars) produeix danys que poden esdevenir en un CCB. Per 
tant, qualsevol persona amb antecedents d’exposició solar pot desenvolupar un CCB. No 
obstant, els qui més risc tenen són les persones majors de 40 anys, tot i que també es pot 
desenvolupar en persones més joves que han tingut una extensa exposició al Sol, com 
aquelles que treballen a l’aire lliure o que han patit una sobreexposició als raigs X o d’altres 
formes de radiació. Els individus amb fenotip de pell clara o pigada, cabell ros o pèl-roig, ulls 
verds, blaus o grisos i moltes pigues són els més propensos a desenvolupar aquest tipus de 
càncer. 

El càncer de cèl·lules basals creix lentament i, generalment, és indolor. Aquests tenen 
l’aparença de llagues obertes, taques vermelles, creixements rosats o cicatrius. A vegades 
semblen nòduls perlats, translúcids i amb relleu, els quals han travessat la pell i sagnen, i 
d’altres, a simple vista, semblen patologies de la pell no canceroses com la psoriasis i els 
èczemes. Si s’observa qualsevol de les següents senyals d’alarma, és precís consultar un 
metge quan abans possible:  

● Una llaga que sagni, traspuï o sembli una crosta que segueixi oberta més de tres 
setmanes.  

 

● Una protuberància brillant o un nòdul perlat o clar i sovint rosat, vermell o blanc. També 
pot ser obscura, negra o marró, sobretot en persones de cabell fosc, i pot arribar a 
confondre’s amb una piga.  

 

● Un creixement rosa amb una vora una mica elevada que pot adquirir una indentació 
central en forma de crostra. A mesura que augmenta el creixement, poden aparèixer 
petits vasos sanguinis a la superfície de la pell.  
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● Una àrea blanca, groga o similar a una cicatriu de cera, generalment brillant i tibant 
amb vores no gaire ben definides, pot indicar presència d’un CCB invasiu i agressiu 
més gran del que s’observa a la superfície.  

 

● Una taca vermellosa, en ocasions crostrosa, o un àrea irritada que sovint pica i fa mal i 
que apareix a la cara, el tors, espatlles, braços o cames.   

 

El CCB pot tractar-se fàcilment en fase incipient, amb índexs de curació propers al 100%. 
Només en casos extrems, el tumor original s’estén posant la vida en perill. No obstant, quant 
més creixi el tumor, més teixit circumdant danya, fent necessari tractament extensiu.  

Carcinoma espinocelular (tumor maligne que generalment avança amb menys rapidesa que el 
melanoma i ocasiona la mort amb menys freqüència) 

El carcinoma espinocelular és originat per lesions cròniques de la pell, sobretot en persones 
d’edat avançada (que tenen una edat mitja de 70 anys), pell clara i que s’exposen en excés a la 
llum solar. Donat que el carcinoma espinocelular es localitza a la superfície de la pell, és 
possible detectar aquest tumor a temps. No obstant, la transició de de l’àrea de pell prèviament 
danyada transcorre amb freqüència inadvertida, és a dir, és un càncer invasiu que pot infiltrar-
se a la dermis profunda i estendre’s fins els ganglis o d’altres òrgans. Per tant, és més perillós 
que el carcinoma basocelular. 

S’ha de tenir en compte que no només la radiació UV és causant d’aquest tipus de càncer, sinó 
que la seva aparició també pot venir donada com a conseqüència deferides cròniques, 
cicatrius, cremades o certes 
malalties cutànies i, com 
qualsevol tipus de  càncer, per 
determinades substàncies 
cancerígenes  (com l’arsènic o 
el quitrà) o d’altres tipus de 
radiació (ionitzant, raigs 
gamma o X).  

El carcinoma espinocelular es 
desenvolupa a partir de les 
cèl·lules de la capa espinosa 
de l’epidermis (veure Imatge 9). 
Per això, és conegut també 
com a epiteloma espinocelular 
i és el segon tipus de càncer 
de pell més freqüent. 
Normalment, és més comú en 

Imatge 9: Estrats de l’epidermis de la pell fina                                                      
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homes que en dones. A l’Europa central, es registren entre 20 i 30 nous casos de carcinoma 
espinocelular a l’any per cada 100.000 habitants.         

El carcinoma espinocelular es percep a causa de la modificació de la pell a la zona afectada, la 
qual pot adquirir diverses aparences (veure Imatge 10). Són alteracions cutànies que sagnen 
amb facilitat i varien des de taques vermelles, amb una certa elevació o escamoses, fins 
nòduls. Aquest tumor es desenvolupa, principalment, al llavi inferior, els genitals i la mucosa 
bucal (a la llengua, per exemple). Quan la causa és l’exposició als raigs UV, els més freqüents 
es desenvolupen a la cara (a partir de cicatrius de cremades) o a les mans (a causa de la 
radiació solar durant molts anys). 

Clínicament, els carcinomes espinocelulars es classifiquen en: intraepidèrmics (malaltia de 
Bowen i Eritoplàstia de Queyrat), invasius localitzats (banya cutània, ulcerat, cuculiforme, 
ulcero-vegetant i berrugós) i penetrants i destructors.  

 

Imatge 10: Carcinoma espinocelular facial 

Melanoma maligne cutani (càncer maligne de la pell potencialment mortal) 

El melanoma maligne (MM) és el tumor maligne derivat dels melanòcits, les cèl·lules que 
produeixen el pigment de la pell, és a dir, la melanina. La majoria de les cèl·lules d’aquest 
melanoma continuen produint melanina, de forma que els tumors d’aquest tipus són, 
normalment, de color cafè o negre (veure Imatge 11). No obstant, alguns melanomes no 
produeixen melanina i poden veure’s de colo rosats, cafè o inclús blanc. 

 

Imatge 11: Melanoma maligne cutani 

Habitualment es desenvolupa a la pell, tot i que també pot aparèixer a les mucoses i d’altres 
localitzacions. El MM predomina en individus adults però joves; en dones és més freqüent a les 
extremitats mentre que en homes al tronc, el cap i el coll. Tot i així, poden aparèixer a qualsevol 
localització cutània. El fet de tenir pell amb pigmentació obscura disminueix el risc de 
melanoma en els llocs esmentats, tot i que qualsevol persona pot desenvolupar aquest tipus de 
càncer als palmells de les mans, les plantes dels peus i sota les ungles. Els melanomes també 
poden formar-se en d’altres parts del cos, així com els ulls, la boca, els genitals i l’àrea anal, 
però són molt menys comuns que els melanomes de la pell.  
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Per reconèixer un MM hem de tenir un 
compte que es tracta d’una lesió 
pigmentada (o piga) que té les 
següents característiques (conegudes 
com la regla de ABCD que es mostra a 
la Imatge 12): 

A: Asimetria (forma irregular) 

B: Vores irregulars  

C: Coloració irregular  

D: Diàmetre major a 6 mil·límetres 

E: Evolució (creixement en poc temps) 

                                                                                             Imatge 12: Quadre de regles per a la identificació d’un MM 

Tot i que el MM és molt menys comú que el càncer de pell de cèl·lules basals o escamoses, és 
molt més perillós. Igual que els altres dos, és gairebé sempre curable a les seves etapes 
inicials, no obstant, el melanoma té moltes més probabilitats de propagar-se a d’altres parts del 
cos si no es detecta a temps en comparació amb el càncer de cèl·lules basals o el de cèl·lules 
escamoses.  

Existeixen diferents tipus de melanomes malignes: el melanoma d’extensió superficial (el més 
comú i en el qual les cèl·lules malignes tendeixen a romandre al  teixit d’origen), el melanoma 
nodular (apareix en zones com el coll, el cap i el tronc), el melanoma sobre lentigen maligne 
(pot aparèixer a la cara o el coll, especialment al nas i les galtes) i el melanoma lentiginós acral 
(pot ser palmar, plantar o unguial, el qual vol dir que pot aparèixer a la planta dels peus, els 
palmells de les mans i a les ungles (Imatge 13)).  

 

Imatge 13: Melanoma lentiginós acral unguial 
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Fotoenvelliment (pèrdua de la fermesa de la pell i aparició de queratosis solars)  

El fotoenvelliment és un procés caracteritzat per l’aparició prematura de lesions a la pell com 
arrugues fines i profundes, sequedat, flasidesa (elastosis) i aspresa de la pell, així com 
microvarius (telangiectasia), canvis pigmentaris com el lentigen solar o les efèlides i, en 
general, atrofia de la pell.  

Els principals signes del fotoenvelliment són l’aparició d’arrugues prematures, flasidesa i taques 
a les zones més exposades al sol (a la cara,  el coll, l’escot i els avantbraços). Aquesta 
afectació comença a la infantesa, normalment quan no es prenen les precaucions necessàries 
davant l’exposició solar. Envellir és inevitable però, a l’actualitat, es pot endarrerir el procés si 
es prenen les mesures de fotoprotecció adequades.  

Com ja he dit anteriorment, la pell està composta per tres capes: l’epidermis o capa externa, la 
dermis o capa intermitja i el teixit subcutani, o capa profunda. La dermis conté col·lagen, 
elastina i d’altres fibres que constitueixen l’estructura de la pell. Aquests elements donen a la 
pell un aspecte llis i juvenil. 

Quan els rajos ultraviolats (UVB i UVA) colpegen la pell, els melanòcits produeixen melanina 
per tal de depositar-la a l’epidermis. Aquest és el procés que ens proporciona el bronzejat, que 
és, en realitat, una reacció de defensa contra la radiació solar per tal que aquesta no penetri a 
la pell.  

Com ja hem dit anteriorment, els raigs UVB són més curts que els raigs UVA i són el principal 
causant de les cremades solars. En canvi, els raigs UVA són responsables de gran part dels 
danys que associem amb el fotoenvelliment. Els raigs UVA penetren profundament a la dermis, 
on es produeixen els danys a les fibres de col·lagen. Aquesta lesió provoca un augment 
anormal de la producció 
d’elastina. Les quantitats 
inusuals d’elastina 
indueixen la producció 
d’uns enzims anomenats 
metaloproteinases, els 
quals reconstrueixen el 
col·lagen fet malbé. A 
causa de la sobreexposició 
a la radiació UVA, aquests 
enzims no funcionen 
correctament i degraden el 
col·lagen, fent que la pell es 
reconstrueixi incorrectament 
(veure Imatge 14). Si aquest 
procés es repeteix amb 
l’exposició diària a la 
radiació UVA la pell 
reconstruïda incorrectament 
forma arrugues, i la 
reducció del col·lagen dóna 
com a resultat una pell 
atròfica i d’aspecte envellit.    Imatge 14: Procés pel qual s’esdevé el fotoenvelliment 

L’exposició contínua al Sol també pot causar taques i pigues, anomenades lentígens i efèlides 
respectivament. Els lentígens solars o “taques de l’edat” són lesions planes i pigmentades 
presents a la pell exposada al Sol i les efèlides són taques petites i benignes que contenen 
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melanina. Són molt freqüents en les persones de pell clara i que es cremen fàcilment amb 
l’exposició solar. Recentment, s’ha vist que existeix una predisposició genètica per la presència 
d’una variant del gen receptor meanocortin-1(MC1R) en les persones amb pigues i/o pèl-roges.  

Les pigues o efèlides (Imatge 15), són taques petites, de color marró o vermellós, localitzades en 
àrees exposades al Sol, principalment a la cara, el pit, l’esquena i els braços, que apareixen 
des de la infantesa i s’incrementen en nombre amb l’edat. A l’hivern poden disminuir o inclús 
desaparèixer.  

 

Imatge 15: aparició de pigues a les galtes  

Els lentígens solars (veure imatge 16) solen aparèixer després dels 30 o 40 anys. Es tracta de 
taques ovalades o arrodonides que mesuren de 2 a 20 mil·límetres, de color marronós, 
uniformes i localitzades a la cara, al dors de les mans, els braços o a l’esquena als homes. Són 
de major grandària que les pigues i no desapareixen a l’hivern. Els lentígens solars no són 
cancerosos, ni tenen risc de produir càncer de pell, no obstant són un indicador que l’exposició 
solar ha estat excessiva i, per tant, les persones amb lentígens solars poden tenir d’altres 
lesions que sí siguin canceroses. Per aquest motiu, es recomana la valoració d’un especialista. 

La millor manera de lluitar contra el fotoenvelliment és a través de la prevenció. L’aplicació 
diària d’un protector solar amb FPS de 15 o més a les zones vulnerables al fotoenvelliment no 
només ajuda a prevenir-lo, sinó que també pot prevenir els riscos existents. Per la pell que ja 
ha adquirit un dany considerable, hi ha diversos tipus de tractaments disponibles per reduir els 
signes del fotoenvelliment, com ara el peeling químic, utilitzat per a la decoloració i el suavitzat 
de la pell afectada pel fotoenvelliment. 

Una de les representacions del fotoenvelliment és la queratosis actínica (QA, Imatge 17), una 
petita àrea elevada i aspra que es troba a la pell que ha estat exposada al sol durant un 
període de temps prolongat. Algunes queratosis actíniques poden transformar-se en un tipus 
de càncer de pell. 

 

Imatge 16: Lentígens solars 
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Imatge 17: Primers signes de la queratosis actínia 

 

Imatge 18: Fotoenvelliment 

Efectes sobre els ulls  

Les radiacions ultraviolades ocasionen fotoquearitis (inflamació de la còrnia) y fotoconjuntivitis 
(inflamació de la conjuntiva). Aquests efectes són transitoris i es poden prevenir fàcilment 
gràcies a la utilització d’ulleres protectores. És a dir, no vénen acompanyats de lesions a llarg 
termini. Amb menys freqüència, però, es poden produir lesions cròniques i de major gravetat: 

● Cataractes (malaltia dels ulls en la qual el cristal·lí es torna opac lentament, cosa que 
redueix la visió i acaba causant ceguera) 

● Pterigión i pingüécula (carnositat blanca o de color crema que apareix a la superfície 
ocular) 

● Carcinoma epidormoide de la còrnia o de la conjuntiva (tumor de la superfície ocular) 
 

Efectes sobre el sistema immunitari 

Les radiacions ultraviolades disminueixen l’eficàcia del sistema immunitari perquè modifiquen 
l’activitat i la distribució de les cèl·lules que desencadenen les respostes defensives de 
l’organisme. La immunodepressió pot reactivar el virus de l’herpes simple als llavis. 

Efectes immediats a la sobreexposició solar  

Cremades solars 

Poques hores després de la  sobreexposició solar, apareix un eritema a la pell  (enrogiment),  
el qual aconsegueix la màxima intensitat entre les 12 i 24 hores següents. Quan aquesta 
exposició ha estat excessivament prolongada i persistent,  es pot produir fins i tot una cremada 
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més profunda que comporti inflamació, edema i ampolles. La facilitat amb què apareix l'eritema 
és proporcional al nombre d'exposicions prèvies als raigs ultraviolats (veure Imatges 19 i 20).  

Aquesta vermellor de la pell és causada per l'acció directa dels raigs ultraviolats tipus B, els 
quals penetren l'epidermis i només un 10% arriben a la zona de la unió epidermis-dermis. Els 
raigs ultraviolats de tipus A també poden produir eritemes però amb una intensitat d’irradiació 
1000 vegades superior.  

   

Imatges 19 i 20: a l’esquerra s’observa la caiguda de la pell a causa de l’exposició solar  després d’una cremada i, a la 
dreta, l’eritema que causa vermellor.  

Bronzejat  

El bronzejat és l'enfosquiment natural de la pell estimulat per l'exposició a la radiació 
ultraviolada de la llum solar. Es tracta de l’increment d'un pigment corporal anomenat melanina, 
el qual es troba a les cèl·lules de l’epidermis i se sintetitza amb l'exposició de la pell davant la 
radiació de la llum ultraviolada. La melanina és produïda pels melanòcits i té com a missió 
protegir el cos d'excessos en la radiació solar. Depenent de la genètica de les persones, es pot 
aconseguir l'enfosquiment amb més o menys progressivitat. 

Existeix la falsa creença que estar bronzejat és signe de protecció dels efectes perjudicials del 
sol, però no és així. De fet, el bronzejat només ens protegeix de les cremades i no dels efectes 
relacionats amb l'exposició crònica com són l'envelliment o el desenvolupament de càncers 
cutanis. D’altra banda, la melanina ens protegeix dels raigs UVB, però no dels UVA, de manera 
que la radiació arriba a les capes més internes de la pell i produeix efectes irreversibles: grans 
canvis en la vascularització de la dermis, degeneració del col·lagen i carcinogènesi cutània. 

Insolacions (mèdicament denominades hipertèrmies) i cops de calor 

Es pot dir que una insolació és l'augment de la temperatura per sobre del valor hipotalàmic 
normal produït sobretot per un error dels sistemes d'evacuació de calor del nostre organisme. 
Dit d'una altra manera, apareix quan el nostre organisme no és capaç d'auto refredar-se 
mantenint una temperatura baixa. Això succeeix quan el cos s’ha escalfat excessivament amb 
anterioritat a causa d'una temperatura exterior molt elevada. 

La insolació es presenta en forma d'una inflamació estèril de les meninges (membranes del 
cervell), anomenada meningitis. S’anomena estèril perquè no és causada per bacteris o virus, 
sinó per la llum solar. Els principals símptomes de la meningitis estèril són idèntics als d'una 
infecció bacteriana o viral: mal de cap intens i rigidesa all coll. 

No s'ha de confondre un cop de calor amb la insolació: tot i que es tracta  de dues de les 
situacions mèdiques més comuns a l'estiu, presenten diferències. La primera és producte de 
l'acció del calor sobre l'organisme, mentre que la segona té relació directa amb el temps 
d'exposició al sol (sobretot al cap). 
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La insolació requereix que la persona afectada es situï en un lloc refrigerat o a l'ombra 
immediatament. La situació pot arribar a ser mortal si causa una febre alta o pèrdua del 
coneixement. 

Beneficis de la radiació ultraviolada  

Les cultures antigues consideraven que els banys de sol eren favorables per  la salut. De fet, 
actualment es reconeix que l'exposició al sol proporciona diversos beneficis, com són: 

● Millores en la resposta muscular 
● Millores de resistència en proves de tolerància 
● Disminució de la pressió sanguínia 
● Increment de la resposta immunològica 
● Reducció de la incidència d'infeccions respiratòries 
● Reducció del colesterol a la sang 
● Increment d’hemoglobina de la sang 
● Millora de la capacitat de treball cardiovascular 
● Estimulació de les terminacions nervioses 
● Millora de la respiració, especialment en asmàtics 
● Promou la síntesi de vitamina D per calcificar ossos. 

 
Aquest últim punt és d’especial importància atès que la manca de vitamina D, calci i sals 
fosfatades en la dieta, a més de la manca d'exposició a la llum del sol, està associada amb 
casos de raquitisme. La tuberculosi de la pell o lupus vulgar és una altra malaltia associada a 
falta d'exposició al sol i és comú en poblacions del nord d'Europa, on la llum del sol és feble 
durant llargs períodes de temps). 

Síntesi de vitamina D  

La vitamina D es troba a la naturalesa de dues formes: ergocalciferol (o vitamina D2) i 
colecalciferol o (vitamina D3). En el cas de l'home, la majoria de la vitamina D prové de la 
transformació cutània del 7-dehidrocolesterol en colecalciferol en presència de la llum solar. 
Durant l'exposició a la llum ultraviolada de longitud d'ona entre 290-315 nm (UVB i UVA), els 
fotons són absorbits pel 7-
dehidrocolesterol de la membrana 
de les cèl·lules de l'epidermis i la 
dermis. L'absorció de la radiació 
ultraviolada obre l'anell B del 7-
dehidrocolesterol, formant el 
precolecalciferol. Aquesta 
substància és inestable i 
ràpidament es converteix en 
colecalciferol. A mesura que la 
vitamina D3 se sintetitza, s'allibera 
a l'espai extracel·lular i penetra en 
el llit vascular de la dermis. Unida 
a la proteïna transportadora de 
vitamina D, el colecalciferol arriba 
al fetge i els ronyons. A més de la 
síntesi cutània, la vitamina D pot 
obtenir-se a partir dels aliments, 
tant d'origen animal (colecalciferol) 
com d'origen vegetal 
(ergocalciferol). Imatge 21: procés de síntesi de la Vitamina D a partir de la llum solar. 
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FOTOPROTECTORS SOLARS 

Els fotoprotectors són substàncies químiques que, aplicades sobre la pell, atenuen l’acció 
perjudicial dels raigs solars.  La presentació dels fotoprotectors és múltiple: cremes, llets, 
locions, olis, gels, esprais, barres de llavis, maquillatges… Aquesta varietat ens fa més còmoda 
la seva aplicació i  s’adequa al nostre tipus de pell o problema cutani subjacent. L’elecció de 
l'excipient idoni sempre és fonamental per aconseguir un major benefici. Així, per exemple, en 
persones de pell seca, la utilització d'un vehicle hidratant (com la crema) permetrà realitzar un 
tractament complementari de la pell al mateix temps que facilitarà l'acció i tolerància del 
fotoprotector. Pel contrari, en persones amb pell greixosa (seborrea, acne, dermatitis 
seborreica), els fotoprotectors amb excipient gras exerciran un efecte negatiu, pel que ens serà 
més útil l'ús d’excipients en gel o solució. 

TIPUS I COBERTURA DELS FOTOPROTECTORS SOLARS 

En funció de com actuen, els fotoprotectors es divideixen en:   

● Químics o orgànics: substàncies que aplicades a la pell absorbeixen els fotons de la 
llum solar, a través de reaccions fotoquímiques, i els modifiquen per tal que no 
perjudiquin la pell. Necessiten uns trenta minuts per fer efecte, per això s’han de posar 
abans de prendre el sol. Donat que s’absorbeixen a través de la pell tenen més risc 
d’al·lèrgia, per això el seu ús està restringit en nens. Aquests són els fotoprotectors 
més utilitzats atès que són els més cosmètics. Aquestes substàncies químiques estan 
regulades per la Legislació Cosmètica Espanyola. Les substàncies més utilitzades són 
el PABA i els seus derivats, les benzofenones i els cinamats, els derivats de 
dibenzoilmetà, l'àcid 2-fenil 5- benzimidazol sulfònic, ... que són selectives per a una 
determinada longitud d'ona de l'espectre lumínic.  Segons la cobertura de l’espectre 
solar es classifiquen en:    

○ Fotoprotectors químics de protecció limitada: només protegeixen dels raigs 
ultraviolats tipus B, per tant, només eviten el risc de cremades solars, però no 
els efectes dels raigs ultraviolats tipus A (per tant, no eviten el fotoenvelliment). 
Exemples d’aquestes substàncies són el PABA i els seus derivats.    

○ Fotoprotectors químics de protecció àmplia: aquests protegeixen a la vegada 
dels raigs UVB i UVA, per la qual cosa prevenen les cremades solars i 
protegeixen de l’envelliment cutani i càncer de pell. La substàncies més 
conegudes són les benzofenones.    

● Físics o inorgànics: són substàncies inerts que aplicades a la pell reflecteixen la llum 
solar com un mirall, és a dir, no absorbeixen la radiació. Són molt més efectives perquè 
protegeixen de tot l’espectre solar i tenen menys risc d’al·lèrgia, però són menys 
cosmètiques, ja que deixen una capa blanquinosa sobre la pell. Aquests fotoprotectors 
es poden posar immediatament abans de prendre el sol. Les substàncies més 
utilitzades són: mica, diòxid de titani, òxid de zinc, salicitats, clorur fèrric o el talc.  Quan 
es diu que un filtre és pantalla total vol dir que protegeix davant dels raigs UVA, UVB, 
UVC i IR, independentment del factor de protecció que tingui davant de cadascuna 
d’aquestes radiacions.   

FACTOR DE PROTECCIÓ SOLAR 

El factor de protecció solar (FPS) és un element que s'associa amb els productes de cosmètica 
solar i que sovint no s'interpreta correctament. 

Físicament, el FPS és un nombre que indica quin és el múltiple de temps al qual es pot exposar 
la pell protegida per aconseguir el mateix efecte eritematós que s'obtindria si no s'hagués 
aplicat cap protecció. D'aquesta manera, s'evita l'eritema (en comparació amb el mateix temps 
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d'exposició però sense la protecció del filtre solar). Per exemple: si una persona pot exposar-se 
al sol 10 minuts sense cremades, un FPS 15 utilitzat adequadament la protegirà del sol durant 
150 minuts (10x15), encara que no és tan correlatiu. De totes formes, quant més elevat sigui el 
factor de protecció, més temps de protecció presenta (tenint en compte que no indica el grau 
de bronzejat). 

CÀLCUL DE L'FPS 

L’FPS és un índex que ens indica el temps que podem exposar-nos al sol sense risc de 
cremades. Com més alt és l’FPS, més alta és la protecció dels raigs solars. Si una persona és 
capaç d'estar 20 minuts exposada al sol sense cremar-se, l'elecció d'un fotoprotector 8 li 
suposarà una protecció 8 vegades superior. La fórmula del càlcul és: 

FPS = DEM (dosi eritematògena mínima) de la zona protegida amb filtre solar/ DEM de la 
zona sense protecció 

No obstant, cadascú ha de tenir en compte la seva sensibilitat a l’exposició solar i conèixer el 
temps al qual es pot exposar al sol sense risc de cremades, doncs la durada de la protecció 
d’un filtre solar varia en cada persona i cada tipus de pell. El FPS no és un valor absolut; és 
simplement una dada aproximativa que permet orientar l'usuari sobre el marge de temps 
addicional que pot estar exposat al sol sense experimentar cremades. Hi ha molts factors que 
poden distorsionar el valor del FPS; no només els inherents a les característiques de la radiació 
i al tipus de pell, sinó també els relatius al tipus de filtre: capacitat de penetració cutània, 
resistència a l'aigua, suor i manera d'aplicació. En efecte, segons el gruix de la capa de filtre 
solar aplicada sobre la pell, el poder de protecció pot variar sensiblement. 

FOTOTIPUS I FPS 

Depenent de l’estació de l'any que estiguem o l’hora del dia, l'acció de la radicació ultraviolada 
sobre la pell és diferent. Una altra variable important a tenir en compte, és el tipus de pell que 
tenim, és a dir, els fototipus cutanis. Per 
tant, el fototipus és la capacitat que té la 
pell de les persones per adaptar-se al 
sol i assimilar les radiacions solars- 

La classificació dels fototipus acceptada 
a nivell internacional mesura els tipus 
de pell en funció de la sensibilitat a la 
radiació ultraviolada, la formació 
d'eritemes o petites inflamacions de la 
pell i les seves característiques (veure 
Imatge 22). Segons  aquesta classificació, 
existeixen fins a sis fototipus. Un cop 
conegut quin és el nostre, hem de 
seguir una sèrie de recomanacions i 
protegir-nos del sol amb un 
fotoprotector adequat.        
      Imatge 22:FPS corresponent a cada fototipus depenent  

de les condicions d’insolació 

El primer grup o fototipus I engloba aquells individus que presenten intenses cremades solars, 
pràcticament no es pigmenten mai i es descama amb facilitat. Són persones de pell molt clara, 
ulls blaus i pigades. Habitualment la seva pell no es bronzeja. Dins el fototipus II trobem 
persones que es cremen fàcil i intensament, pigmenten lleugerament i descamen de forma 
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notòria. Solen ser individus de pell clara, cabell ros o pèl-roig, ulls blaus i pigues. Les persones 
dels fototipus I i II necessiten alta protecció en exposar-se al sol 

Elsi individus del fototipus III es cremen amb moderació i es pigmenten. Generalment són 
races caucàsiques o europees, caracteritzades per tenir la pell blanca. Necessiten alta 
protecció. 

El fototipus IV està format per persones que es cremen moderadament o mínima, es 
pigmenten amb força facilitat i de forma ràpida en exposar-se  al Sol. Són persones de pell 
blanca o lleugerament pigmentada, pèl i ulls foscos. Són les races mediterrànies, mongòliques i 
orientals. Cal que utilitzin una fotoprotecció moderada en les seves exposicions.  

Les persones incloses dins el fototipus V es caracteritzen perquè es cremen poques vegades i 
es pigmenten amb facilitat i intensitat. Sempre presenten reacció de pigmentació immediata. Es 
tracta de pells de color marró que necessiten d'una protecció moderada mínima. 

Finalment, el grup de fototipus VI són persones que no es cremen mai i es pigmenten 
intensament i de forma immediata, per tant, necessiten una protecció mínima. Es tracta de les 
races negres.  

 

Imatge 23: característiques físiques de cada fototipus.  
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METODOLOGIA  
La fotoprotecció amb filtres solars és un fet molt important a tenir en compte durant els mesos 
d’estiu atès que els efectes de la radiació ultraviolada sobre la pell són molt perillosos per la 
nostra salut i, de fet, poden arribar a ser mortals. Per aquest motiu, he decidit dur a terme un 
procés experimental en el qual es pugui determinar quin tipus de fotoprotector és el més òptim 
com a inhibidor d’efectes negatius de l’exposició solar. És així com em vaig disposar a 
investigar l’eficàcia de la protecció dels diferents tipus de cremes solars davant la radiació 
ultraviolada per tal de trobar una alternativa als filtres solars de tipus químic (o orgànic). Un 
article sobre els resultats d’una anàlisis  dels fotoprotectors presents al mercat dels EUA, 
publicat anualment i realitzat per la ONG estadounidenca Environmental Working Group (EWG) 
em va cridar l’atenció. Els resultats d’aquest estudi mostraven que, dels més de mil filtres solars 
revisats el 2014, només 143 serien recomenats. En paraules del vicepresident de l’EWG, (Jane 
Houlihan)“Molts bloquejadors solars no són gairebé efectius i omplen els consumidors 
d’informació falsa que realment no poden provar, exposant-los a químics potencialment 
perillosos que poden penetrar fàcilment la pell fins arribar a l’interior del cos”l . És així com 
aquesta ONG va posar especial atenció en la oxibenzona (benzofenona-3) i a d’altres químics 
que contenen els fotoprotectors solars de tipus orgànic (químic) i que tenen la capacitat de 
penetrar la pell i introduir-se al torrent sanguini. Tot i que de moment no s’hagi determinat que 
estiguin associats a efectes adversos per la salut, actualment s’està investigant el fet en 
qüestió. 

D’altra banda, els fotoprotectors físics reflecteixen els raigs del sol evitant l’absorció a la pell, a 
diferència dels de tipus químic, els quals contenen substàncies com les esmentades 
anteriorment, que s’encarreguen de modificar els fotons de la radiació ultraviolada per tal 
d’evitar efectes negatius sobre la pell (motiu pel qual poden produir al·lèrgies). No obstant, els 
fotoprotectors solars de tipus físic es veuen estèticament poc atractius sobre la pell; quan 
s’aplica el filtre, queda una substància blanquinosa i espessa. És així com les empreses 
productores de protectors solars busquen reduir químics d’origen calcari i, d’aquesta manera, 
evitar l’efecte antiestètic. Tot i així, són igual d’efectius el filtres físics que els químics? 

Per donar resposta a aquesta pregunta vaig decidir elaborar al laboratori una sèrie de 
fotoprotectors cassolans que continguessin filtres solars físics, en aquest cas l’Òxid de Zinc i el 
Diòxid de Titani, derivats de materials reflectants i calcaris de gran densitat (5606 kg/m3 i 4200 
kg/m3 respectivament). El primer és totalment segur, mentre que el segon ho és si no s’utiliza 
en nanopartícules, és a dir, en dimensions menors a 100nm (per tal que no puguin penetrar la 
pell, atès que s’està investigant que poden actuar com a fotocatalitzadors accelerant el procés 
d’oxidació d’algunes molècules biològiques i creant radicals lliures). Posteriorment, procediria a 
comparar l’efecte fotoprotector d’aquestes cremes amb la de diferents filtres solars químics que 
podem trobar al mercat, tant en cosmètica com en la indústria farmacèutica. 

Aprofitant l’avinentesa, vaig voler també relacionar la concentració de principi actiu de les 
cremes amb el factor de protecció solar. La meva hipòtesi inicial es basava en que, a majors 
concentracions d’ingredient actiu, l’FPS seria més elevat. A més, després d’això, compararia 
els FPS de les cremes solars elaborades al laboratori amb els de la línea de fotoprotectors de 
cosmètica de marca blanca i els de la secció de cremes solars de farmàcia. Tot això seria 
possible gràcies a un tipus de paper sensible a la llum (anomenat cianotip) que em permetria 
comparar quin grau d’efectivitat en quant a fotoprotecció davant la radiació ultraviolada tindrien 
els filtres solars en cada cas. 
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Al mateix temps, també vaig estudiar l’extensibilitat de diferents bases (excipients) per tal de 
determinar quina d’elles era la més adient per utilitzar en cremes solars. En aquest cas vaig 
comparar la superfície d’extensió d’una crema i de l’oli utilitzant l’aigua com a element de 
control. 

 ELABORACIÓ DELS FOTOPROTECTORS SOLARS  

L’elaboració dels fotoprotectors solars va ser duta a terme a un laboratori farmacèutic on  tenia 
accés als components necessaris de les cremes. Vaig realitzar vuit cremes diferents, 4 de les 
quals contenien Òxid de Zinc com a principi actiu i les 4 restants Diòxid de titani, dues 
substàncies d’origen mineral que tenen la funció de reflectir els raigs solars i que formen part 
de les composicions dels fotoprotectors solars inorgànics. Cadascuna de les quatre cremes de 
cada grup correspondria a un FPS diferent. En aquests cas, vaig decidir que es tractés d’un 
filtre de protecció baixa (FPS 10), un de protecció mitjana (FPS 20), un de protecció alta (FPS 
30) i un de protecció molt alta (FPS 50+).  

Les concentracions de principi actiu variaven segons el factor de protecció i el tipus de 
substància, atès que el Diòxid de Titani és més efectiu en proporcions menors. En la següent 
taula (Taula 5) es mostra la relació entre el FPS i la concentració de principi actiu segons el tipus 
de substància: 

Taula 5: concentració predefinida de filtre físic en relació a l’FPS.  

Un cop establertes les concentracions adients per a cada crema, ja podia començar a elaborar-
les seguint la guia d’elaboració corresponent (realitzada per mi mateixa), atès que tota fòrmula 
magistral confeccionada a un laboratori farmacèutic ha de tenir un document on consti la guia 
de preparació, control i registre.  

ELABORACIÓ DE LA BASE LANETTE (EMULSIÓ DE TIPUS O/A AMB CONSISTÈNCIA DE CREMA) 

La crema hidratant emprada s’anomena base lanette. Es tracta d’una emulsió de tipus O/A 
(d’oli en aigua) que consta d’una fase interna formada per components d’origen gras i una fase 
externa constituïda per aigua i components hidròfils (polars, és a dir, solubles en aigua). 
Normalment, aquest tipus d’emulsions contenen entre un 15 i un 30 % de fase oliosa i la 
quantitat restant, correspon a la fase aquosa (fins el volum o pes desitjat).  

Composició 

● Fase lipofílica 
○ Cera lanette (15%) 
○ Oli d’ametlles dolces (7%) 
○ Parafina líquida (7%) 
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● Fase hidrofílica  
○ Glicerina (5%) 
○ Aigua destil·lada c.s.p 100g 

Material i equipament 

● Balança 
● Vidre de rellotge 
● Vas de precipitats 
● Vareta de vidre 
● Espàtula  
● Sistema de bany d’aigua 

Mètode d’elaboració 

Per començar, és necessari elaborar l’excipient que utilitzarem. En aquest cas es tracta d’una 
crema hidratant realitzada a base de cera lanette (en un 15% en massa), oli d’ametlles dolces 
(7%), parafina líquida (7%), glicerina (5%) i aigua destil·lada en la quantitat suficient per arribar 
al kilogram (CSP 1000 g). Com podem veure, es tracta de substàncies amb diferents polaritats: 
la cera, l’oli i la parafina són lípids insolubles en  aigua i la glicerina és un alcohol (per tant, 
hidrosoluble). Per aquest motiu, haurem de dissoldre la cera amb tots els components de la 
fase oliosa per tal de poder, posteriorment, homogeneïtzar-la amb la fase aquosa (l’aigua 
destil·lada i la parafina). 

Primerament, es pesa la fase oliosa (cera, oli i parafina) i s’introdueix en un vas de precipitats 
(d’almenys uns 300 ml). A continuació, es fa el mateix amb l’aigua i la glicerina i es posen els 
dos recipients al bany maria a uns 80º de temperatura aproximadament. En segon lloc, un cop 
fosa la fase oliosa, s’introdueixen les dues fases dins un recipient determinat, el qual serà 
utilitzat com a envàs de la crema hidratant. Després, barregem la mescla amb l’agitador de 
pales a 1000 rpm (en l’ocasió de no disposar-ne es realitza manualment) i, finalment, reduïm la 
velocitat a 500 rpm fins la total homogeneïtzació a temperatura ambient. Com a resultat, 
obtindrem una crema blanca homogènia de tacte suau (a les imatges següents s’il·lustra el 
procés realitzat tal i com es descriu). 
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FOTOPROTECTORS SOLARS  

Un cop s’ha preparat l’excipient del fotoprotector, ja podem elaborar-lo. Tenim en compte que 
les quantitats utilitzades a les mesures experimentals serien ínfimes, el volum de les cremes 
solars realitzades seria de 125 cm3, on hi cabrien aproximadament uns 90 grams de producte. 
Tot i així, l’elaboració es basaria en 100g de producte total, tenint en compte que sempre poden 
haver-hi pèrdues. Així doncs, la concentració de principi actiu, Òxid de Zinc i Diòxid de Titani, 
canviaria en cadascun dels vuit productes atenent al factor de protecció solar que es volgués 
aconseguir (ja mostrat en la taula que relaciona ambdues mesures). No obstant, el modus 
operandi de fabricació segueix els mateixos casos en totes les ocasions. 

Composició 

● Principis actius/excipients  
○ Òxid de zinc (ZnO) / Diòxid de titani (X%) 
○ Parafina líquida (X%) 
○ Crema base lanette (CSP 100g)  
○ Tensioactiu (Tween)* 

*En aquells casos en els quals es doni una pèrdua de l’estabilitat de l’emulsió. 

Material i equipament 

● Morter 
● Mà de morter  
● Vidre de rellotge  
● Espàtula  
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Material d’acondicionament 

● Pot de plàstic de 125 cm3 
Mètode d’elaboració  

Per començar, es pesa la quantitat necessària de principi actiu i es diposita al morter, on se li 
aplicarà un volum proporcional de parafina liquida (1ml/g d’ingredient actiu) per tal d’obtenir una 
pasta homogènia sense grànuls que pugui ser incorporada fàcilment a l’excipient. A 
continuació, introduïm una escassa quantitat de crema base al morter i homegeneïtzem la 
mescla. Un cop realitzat, introduïm la mescla dins un envàs unguator i acabem d’omplir-lo fins 
arribar als 100g. Finalment, passem l’envàs pel mesclador, anomenat màquina unguator (si no 
es disposa d’ell, s’efectua de forma manual) fins aconseguir la barreja total de la composició i 
l’introduïm a l’envàs d’acondicionament. En el cas que no s’hagi aconseguit estabilitzar 
l’emulsió, s’introdueix l’emulgent o tensioactiu TWEEN, una substància que ajudarà a mesclar 
els components que no són miscibles. El procés s’il·lustra mitjançant les següents imatges: 
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ESTUDI DE L’EXTENSIBILITAT D’EXCIPIENTS PER FOTOPROTECTORS  

Atenent a les necessitats dels compradors, els fotoprotectors que es troben al mercat responen 
a dos paràmetres: utilitat i adequació al tipus de pell de cada persona. Com ja s’ha dit, 
existeixen diverses formes d’aquests,  com ara gels, cremes hidratants, esprais, maquillatges, 
olis bronzejadors… cadascun dels quals s’adapten a les diferents característiques de la pell. Si 
es tracta d’un tipus gras, serà necessària la utilització de productes que no siguin oliosos. En 
aquest cas, el gel seria la millor opció atès que proporciona un efecte secant.. D’altra banda, 
una pell seca precisarà d’una hidratació extra. Per aquest motiu, qualsevol producte que 
supleixi aquesta carència serà adient pel comprador, referint-nos a les cremes o els olis. Pel 
que fa a la utilitat, sempre es té present el sentit pràctic del producte. Per exemple, en el cas 
dels infants, és molt més còmode aplicar un esprai que no pas estendre una crema. D’aquesta 
manera, cada consumidor escollirà el producte que s’adeqüi a les seves necessitats. No 
obstant, si parlem de bases de caire oliós, que són, generalment, les més utilitzades i venudes 
al mercat, s’han de remarcar les diferències entre les cremes hidratants i els olis bronzejadors 
per tal de determinar quina de les dues és més eficient. Per aquest motiu, és necessària la 
realització de l’estudi de l’extensibilitat d’ambdues substàncies.  

MÈTODE EXPERIMENTAL 

L’extensibilitat és la capacitat d’un element per augmentar la seva extensió, és a dir, ocupar 
més espai de l’emprat inicialment a partir de l’increment de la seva superfície. La realització 
d’un mètode experimental determinarà l’índex d’extensibilitat d’una matèria en concret. Aquest 
es basa en el càlcul de l’augment de la superfície d’una determinada quantitat de substància 
quan és sotmesa, progressivament, a pressions creixents en els mateixos intervals de temps. 
En aquest cas, se seguirà el mateix procediment pel mateix volum d’oli (concretament oli 
d’ametlles dolces), aigua (substància neutra) i crema base lanette per la posterior comparació 
de l’augment de la superfície de cada component.  

Material 

Per fer possible el procediment es necessiten els següents materials:  

● Plaques de cristall (de 20x20 cm) (Imatge 24) 
● Paper mil·limetrat (Imatge 25) 
● Regle (per verificar la mesura) 

 

Imatges 24 i 25:  a l’esquerra trobem la placa de cristall i, a la dreta, el paper mil·limetrat utilitzat. 
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Procediment 

1. Col·locar la placa inferior de cristall sobre una fulla de paper mil·limetrat i requadrar-la. 
A continuació, traçar dues diagonals per marcar el centre del quadrat.  

2. Col·locar la mostra de cada preparat (amb un determinat volum) sobre el punt 
d’intersecció (a la placa inferior). Després, situar la placa superior sobre la inferior. 
Passat 1 minut, per l’efecte de la pressió, la preparació s’haurà estès de forma 
aproximadament circular.  

3. Anotar els valors del radi de la circumferència i calcular la superfície (la qual es 
representarà en cm2). 

 

COMPARACIÓ DE L’EFICIÈNCIA DELS FOTOPROTECTORS. VERIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE 
CONCENTRACIÓ DE PRINCIPI ACTIU AMB  L’FPS  

Amb els fotoprotectors cassolans elaborats, ja es podia començar a dur a terme el procés 
experimental en el qual es compararia l’efectivitat d’aquests amb la de les cremes solars de 
línia de farmàcia i les de línia cosmètica. Els fotoprotectors corresponien a les marques 
farmacèutiques ISDIN (FPS 50+) Pizz Buin (FPS 30), Ladival (FPS 20) i Polysianes de 
laboratori KLORANE (FPS 10) i a la cosmètica COSMIA FAMILIY -concretament, es va emprar 
una crema solar per a cada grau de factor de fotoprotecció (FPS 10, 20, 30 i 50+)-.  

Això seria possible gràcies a la utilització d’un paper sensible a la llum anomenat cianotip, el 
qual s’utilitzava antigament en la tècnica fotogràfica de la cianotípia. A partir d’aquesta tècnica, 
s’obtenien imatges blaves  permanents mitjançant l’acció fotoquímica de la llum ultraviolada 
sobre superfícies prèviament sensibilitzades en un procés positiu-negatiu. Es tracta d’un 
sistema fotogràfic soluble, és a dir, per efectuar la reacció corresponent es necessita, a més de 
llum ultraviolada, aigua. Els cianotips utilitzats consisteixen en papers d’aquarel·la sensibilitzats 
a partir de la sal fèrrica que s’obté quan es barreja el citrat de ferro amoniacal i el ferricianur 
potàssic (de la barreja resulta una solució aquosa fotosensible, que s'utilitza per recobrir el 
paper). El moment en el qual la sal fèrrica és exposada a una font de llum, la radiació 
ultraviolada redueix el ferro (III) a ferro (II).  Seguidament, s’esdevé una reacció complexa del 
ferro (II) amb el ferricianur. El resultat és una substància insoluble en aigua de color blau cian, 
el ferricianur ferrós, també conegut com a blau Prússia o Turquesa. Així mateix, quan el 
paper fotosensibilitzat no rep l’acció de la radiació, la reacció no s’efectua i el paper d’aquarel·la 
conserva el seu color característic (blanc). D’aquesta manera, els fotoprotectors podrien ser 
estesos als cianotips i determinar en quin grau inhibien la radiació ultraviolada. Segons la 
coloració que obtingués la superfície d’extensió de les cremes solars sobre el paper, després 
que aquest fos exposat al Sol i remullat en aigua, es determinaria l’efectivitat d’aquestes (si la 
tonalitat blava era més aviat intensa significaria que no és funcional atès que admet la radiació, 
mentre que, com més clara i opaca sigui la zona d’extensió, es podria deduir que la protecció 
de la crema solar seria més elevada). 

MÈTODE EXPERIMENTAL 

Per a cada prova, s’utilitzaria un full cianotip sensibilitzat (concretament, el paper d’aquarel·la 
SUNOGRAPHY,  utilitzat en l’àmbit artístic per crear composicions amb la silueta d’objectes de 
diferents opacitats) on es col·locarien 12 mostres de substància amb un mateix volum. 
Aquestes s’organitzarien en tres files i quatre columnes. Les columnes correspondrien al factor 
de protecció i les files a la línia de fotoprotectors utilitzada.  

Es varen realitzar 12  proves en 6 dies diferents. La meitat d’aquestes proves compararia 
l’efectivitat de les cremes solars elaborades amb les de línia cosmètica i,  les sis restants, amb 
les de línia farmacèutica. És a dir, els fotoprotectors fabricats serien comparats separadament 
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amb les dues seccions de cremes solars. El temps d’exposició al Sol estàndard emprat seria el 
necessari perquè la reacció s’efectués de forma adequada, aproximadament 15 minuts. D’altra 
banda, per determinar de forma exacta el grau de protecció de les cremes solars, seria precís 
realitzar l’assaig en dies d’alta radiació ultraviolada i en hores centrals de l’horari d’estiu solar 
en les quals l’emissió de llum solar fos màxima. Per aquest motiu, es van efectuar al voltant de 
les 15:00 h de la tarda en ocasions en què l’IUV tingués el valor de 8.  

CIANOTIP PER A LA COMPARACIÓ AMB LA LÍNEA FARMACÈUTICA 

CIANOTIP PER A LA COMPARACIÓ AMB LA LÍNEA COSMÈTICA 
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Les variables del mètode experimental es mostren a la següent taula (Taula 6):  

Variable dependent Variables independents 

Color paper fotosensible Hora →  15.00 h 

Temps d’exposició →  15 minuts 

Índex de radiació ultraviolada → IUV 8 

Mostres fotoprotectors solars (línia 
farmacèutica/cosmètica, amb ZnO i amb 
TiO2) 

  

Taula 6: mostra l’element que variarà (variable dependent) en funció de la modificació de les variables independents. 

Material  

 Placa de cristall  
 Cullera  
 12 cianotips (fulls fotosensibilitzats) (17x12.5 cm) 

Substàncies 

● 8 fotoprotectors elaborats (de tipus físic/inorgànic):  
○ 4 amb Òxid de Zinc (ZnO)  

■ 10 % (FPS 10)  
■ 20 % (FPS 20)  
■ 30 % (FPS 30) 
■ 50 % (FPS 50+)  

○ 4 amb Diòxid de Titani (TiO2) 
■ 0,33 % (FPS 10) 
■ 0,67 % (FPS 20) 
■ 1 % (FPS 30) 
■ 1,73 % (FPS 50+) 

● 4 fotoprotectors de línia farmacèutica (de tipus químic/orgànic):  
○ Polysianes (FPS 10) 
○ Ladival (FPS 20) 
○ Pizz Buin (FPS 30) 
○ ISDIN (FPS 50+) 

● 4 fotoprotectors de línia cosmètica (de tipus químic/orgànic):  
○ COSMIA FAMILY SPF 10  
○ COSMIA FAMILY SPF 20  
○ COSMIA FAMILY SPF 30  
○ COSMIA FAMILY SPF 50+ 

● Recipient amb aigua 
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Procediment 

El procés ha de ser realitzat en una localització fosca sense presència de radiació ultraviolada. 
No obstant, es pot efectuar amb l’existència de fonts de llum artificial atès que aquestes no 
intervenen en la reacció del ferricianur ferrós. 

● Dividir el cianotip  en els sectors pertinents al FPS i línea dels respectius productes. 
● Col·locar el mateix volum de cada substància a la secció corresponent.  
● Estendre de forma homogènia els productes col·locant la placa de vidre sobre el 

cianotip per tal que exerceixi pressió.  
● Retirar la placa de vidre i exposar el cianotip durant 15 minuts a la llum solar.  
● Quan hagi transcorregut el temps, retirar les restes de fotoprotector i esvandir el 

cianotip amb aigua fins que les parts del paper que no hagin estat cobertes quedin de 
color cian.  

● Deixar assecar el cianotip durant el temps que sigui necessari.  
 

 

 

 
 

 

Imatge 26: Mostra d’un cianotip durant l’exposició solar. 
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RESULTATS 
ELABORACIÓ DELS FOTOPROTECTORS SOLARS 

PÈRDUA DE L’ESTABILITAT DE L’EMULSIÓ I AUGMENT DE L’ESPESSOR 

Tot i que la majoria de les emulsions van obtenir la consistència de crema desitjada, una d’elles 
va perdre la seva estabilitat, és a dir, la fase oliosa es va separar de l’aquosa. Es pot dir que 
aquest fenomen s’esdevé quan la barreja de les dues parts es manté en repòs (sense agitació). 
Aquesta inestabilitat és conseqüència de les forces que tendeixen a aplegar de nou les gotes 
de la fase dispersa (en concret, de la fase oliosa). En aquest cas, podríem dir que un factor que 
també ha pogut influenciar en la inestabilitat de l’emulsió és la gran densitat de principi actiu 
utilitzat: l’òxid de zinc.  

El canvi en l’equilibri del producte es va poder observar en el fotoprotector d’òxid de zinc al 
30% (veure Imatge 28). Tant l’òxid de zinc com el diòxid de titani i altres materials d’origen calcari 
tenen una gran densitat i pes molecular que fan que l’emulsió adopti una consistència més 
espessa de la considerada normal. Per aquest motiu, conforme augmentava la concentració 
d’ingredient actiu als fotoprotectors, més espessa era la mescla. De la mateixa manera, la 
dificultat per realitzar la crema solar també s’incrementava perquè, a més, el tipus d’excipient 
utilitzat estava format per dues fases que no eren solubles entre elles.  

És per aquest motiu que es va arribar a la situació en què els fotoprotectors amb 
concentracions elevades, referint-nos als de 30 i 50 % en òxid de zinc, van necessitar de 
l’actuació d’un emulgent- també anomenat tensioactiu, emulsionant o emulsificant- que ajudés 
a efectuar la mescla: el TWEEN. Es tracta d’un tipus de substància que fa possible la creació 
d’una emulsió formada per dos components que normalment són poc miscibles o bé difícils de 
mesclar atès que té una estructura amb afinitat als lípids (lipòfila) i una altra amb afinitat a 
l’aigua. D’aquesta manera, el sistema s’estabilitzaria a causa d’una disminució interfacial 
realitzada per l’acció de l’emulgent.  

Tot i així, després d’unes setmanes de l’elaboració dels fotoprotectors, l’excipient amb òxid de 
zinc al 30% va tornar a perdre l’estabilitat. 

 

Imatges 27 i 28: Contrast entre una emulsió estabilitzada (esquerra) i una amb pèrdua d’estabilitat (dreta). 
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ESTUDI DE L’EXTENSIBILITAT D’EXCIPIENTS EN FOTOPROTECTORS 

Després d’haver realitzat l’estudi d’extensibilitat es van obtenir les següents extensions de cada 
substància analitzada segons les següents mesures experimentals (Taula 7): 

Mesures experimentals Unitats 

Volum de substància ml 

Diàmetre de l’extensió cm 

Radi de l’extensió cm 

Taula 7: Descripció de les mesures experimentals emprades amb les seves corresponents unitats. 

AIGUA  

● Volum : 2,00 ml 
● Diàmetre: 11,10 cm  
● Radi: 5,6 cm  
● Extensió (πr2): 98,52 cm2 

 

 

OLI D’AMETLLES DOLCES 

● Volum: 0,50 ml * 
● Diàmetre: 12,20 cm  
● Radi: 6,10 cm 
● Extensió (πr2): 116,90 cm2 
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*NOTA: en el cas de l’oli, no s’ha utilitzat el mateix volum de substància perquè, amb una 
quantitat de 2 ml, l’extensió era tan elevada que el seu valor resultava impossible de determinar 
(atès que vessava pels costats de les plaques de vidre).  

 

 

BASE LANETTE 

● Volum: 2,00 ml 
● Diàmetre: 8,80 cm  
● Radi: 4,40 cm 
● Extensió (πr2): 60,82 cm2 
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D’aquesta manera, es defineix l’extensió de cada substància segons el volum emprat (Taula 8): 

Substància Volum (ml) Extensió (cm2) 

Aigua 2,00 98,52 

Oli d’ametlles dolces 0,50 116,90 

Base lanette 2,00 60,82 

Taula 8: Representació dels resultats experimentals de l’extensió segons el volum. 

Podem observar, aleshores, que:  

● Per un mateix volum d’aigua i base lanette, l’extensió de la primera substància és 
gairebé 40 cm2 més gran que la de la segona.  

● 0,5 ml d’oli d’ametlles, que és un quart del volum utilitzat en el cas de l’aigua i la base 
lanette, tenen una extensió de: 

○ Gairebé el doble de l’extensió de 2 ml de base lanette.  
○ Gairebé 20 cm2 major que l’extensió de 2 ml d’aigua. 

A partir d’aquestes dades, es dedueix que pel mateix volum de cada substància (2 ml), 
l’extensió és (Taula 9):  

2 ml de X substància Extensió (cm2) 

Aigua 98,52 

Oli d’ametlles dolces 467,60 

Base lanette 60,82 

Taula 9: Representació del valor de l’extensió de cada substància. 

D’aquesta manera: 

● Endrecem les substàncies per índex d’extensibilitat (de menor a major): base lanette, 
aigua i oli d’ametlles dolces (veure Imatge 29).    

● L’extensió d’oli és:  
● 4,75 vegades major que l’extensió de l’aigua.  
● 7,70 vegades major que l’extensió de la base lanette. 

● L’extensió de l’aigua és 1,62 vegades major que l’extensió de base lanette.  
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Imatge 29: Comparació i representació gràfica de l’índex d’extensibilitat de cada substància. 

COMPARACIÓ DE L’EFICIÈNCIA DELS FOTOPROTECTORS. VERIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LA 
CONCENTRACIÓ DE PRINCIPI ACTIU AMB  L’FPS 

DIA I 
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DIA II 
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DIA III 
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DIA IV 
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DIA V 
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DIA VI 
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CIANOTIPS PER A LA COMPARACIÓ AMB LA LÍNIA COSMÈTICA  
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CIANOTIPS PER A LA COMPARACIÓ AMB LA LÍNIA FARMACÈUTICA  

 

A tots els cianotips, podem observar les següents característiques per a  cada línia de 
fotoprotectors (veure Taula 10):  

● Fotoprotectors de línia farmacèutica:  
○ Propietat òptica: La superfície emprada és bastant opaca. 
○ Intensitat progressiva en relació a l’FPS: Gairebé no s’aprecia la diferència 

progressiva en quant a l’increment de la intensitat del color conforme augmenta 
el factor de protecció solar.  

○ Color: S’ha adoptat un color rogenc/ataronjat a la superfície emprada.  
● Fotoprotectors de línia cosmètica:  

○ Propietat òptica: La superfície emprada és translúcida.  
○ Intensitat progressiva en relació a l’FPS: Tampoc s’aprecia la diferència 

progressiva conforme l’augment del factor de protecció solar.  
○ Color: També s’ha adoptat un color rogenc/ataronjat.  

● Fotoprotectors a base d’òxid de zinc:  
○ Propietat òptica: S’observa un alt grau d’opacitat en la superfície emprada.  
○ Intensitat progressiva en relació a l’FPS: La intensitat del color blanc augmenta 

progressivament en relació factor de protecció solar.  
○ Color: Blanc.  

● Fotoprotectors a base de diòxid de titani:  
○ Propietat òptica: La superfície emprada es més aviat translúcida. 
○ Intensitat progressiva en relació a l’FPS: La intensitat de color blanc augmenta 

progressivament conforme l’augment factor de protecció solar.  
○ Color: Blanc.  
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Fotoprotectors 
solars 

Propietat òptica 
(opacitat/translucidesa) 

Intensitat 
progressiva en 
relació a l’FPS 

Color 

Línia farmacèutica Opaca No Rogenc/ataronjat 

Línia cosmètica Translúcida/Opaca No Rogenc/ataronjat 

Òxid de Zinc (ZnO) Molt opaca Sí Blanc 

Diòxid de Titani 
(TiO2) 

Translúcida Sí Blanc 

Taula 10: Representació de les característiques observades en la superfície dels cianotips coberta per cada tipus de 
substància. 
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CONCLUSIONS 
L’elaboració dels fotoprotectors, l’estudi de l’extensibilitat de dos dels excipients utilitzats en 
fotoprotectors solars i la comparació de cremes solars a través dels cianotips han estat claus 
per determinar les característiques ideals que hauria de tenir una crema solar per tal que 
pugui realitzar la seva funció de la forma més òptima possible. Tanmateix, s’ha de remarcar 
que aquestes propietats estan generalitzades, és a dir, es tracta d’una fotoprotecció per a tot 
tipus de pell (fenotip estàndard). 

Per començar, tenint en compte els resultats obtinguts a l’estudi de l’extensibilitat de l’oli 
d’ametlles dolces i la base lanette, podem determinar que l’excipient més òptim per a un 
fotoprotector solar és la crema hidratant. Tot i que les solucions i les emulsions d'oli en aigua 
són més fàcils d'aplicar, tenen menys poder de fotoprotecció i, sobretot, de permanència, 
mentre que les cremes grasses són més resistents a l'aigua i a la suor. El motiu és ben senzill: 
l’oli s’estén gairebé 8 vegades més que l’excipient hidratant. El fet que tingui una extensibilitat 
tan elevada, fa que la quantitat de producte esbandida no protegeixi la zona d’aplicació en 
qüestió amb la mateixa efectivitat que ho faria una crema hidratant. D’altra banda, també s’ha 
de destacar que les propietats dels olis no afavoreixen la fotoprotecció, sinó al contrari; aquests 
cremen amb la calor, i la radiació solar podria empitjorar el seu efecte sobre la pell a altes 
temperatures. D’aquesta manera, podem determinar que la base de caire oliós més adient 
per un fotoprotector és la crema hidratant. 

En segon lloc, de la comparació dels fotoprotectors elaborats (de tipus físic) amb els de línia 
farmacèutica i cosmètica (de tipus químic) podem deduir que les cremes solars a base de 
materials d’origen calcari (amb filtres físics com l’Òxid de Zinc i el Diòxid de Titani) 
inhibeixen amb major efectivitat la radiació ultraviolada que aquelles que contenen 
molècules orgàniques com a transformadores de l’efecte negatiu dels fotons de la llum 
solar. Aquesta conclusió s’extreu a arrel de la intensitat de color blanc que s’observa a la 
superfície del cianotip coberta pels fotoprotectors elaborats al laboratori. Aquest resultat, 
obtingut després de l’acció de la radiació i l’aigua al paper fotosensible, no s’observa en les 
cremes solars de tipus químic (farmacèutiques i cosmètiques). Es tracta d’una evidència amb la 
qual es pot suposar que, a les zones on s’han estès els fotoprotectors amb filtres físics, la 
radiació no ha estat admesa. Això s’explica perquè els filtres físics tenen la propietat de reflectir 
totalment els raigs solars, mentre que els filtres químics admeten la radiació a la pell però 
modifiquen el seu efecte.  

Així mateix, es pot observar que la superfície del cianotip coberta pels fotoprotectors de 
farmàcia i cosmètics (de tipus químics) ha adoptat un color rogenc o ataronjat. En base a 
aquest resultat inesperat, es va analitzar la composició de totes les cremes utilitzades per tal de 
trobar els components comuns. Aquests eren l’aigua, l’octocrilè, la glicerina, l’acrilat/C10-30 
alquil acrilat copolímer,  el C12-15 alkyl benzoat, molècules orgàniques que contenen el radical 
fenol o metoxi i molècules de sodi EDTA. Totes elles són substàncies pròpies de productes de 
cosmètica, i, tot i que no podem afirmar amb certesa amb quina d’elles reacciona el ferricianur 
potàssic per tal que s’adopti aquest color ataronjat- atès que requeriria un estudi exhaustiu de 
les reaccions dels components amb aquest colorant-, es pot confirmar que la presència de 
color taronja al cianotip indica l’existència de components utilitzats en la fabricació de 
químics cosmètics.   

En tercer lloc, la relació amb l’FPS i la concentració de principi actiu en les cremes de 
tipus físic es verifica. En les extensions cobertes per aquest tipus de fotoprotecció es pot 
observar un increment progressiu de la intensitat de color blanc conforme augmenta el valor del 
factor de protecció solar.  No obstant, es pot determinar un error en la concentració de 
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principi actiu de les cremes a base de Diòxid de Titani, la qual hauria d’haver estat més 
elevada per obtenir el FPS desitjat (atès que la superfície coberta per aquest tipus de cremes 
es mostra de forma més translúcida en comparació a les cremes a base d’Òxid de Zinc). D’altra 
banda, als fotoprotectors de tipus químic no s’observa diferència entre els factors de protecció 
de les diferents cremes solars, cosa que ens pot portar a la conclusió que, en el cas de les 
cremes comercials,  l’FPS és poc indicatiu o es tracta d’un simple mite.  

Per últim, cal destacar que la fotoprotecció en general (tant peces de roba, fotoprotectors com 
el fet de restar sota una localització amb ombra) és de gran importància. La nostra pell recorda 
totes les lesions que ha patit a causa de la radiació ultraviolada, és a dir, el mal causat és 
acumulatiu i qualsevol deteriorament suportat pel nostre cos ens fa més propensos a 
desenvolupar patologies causades per la radiació ultraviolada. Per això, tota protecció 
solar és sempre poca, no només als mesos d’estiu, sinó a totes les èpoques de l’any. 

En resum, la crema solar ideal hauria de tenir una crema hidratant com a excipient i contenir 
filtres físics com a principis actius, és a dir, materials reflectants d’origen calcari, per tal de 
poder proporcionar una protecció òptima (encara que la seva aplicació no sigui la més pràctica 
del mercat). No obstant,  l’efecte estètic no serà el més favorable atès que, quan el producte 
s’estén, deixa una capa espessa i blanquinosa.  
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ANNEX  
ANNEX I. MATÈRIES PRIMERES UTILITZADES EN LA FABRICACIÓ DE FOTOPROTECTORS 
SOLARS.  
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ANNEX II. BUTLLETINS D’ANÀLISI DELS PRINCIPIS ACTIUS  
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ANNEX III. GUIES D’ELABORACIÓ DE LES FÒRMULES MAGISTRALS 
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