
 

 

ي الشمس؟
تك عندما ال تستعمل واق   ماذا يحدث لبشر

ار أشعة الشمس من خالل احتوائها عىل مكونات نشطة  الشمسيةتحمي الواقيات  تنا من أضر ر منبشر  األشعة تعمل عىل منع نوعي 

ي العمر  هي األشعة هذه . UVBو  UVA ، هما فوق البنفسجية
تك تتقدم قر ي تجعل بشر

ر عندما يت، و الت  هذه المكونات م الجمع بي 

ي الشمسي الجيد سوف يحمي ، فإن الالنشطة
ة واق  ار بشكل فعال من  البشر ي تسببها أشعة الشمس  األضر

 .الت 

 ما هي واقيات الشمس ؟ -

 و  SPF) رقم ( سب رقم عامل الحماية من الشمسحغالًبا ما يتم تصنيف واقيات الشمس 
ً
هو مضاعف الوقت الذي تستغرقه عادة

تك بأشعة الشمس، لت مرة أطول. تختلف  30، فسيحميك لمدة SPF 30 ، إذا كان لديك واٍق من الشمسعىل سبيل المثالتأثر بشر

ي الشمس من منتج إىل آخر المكونات المحددة المستخدم
ي واق 

القوة العاكسة للشمس  واقيات الشمس المعدنية، حيث تستخدم ة قر

ي أكسيد التيتانيوم ألكسيد 
ي تمتص األشعة فوقتستخدم المكو  واقيات الشمس الكيميائية أما ،الزنك أو ثانر

 نات النشطة الت 

ون "homosalate" ، مثل الهوموساالتالبنفسجية ر  ."avobenzone" أو األفوبنر

ي الشمس إىل زيادة احتمالية اإلصابة بشطان الجلد -
 يمكن أن يؤدي عدم استخدام واق 

ي ا
ة هو أحد الجوانب األكنر أهمية إلهمال واق   زيادة خطر اإلصابة بشطان الجلد بسبب التلف المتكرر لشمس من نظام العناية بالبشر

ة  . أشعة الشمسالذي تسببه  لخاليا البشر

ر "تقول  ا جي  ر ي موقع "لن 
ة قر اًرا  Skincare.com، الخبن  وأخصائية األمراض الجلدية: "لقد اشتبهنا لسنوات أن هذه األشعة تسبب أضر

تسبب أثبتت األبحاث الحديثة أن قد  ، كما عان من رسطان الجلد(عىل شكل رسطان الخاليا القاعدية ورسطان الخاليا الحرشفية )نو 

ا الورم الميالن
ً
، وهو أشد أشكال رسطان الجلد أيض ي

 خطًرا." يتر

ته "حسب تقر  ة باحثون وجد ال"،  Medical News Today ير نشر ر مبارسر بالحمض النووي أن األشعة فوق البنفسجية تلحق الضر

ي الجلد غن  المحمي  للخاليا الصبغية
، اكتشف الفريق أن التعرض . عىل وجه التحديد ة بشطان الجلد يزيد من خطر اإلصابما ، قر

ي لألشعة فوق البنفسجية يؤدي إىل 
ر يسمتشوهات قر يعمل عادة عىل منع تلف الحمض النووي من األشعة فوق ، والذي  p53 جي 

 البنفسجية. 

ان ، وجد الفريق أنه  ي من الشمس عىل جلد الفنر
الناجم عن األشعة يقلل بشكل كبن  من مستوى تلف الحمض النووي بعد وضع واق 

 ، مما أدى إىل إبطاء تطور رسطان الجلد. فوق البنفسجية

ي الشمس كومع ذل
ا أن واق 

ً
ي توفن  حماية كاملة من األشعة فوق البنفسجية، وجد الباحثون أيض

وأن اإلشعاع ال يزال قادًرا عىل  فشل قر

ر  ي الجي 
 . بمعدل أقل، p53إحداث تشوهات قر

وفيسور  ا عىل النتائج ، قال مؤلف الدراسة النر
ً
ي الم عالم، ال"ريتشارد ماريه"وتعليق

ي مركز أبحاث الشطان قر
 ملكة المتحدة: قر

ة طويلة أن ضوء األشعة فوق البنفس ي جية يسبب "من المعروف منذ فن 
، ولكن لم يتضح بالضبط كيف يحدث رسطان الجلد الميالنيتر

 
 
ي فهم كيفية ت

ي حدوث رسطان الجلد.  الشمس ب أشعةسب  هذا. تسمح لنا هذه الدراسات بالبدء قر
 فوق البنفسجية قر

ي يستهدف ضوء األشعة فوق البنفسج
طورة هذا العامل المسبب ، ما يوضح مدى ختحمينا من آثارها الضارةية الجينات الت 

 ."للشطان

 

 

 



 

 

ا اإلضافة إىل رسطانات الجلد األخرى، بالتقليل خطر اإلصابة بشطان الجلد 
ً
وليس  -كريم واق من الشمس   ستخدام، من المهم جد

ي فصل الصيف. 
 ي  فقط قر

 
أعىل عىل مدار العام أفضل طريقة لضمان   أو  30المنتجات ذات عامل الحماية من الشمس  استعمال عد

ا
ً
تك جيد ار الشمس بالطقس المغيمع . ال تنخد حماية بشر  ملبدة بالغيوم.  السماء عندما تكونحت  ، حيث بإمكانك التعرض ألضر

ي الشمس، قد ترى المزيد من ال -
اتبدون واق   عىل وجهك الدموية المكسورة شعن 

"األمراض الجلدية التجميلي ةقول طبيبت ي
ات الدموية المكسورة عىل الوجه وحول األنف يمكن أن تكون ناجمة "ا : ة "سمر باشر لشعن 

ار أشعة الشمسعن مجموعة متنوعة من الحاالت. و ا هو أضر
ً
  ". السبب األكنر شيوع

ا  ولمدة طويلة الجلد يتعرض عندما  ضيف:"تو  ر أقل   ةبشر المكونات  تصبح بعض، ألشعة الشمس كثن  ر والكوالجي  مثل اإليالستي 
ات الدمو كثافة  ."ية قادرة عىل االرتفاع إىل السطح. عندئٍذ تصبح الشعن 

 

ي من الشمس -
تك بدون واق  ق بشر  سوف تحن 

ق. واٍق من الشمس تستعمل إذا كنت ال   ، فسوف تحن 

ح  ي سايرا جورجتشر
ي الحرق:" MD Anderson Cancer Center" "مركز ، طبيبة األمراض الجلدية قر

ي الحرارة. عندما نفكر قر
، نفكر قر

تنا. حروق الشمس ناتجة عن األشعة فوق البنفسجية  ي تحرق بشر
ًرا للجلد لكن ليست حرارة الشمس هي الت  ي تسبب ضر

 " . الت 

ي التأثن  عليهفإنها ، ك بشكل مبارسر أو من خالل الغيوم()سواء كان ذلألشعة فوق البنفسجية يتعرض الجلد لعندما 
، ما فوًرا  تبدأ قر

تك .  قد تكون تغين  الحمض النووي للجلديؤدي إىل  ة من الوقتقادرة عىل التعبشر ة قصن  ي النهاية  ولكنها ، امل مع هذا لفن 
تصل قر

ي قتل خاليا إىل نقطة التحول
ة، ما ي، وتبدأ هذه األشعة قر الدم إىل سطح الجلد لتوصيل الخاليا  دفق إىل زيادة الجسمدفع البشر

ي محاولة لل
ر معالجة المناعية قر تنا حم -الضر ي الشمسوهذا ما يجعل بشر

، فإنك تطيل الوقت الذي راء ومؤلمة. باستخدام واق 

تكتستغرقه األشعة فوق البنفسجية لل  ، ما يمنع حروق الشمس. تأثن  عىل بشر

تك بشيخوخة  -   مبكرةستصاب بشر

تنا    هي جزء طبيعي من الحيا شيخوخة بشر
ً
 أم آجال

ً
ي الشمس إىل لكن قد ، ستصاب ببعض التجاعيد. ة: عاجال

يؤدي نسيان وضع واق 

 بشكل أرسع. 
ً
 جعلها تبدو أكنر سنا

ات الشمس عىل شيخوخة الجلد المرئية  ي الش -أن تأثن 
ض فقط  -مسي عىل منعها وقدرة الواق  فن 

 
ت عام  لكن، كانت ت أثبتت دراسة نشر

ي دورية  2013
اضات هذه  Annals of Internal Medicine”"قر  بشكل قاطع. االفن 

ي الشمس   فحص
ر عندما استخدموا واق  لم يفعلوا  للذين، وما حدث مدار أرب  ع سنوات ونصفكل يوم عىل الباحثون ما حدث للمشاركي 

 بشكل عام.  ٪24أقل بنسبة ذلك. وكان احتمال ظهور عالمات الشيخوخة 

 الداكنة عىل يديكمن المحتمل أن ترى المزيد من البقع العمرية  -

ي السنمع تقدمنا 
تنا معنا. البقع العمرية قر ي يمكن أن تبدو مشابهة للنمش أو الشامات  -، تتغن  بشر

تك الت   -العالمات الداكنة عىل بشر

ا جزء ال يتجزأ من 
ً
ةهي أيض ار أشعة الشمسالشيخوخة ولكن نظًرا لتفاقم  فن  واقًيا من  ستخدمكنت ال ت  فإن ، هذه البقع بسبب أضر

. الشمس،   يمكن أن تظهر بتواتر ووضوح أكنر

 

 

 

 

 



 

 

ة عن النمش، من غن  المحتمل أن تتالشر ، لبقع العمريةبمجرد إصابتك باأنه  "Mayo Clinicمنظمة "حسب  ر ، ما يجعلها متمن 

ي إذا 
ا ألشعة هذه البقع  وتكون تك مع الشمس. لم تتالمس بشر  الذي يميل إىل التالشر

ً
ي المناطق األكنر تعرض

ا قر
ً
أكنر شيوع

عد  ر مناطق شائعة بشكل خاص لظهور البقع العمريةالشمس: ي   . ظهور اليدين والوجه والكتفي 

ة  ا، أو تتحول ها ت تتغن  بمرور الوقت. إذا بدا أنالمفيد مراقبتها لمعرفة ما إذا كان لكن من، البقع العمرية ليست خطن 
ً
تزداد اتساع

ىل حدوث تلف ، ألن هذا قد يكون عالمة عالمستحسن أن يقوم الطبيب بفحصها  ، فمنإىل اللون األسود، أو غن  منتظمة الشكل

 . وربما رسطان الجلد 

 

ا لموقع 
ً
ي من الشمس يقلل من ال استخدام  إن، Healthlineوفق

ر شعة الواق  ةتسم  يعمل عىل تبديد أو عكس األشعة  ألنه البشر

ي تنشط الخاليا الصباغيةفوق البنف
 . سجية الت 

ككتأثن  تراكمي  بكميات قليلة له للشمسالتعرض حت  ه المهم أن نتذكر أنمن  ي الشمس ال ين 
ي خطر اإلصابة  ، وتجنب واق 

فقط قر

ا 
ً
ي أن، ع ذلكم زيادة خطر اإلصابة بأمراض جلدية طويلة األمد. ، ببعض الحروق، ولكن أيض

هذه  الشمس يحجب واق   ال يعتر

 تماًما.  األشعة

 

 

 

 

 

 


	تقول طبيبة الأمراض الجلدية التجميلية "سمر باشي" : "الشعيرات الدموية المكسورة على الوجه وحول الأنف يمكن أن تكون ناجمة عن مجموعة متنوعة من الحالات. والسبب الأكثر شيوعًا هو أضرار أشعة الشمس."
	وتضيف:" عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس كثيرا  ولمدة طويلة، تصبح بعض مكونات البشرة مثل الإيلاستين والكولاجين أقل كثافة. عندئذٍ تصبح الشعيرات الدموية قادرة على الارتفاع إلى السطح."

