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ABSTRACT 
 
 

Introduction: Photo aging is significantly different from chronological aging in both 
clinical and histological appearances. It has been suggested that oxidative stress generated 
by ultraviolet radiation (UVR), leads to photo aging over a long time period. This study 
was conducted to determine the relationship between the indicators of plasma oxidative 
stress and photo damaged skin in patients who referred to dermatology clinic in Birjand 
city. 
Methods: In this case-control study, 33 patients with photo aging and 33 controls (matched 
age and gender) were recruited after confirmation of the diagnosis by a dermatologist. 
Mean time of sun exposure in patient and control groups was measured separately. Plasma 
total antioxidant capacity, lipid per oxidation and thiol groups' levels (as indicators of 
oxidative stress) were measured in case and control groups. The collected data were 
analyzed using SPSS (ver.12) software. 
Results: Mean time of sun exposure in case group (5.5 ± 2.1 hour per day) was higher 
than control group (1.9 ± 1.2 hour per day) (p<0.001). Mean of plasma lipid per 
oxidation levels in case group (3.4 ± 1.1 µmol/lit) was higher than control group (2.80 ± 
0.67 µmol/lit) (p<0.003). There was no significant difference between mean of plasma 
total antioxidant capacity and mean of plasma thiol groups in case and control groups. 
Conclusion: The results of this study suggest that a relationship exists between plasma 
lipid per oxidation levels and photo aging. 
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 دهیچک
از نظر بالینی و بافت شناسی بسیار  مقایسه با پیري تقویمی ناشی از نور آفتاب در پیري پوست :مقدمه

هاي آزاد در اثر اشعه خورشید و پدیده حد رادیکالباشد. پیشنهاد شده است که تولید بیش از متفاوت می
هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط  استرس اکسیداتیو در طوالنی مدت در پاتوژنز پیري پوست دخالت دارد.

کننده به در بیماران مراجعه زودرس پوست هاي استرس اکسیداتیو پالسما و آثار پیريبین سطح شاخص
 بود. بیرجند (عج) عصریبیمارستان ول کلینیک پوست

یید تشخیص توسط أپیري پوست پس از تبیمار داراي آثار  33تعداد  شاهدي –در این مطالعه مورد  :کاروش ر
آفتاب از نظر سن و جنس همسان شدند. مدت زمان تماس با اشعه  نفر شاهد 33 با متخصص پوست انتخاب شده و

اکسیدانی پالسما، ر ارزیابی استرس اکسیداتیو، ظرفیت تام آنتیبه منظو .تعیین گردید در دو گروه مورد و شاهد
گیري گردید. هاي استرس اکسیداتیو اندازهبه عنوان شاخص میزان پراکسیداسیون لیپیدها و سطح گروههاي تیول

 .شدتجزیه و تحلیل  SPSS (ver.12) افزارسپس اطالعات حاصل با استفاده از نرم
ج داري بیشتر از گروه شاهد بود در گروه مورد، بطور معنیآفتاب با اشعه  میانگین زمان تماس :نتای

پالسمایی  ). همچنین سطوح>001/0p( ساعت در روز) 9/1±2/1ساعت در روز در مقایسه با  1/2±5/5(
میکرومول در لیتر  42/3±1/1( داري افزایش نشان دادپراکسیداسیون لیپیدها نیز در گروه مورد، بطور معنی

اکسیدان تام داري بین میانگین ظرفیت آنتی). تفاوت معنی>003/0pمیکرومول در لیتر) ( 80/2±67/0به نسبت 
 پالسما و سطح گروههاي تیول پالسما مشاهده نشد.

این پژوهش نشان داد که بین پیري زودرس پوست ناشی از نور آفتاب با سطح پراکسیداسیون  :گیريتیجهن
 جود دارد.لیپیدها در پالسما ارتباط و

 لیپیدها پراکسیداسیون - پالسما - اکسیدانآنتی - آفتاب نور از ناشی پوست پیري :هاکلیدواژه
 12/2/87پذیرش مقاله:      26/10/86اصالح نهایی:      28/4/85دریافت مقاله: 

 مقدمه: 
مقایسه با پیري  پیري پوست ناشی از نور آفتاب در

شناسی بسیار متفاوت از نظر بالینی و بافت ،تقویمی
 ،هاي نازك و ضخیم، تالنژکتازيباشد. چین و چروكمی

اختالالت رنگدانه اي، رنگ پریدگی، خستگی و فقدان تون 
 ،گیرددر پوستی که در معرض اشعه خورشید قرار می

اساساً به  پیري پوستباشد. می پیري پوستمشخصه 
شدت و مدت در معرض اشعه خورشید بودن و پیگمان 

 .)1،2( ستی بستگی داردپو
هاي پیشنهاد شده است که تولید بیش از حد رادیکال

 Reactive Oxygen)هاي فعال اکسیژنآزاد و گونه

Species-ROS)  در اثر اشعه آفتاب و پدیده استرس
اکسیداتیو در طوالنی مدت در پاتوژنز پیري پوست 

یی هالکولوها یا ماتم ،هاي آزادرادیکال .)3دخالت دارد (
هستند که یک الکترون جفت نشده دارند و بسیار واکنشی 

توانند هاي مشتق شده از اکسیژن میاین گونه .باشندمی
ها واکنش و پروتئین DNAهایی شامل لکولوبا ماکروم

لکولی کم در وهاي با وزن مآکسیدانآنتی .)4( ددهن
هاي مختلف مؤثر ممانعت از استرس اکسیداتیو در مدل

 ).5( هستند
مطالعــات مختلفــی در زمینــه ارتبــاط پدیــده  کنونتــا

-12( استرس اکسیداتیو و پیري پوست انجام شده اسـت
هـاي کشـت و محیط که در اکثر موارد بر روي پوست )6

یـا بـر روي  )8هاي درم انسانی (سلولی مثل فیبروبالست
اي بـر مطالعه کنونتا است. انجام گرفته )11،12( حیوانات

استرس اکسیداتیو در پالسماي بیمـاران روي محصوالت 
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مبتال به پیري زودرس پوست ناشی از نور آفتـاب انجـام 
به منظور بررسی ارتبـاط بـین در این مطالعه نشده است. 

رابطـــه  ،پیـــري پوســـتپدیـــده اســـترس اکســـیداتیو و 
 پیري پوستمحصوالت استرس اکسیداتیو پالسما و آثار 

بیمارسـتان  نیک پوسـتکننده به کلیدر بیماران مراجعه را
 .بررسی کردیم بیرجند (عج) عصرولی

 
 روش کار:

از بــین  بیمـار 33 ،شـاهدي –در ایـن مطالعـه مـورد 
 و ندسـال قـرار داشـت 25ــ35افرادي که در گـروه سـنی 

تالنژکتــازي،  شـامل) 4بـالینی پیـري پوسـت ( معیارهـاي
 را دارا بودنـد و یچین و چـروك پوسـت پیگمانتاسیون و

) در همان گروه ر شاهد (بدون معیارهاي مذکورنف 33 نیز
ــه کلینیــک پوســت بیمارســتان  ســنی از بــین مراجعــان ب

. شـدند(عج) بیرجنـد بـه روش متـوالی انتخـاب  ولیعصر
هـر دو گــروه مــورد و  معیارهـاي خــروج از مطالعــه (در

 فشـارخون بـاال ،دیابت، هایپرلیپیدمی شاهد) شامل سابقه
ــز و ــود.دخان ســیگار واســتعمال  نی ــات ب ــراد  ی ــدا اف ابت

ــرکت ــهش ــایت ،کننده در مطالع ــر نامهرض ــی ب اي را مبن
 نمودنـد.موافقت خود براي شرکت در این پژوهش امضـا 

 ،جنس، االتی در مورد سنؤاي حاوي سسپس پرسشنامه
بـراي هـر دو  شغل و مدت زمان متوسط تماس با آفتـاب

خـون  cc 10 آنگـاه گروه مـورد و شـاهد تکمیـل گردیـد.
 .ناشتا گرفتـه شـد افراد مورد مطالعه در حالت زرینه اهپا

ــردن ــس از جــدا ک ــه ،پالســما پ ــان انجــام ها نمون ــا زم ت
ــاي آزمایشــات در  ــزر -65دم  درجــه ســانتیگراد در فری

هاي ظرفیـت تـام آنتـی اکسـیدان . سـپس،ندنگهداري شـد
پالسما، پراکسیداسیون لیپیدها و گروههاي تیـول کـه بـه 

در باشند س اکسیداتیو مطرح میهاي استرعنوان شاخص
 گیري گردید.هر دو گروه اندازه

هاي پالسما با گیري ظرفیت تام آنتی اکسیدانـ اندازه
 :FRAPروش 

هاي پالسما بـا روشـی کـه ظرفیت تام آنتی اکسیدان
 ).13(شـد گیري اندازهپیشنهاد شده است  Benzieتوسط 

ي فریـک هـایون توانایی پالسـما در احیـاء ،در این روش
)+3Fe( هــاي فــرو بـه یون هــاو تبـدیل آن)+2Fe(  درHp 

 TPTZ (Tripyridyl-S-triazine)اسیدي و در حضور 
 آبـی رنـگ کمپلکسسنجیده می شود. در پی این واکنش، 

Fe-TPTZ  در طـول  آنکه شـدت رنـگ  شودمیتشکیل
گیري اسپکتروفتومتري قابل اندازه بانانومتر و  593موج 
غیر اختصاصی است و هر مولکولی که  این واکنش .است

تحت شرایط فوق قابلیت احیاء یون فریک را داشته باشـد 
هـــاي از غلظت در ایـــن روشنمایـــد. شـــرکت می آندر 

مختلف سولفات آهن به عنوان استاندارد اسـتفاده شـد و 
ظرفیــــت تــــام منحنــــی اســـتاندارد،  پـــس از رســــم

ظرمحاسبه هاي مورد ندر نمونه هاي پالسمااکسیدانآنتی
به صورت میکرو مـول در لیتـر بیـان ن آگردید و مقادیر 

 .شد
ــــ - ــــول موجــــود در دازهـان گیري گروههــــاي تی

 Ellmans)هــاي پالســـما بـــا معــرف المـــن پروتئین

reagtent): 
ــول  ــه صــدمات  (SH-)گروههــاي تی پالســما نســبت ب

نشــانه مهمــی از  هــااکســیداتیو حســاس هســتند و کــاهش آن
گیري گروههـاي تیـول، ت. براي انـدازهاسترس اکسیداتیو اس

 Miao – Lin Huاز یـک روش کالریمتریـک کـه توســط 
ــــا اســــتفاده از  دي  3و  2پیشــــنهاد شــــده اســــت، ب

ــــک اســــید تیوبیس  3,2 (DTNB)نیتروبنزوئی

Dithiobisnitrobenzoic  کــه بــه معــرف المــن مشــهور
). گروههاي تیول با احیـاء ایـن 14( گردداست استفاده می

کـه در طـول مـوج  نمایندمی ی ایجادمپلکس رنگمعرف، ک
گیري است. براي محاسـبه مقـدار نانومتر قابل اندازه 412

 cm1-M 13600-1گروههاي تیول، از ضـریب جـذب مـول 
استفاده شده که مقادیر آن به صورت میلی مول در لیتـر 

 شود.بیان می
پالسما ي گیري میزان پراکسیداسیون لیپیدهااندازه -

 :تیوباربیتوریک اسید (کالریمتریک)با روش 
ـــه  ـــان ایجـــاد اســـترس اکســـیداتیو و حمل در جری

آزاد، عمل پراکسیداسیون بر روي اسـیدهاي  هايرادیکال
گیرد. ایـن واکـنش در نهایـت چرب غیر اشباع صورت می

تـرین کـه مهم گـرددمی منجر به تولید آلدئیدهاي مختلـف
برخـی از و  MDAاست.  (MDA)مالون دي آلدئید  هاآن

هاي دیگر در شرایط اسیدي و در دماي باال قـادر مولکول
در طول  به انجام واکنش با تیوباربیتوریک اسید هستند و

ــانومتر 532مــوج   ایجــاد یــک کمــپلکس ارغــوانی رنــگ ن
 Thiobabituric Acid)ایــن روش بنــام  .کننــدمی

Reactive Substance) TBARS چرا که است مشهور ،
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بـا تعـدادي از  MDAو عـالوه بـر  غیر اختصاصی است
دهـد. ایـن هـاي دیگـر نیـز واکـنش میآلدئیدها و مولکول

گیري بـراي انـدازه satoh.Kمطالعه با روش تغییر یافتـه 
TBARS  15(رسید انجام به.( 

 ها:تجزیه و تحلیل داده -
 SPSS اطالعات حاصـل بـا اسـتفاده از نـرم افـزار

(ver.12) رفـت. نتـایج بـه مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گ
صورت میانگین و انحراف معیار بیان شده اند. به منظور 

بررسـی ارتبـاط  بـرايو  t زمـونآهـا از مقایسه میانگین
متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتـایج 

 دار تلقی شدند.به عنوان نتایج معنی >p 05/0 با
 

 نتایج:
که میزان نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان داد 
 TBARSپراکسیداسیون لیپیدها در پالسما که با روش 

تفاوت  شاهد در دو گروه مورد و ،گیري شداندازه
 .)>05/0P( دارد داريمعنی

در  MDAمیانگین  ،آمده هاي بدستاساس داده بر
گروه شاهد  در و µmol/lit1±4/3 گروه مورد

µmol/lit67/0±8/2 ظر برآورد گردید که این اختالف از ن
یعنی میزان پراکسیداسیون  ؛)=003/0p( دار بودآماري معنی

دهنده افزایش لیپیدها در گروه مورد باالتر بود که نشان
باشد. در این مطالعه میزان استرس اکسیداتیو در این گروه می

 FRAP هاي بیولوژیک با روشتام نمونه هاياکسیدانآنتی
 گروه شاهد و در µmol/lit5/12±8/477 مورد در گروه
µmol/lit5/101±1/495 اختالف  برآورد گردید که

 میزان ،داري در دو گروه مشاهده نشد. همچنینمعنی

 شد گیرياندازه Ellmans روش با هاپراکسیداسیون پروتئین

و در  µmol/lit3/64±5/250 مورد گروه در آن میانگین که
اختالف  وبود  µmol/lit 3/48±4/263گروه شاهد 

 .)1شماره  (جدول ي در دو گروه مشاهده نشددارمعنی
داري در توزیــع فراوانــی در ایــن مطالعــه اخــتالف معنــی

وضــعیت شــغل در افــراد دو گــروه مــورد و شــاهد مشــاهده 
افـراد گـروه مـورد، در محـیط از  %8/77 اي که، به گونهگردید

م در افـراد گـروه شـاهد قـکه این ر در حالی کردندکار میباز 
میانگین مـدت زمـان تمـاس  . همچنین)>001/0Pبود ( 1/15%

گـروه  در و سـاعت 5/5±1/2در گـروه مـورد آفتـاب با اشعه 

ساعت برآورد گردید که ایـن اخـتالف از نظـر  9/1±2/1شاهد 
 .)1شماره (جدول  )>001/0P( دار بودآماري معنی

 
در  قرار گرفتن زمانمدت مقایسه میانگین  -1جدول شماره 

خص هاي استرس اکسیداتیو در دو معرض تابش نور و شا
 شاهد گروه مورد و

P value 
 گروه شاهد

)33n=( 
 گروه مورد

)33n=( 
 متغیرها

001/0p>* 2/1±9/1 1/2±5/5 
 زمان در معرض تابش نور*

 (ساعت در روز)

P>0.05 5/101±1/495 5/12±8/477 
ی اکسیدانآنتیظرفیت تام 

 )μmol/lپالسما(

002/0p> 67/0±80/2 1/1±42/3 
پراکسیداسیون لیپیدهاي *

 )μmol/lپالسما(

 
P>0.05 

 
3/48±4/263 

 
3/64±5/250 

گروههاي تیول 
 )mmol/lپالسما(

 
 گیري: بحث و نتیجه

با توجه به اینکه خراسان جنوبی در منطقه 
آب و هواي سال  روزهاي گرمسیري قرار گرفته و اغلب

پوست افرادي که به دلیل  در بنابراین دارد،آفتابی 
باشند نسبت عیت شغلی، بیشتر در تماس با آفتاب میقوم

تفاوت به افرادي که تماس چندانی با نورآفتاب ندارند 
وجود دارد. این مطالعه عالوه بر اینکه به تغییرات  زیادي

پیري زودرس پوست ناشی از نور آفتاب در این افراد 
تغییرات محصوالت استرس اکسیداتیو در  ،پرداخت

   نیز مورد بررسی قرار داد. راپالسماي آنان 
نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان داد میزان 
پراکسیداسیون لیپیدها در پالسما که با روش 
(Thiobarbituric Acid Reactive Substances) 

TBARS داري در دو گروه تفاوت معنی ،گیري شداندازه
مقدار پراکسیداسیون لیپیدها در  .مورد و کنترل دارد

دهنده افزایش استرس گروه مورد باالتر بود که نشان
 باشد.اکسیداتیو در این گروه می

TBARS  روشی است که میزان پراکسیداسیون
در جریان ایجاد  .کندگیري میلیپیدها را در پالسما اندازه

آزاد، عمل  هاياسترس اکسیداتیو و حمله رادیکال
اع پراکسیداسیون بر روي اسیدهاي چرب غیر اشب

این واکنش در نهایت منجر به تولید  .گیردصورت می
مالون  هاترین آنکه مهم گرددمی آلدئیدهاي مختلف
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هاي و برخی از مولکول MDAاست.  (MDA)آلدئید دي
دیگر قادر به انجام واکنش با تیوباربیتورتیک اسید 

 .)16( هستند
در پوست انسان سلسله  UV)( بنفش ءاشعه ماورا

هاي مولکولی مخصوص را فعال ز پاسخاي اپیچیده
 UVاشعه  زند.کند که به بافت همبند پوست آسیب میمی

آزاد و  هايرادیکال به طور اولیه و غیر مستقیم از طریق
تواند میو کند فعالیت می (ROS) هاي فعال اکسیژنگونه

گردد.  باعث آثاري از قبیل پراکسیداسیون لیپیدبعدها 
 قابل محاسبه هايودرس ترین پاسخیکی از ز ROSتولید 
UV  دقیقه متعاقب  30در پوست انسان است. در کمتر از

، سطح پراکسید هیدروژن در پوست انسان UVاشعه 
تواند ). پراکسید هیدروژن می17( شودبرابر می 2بیش از 

رادیکال هیدروکسیل را  مانند ،هاي دیگرROSبه سرعت 
اسیون شیمیایی و تولید نماید که در نتیجه آن اکسید

پروتئین و لیپیدها) اتفاق  ،DNAآسیب به اجزاي سلولی (
این موضوع در ایجاد پاتولوژي پیري زودرس  .افتدمی

 پوست ناشی از نور آفتاب دخالت دارد. 
یکی از مطالعات انجام شده در این زمینه، مطالعه 

Balkan فرد سالم  140همکارانش است که بر روي  و
به سه گروه سنی جوان  کنندگان. شرکتانجام شد

) تقسیم 61ـ85) و سالخورده (41ـ60سال)، بالغ ( 21ـ40(
د و پراکسیدهاي لیپیدي و سیستم آنتی اکسیدانی در شدن

. نتایج نشان گرفتمورد ارزیابی قرار آنها  LDLسرم و 
با افزایش سن  LDLداد که سطوح سرمی کلسترول و 

 اسید چرب غیر اشباع وسطوح ، در افراد پیر .ارتباط دارد
ا بدهنده میزان پراکسیداسیون لیپیدها شامل مواد واکنش

کونژوگه دي آن  و (TBARS)اسیدتیوباربیتوریک اسید 
تري را در پایین اکسیدانیباالتر بوده و نیز فعالیت آنتی

مقایسه با گروه جوان دارا بودند و به طور کلی دریافتند 
ي اندوژن در سرم و که سطوح پراکسیداسیون لیپیدها

LDL  و حساسیت آنها به اکسیداسیون، با روند پیري در
. در مطالعه دیگري که )18(یابد انسان افزایش می

 ،و همکارانش انجام شد  Mutlu-Turkogluتوسط
گروههاي کربونیل  و پراکسیداسیون لیپیدها سطوح

ها لنفوسیت DNAپالسما و آسیب  در (PC)ها پروتئین
. در این مطالعه گرفت در فرآیند پیري مورد ارزیابی قرار

ساله) و پیر  21ـ40فرد سالم به دو گروه سنی جوان ( 55
آلدئید)  ي(مالون د MDAو  شدندم ساله) تقسی 61ـ85(

پالسما را اندازه گرفتند. نتایج  (PC)و کربونیل پروتئین 
پالسما در افراد پیر  PCو  MDAنشان داد که سطوح 

 .)19( در مقایسه با افراد جوان افزایش چشمگیري دارد
و همکارانش در سال   Nakamuraدر مطالعه دیگر

یون لیپوپروتئین تغییرات وابسته به سن اکسیداس 2004
به این منظور آنها از  را بررسی کردند. موشبر روي 

ماهه استفاده کرده و  15ماهه و  7ماهه،  2ي موشها
بررسی کردند که آیا حساسیت لیپوپروتئین به 

در  Cتواند وابسته به سطح ویتامین اکسیداسیون می
در لیپوپروتئین پالسما یا ظرفیت  Eسرم، سطح ویتامین 

 هبه این نتیجآنها  .یا خیر هاي سرم باشداکسیدانکل آنتی
سرم با سن و تغییرات  Cدست یافتند که سطح ویتامین 

داشت ولی هیچ ارتباط  نسبت عکس MDAغلظت  حداکثر
  ،هاي سرماکسیدانظرفیت کل آنتی داري بین سن ومعنی

لیپو پروتئین  Eویتامین و نسبت  Eویتامین  سطح سرمی
وجود نداشت. فاز  Eویتامین  رمیپالسما به سطح س

افزایش  به میزان قابل توجهی با MDAتشکیل خیري أت
لیپوپروتئین به  Eهمچنین نسبت سطح ویتامین  سن و

 حداکثریافت. تغییر سرم کاهش می C سطح ویتامین
 E ارتباط مثبتی با نسبت سطح ویتامین  MDAغلظت 

براین با بنا سرم داشت.  Cلیپوپروتئین به غلظت ویتامین
سرم کاهش   Cغلظت ویتامین ،موشافزایش سن 

حساسیت لیپوپروتئین به اکسیداسیون افزایش  یافت ومی
 یافت. بنابراین شواهد مطرح شده است که احتماالًمی

افزایش حساسیت لیپوپروتئین به اکسیداسیون در 
 تر ممکن است ناشی از کاهش میزانموشهاي مسن

ه علت کاهش سطح ب LDLموجود در  Eویتامین 
 .)20( سرم باشد Cویتامین 

هاي تام اکسیداسیونما در این مطالعه میزان آنتی
و نیز میزان  FRAPهاي بیولوژیک را با روش نمونه

ها را از طریق گروههاي تیول و با اکسیداسیون پروتئین
داري بین گروه تفاوت معنی وسنجیدیم  Ellmansروش 

براي تعیین  FRAPروش مورد و شاهد پیدا نکردیم. 
در  ؛باشدهاي بیولوژیک میاکسیدانی نمونهقدرت آنتی

با این هاي مختلف اکسیدانواقع قدرت احیاء کنندگی آنتی
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هاي شود. براي این منظور از یونسنجیده میروش 
+3Fe شود که در حضور به عنوان ماده اولیه استفاده می

 Ellmansروش  .گردداحیاء می 2Fe+ها به اکسیدانآنتی
اصوالٌ  .باشدمی (SH)گیري گروههاي تیول براي اندازه

پالسما نبست به صدمات  (SH)گروههاي تیول 
نشانه مهمی از  هااکسیداتیو حساس هستند و کاهش آن

 .استرس اکسیداتیو است
و همکارانش  Mutlu-Turkoglu Uاي که در مطالعه

ها با روش اکسیدانمقدار آنتی ،انجام دادند 2003در سال 
TBARS  وFRAP  گیري گردیداندازهفرد  55در .

که باعث آسیب  H2O2و عوامل اندوژن و  MDAسطوح 
DNA ارتباط مثبتی با افزایش سن داشت اما  شود،می

FRAP داري با افزایش سن نداشت که با ارتباط معنی
 .)19( مطالعه ما همخوانی دارد

این است که عدم اختالف  نکته مهم در توجیه این مسئله
تواند اکسیدان سرم در دو گروه مورد و شاهد میظرفیت تام آنتی

 .در گروه مورد باشداکسیدان بیانگر ضعف سیستم دفاع آنتی
هاي پالسما را اکسیدانتوجه به این نکته مهم است که ما مقدار آنتی

(Ellmans, FRAP TBARS) گیري کردیم، در اندازه
 بر روي بافت اثر دارد. مستقیماً UVکه اشعه  صورتی

و  هالیپید گرچه محصوالت حاصل از پراکسیداسیون
 ،شوندها از بافت وارد خون میپراکسیداسیون پروتئین

اما اختالف زیادي در متابولیسم بافت و پالسما، مقادیر 
هاي آزاد موجود در آنها وجود و رادیکال هااکسیدانآنتی
 FRAP -  thiolبا اینکه در مطالعه ما مقادیر  .دارد

group  در پالسماي افراد مورد و شاهد اختالف
ها مقادیر آنها در بافتممکن است  ، اماداري نداشتمعنی

 (از جمله پوست) با هم تفاوت داشته باشد.
 جهت بررسی 2005در یک مطالعه که در سال 

بر روي  DNAها و پروتئین تغییرات اکسیداتیو لیپیدها،
فرد سالم به  30بیمار مبتال به بیماري عروق کرونر و  30

مشخص گردید که افزایش  ،عنوان گروه شاهد انجام شد
نقش مهمی در  DNAها و پروتئین ،اسیون لیپیدهااکسید

اما به نظر  یند پیري و بروز عوارض مزبور داردآفر
ها معیار قابل تلنفوسی DNAرسد صدمه به می

و گروههاي کربونیل  MDAاعتمادتري از تعیین سطوح 

ها براي تعیین شدت صدمه عروقی در این پروتئین
 .)21بیماران باشد (

داري خص شد که اختالف معنیدر مطالعه ما مش
بودن در دو گروه مورد  آفتاببین مدت زمان در معرض 

ساعت  6/5و شاهد وجود دارد و گروه مورد با میانگین 
ساعت که در  9/1در مقایسه با گروه شاهد با میانگین 

پیري دچار آثار زودرس  ،بودند UVمعرض اشعه 
نیز  نیبالیمطالعات سایر شدند که این موضوع در  پوست

که بر روي زنان و مردان  پژوهشیدر  .ثابت شده است
ریسک ایجاد چین و چروك در افراد  ،اي انجام شدکره
بودند  UVساعت در معرض  5اي که روزانه حدود کره

 UVساعت در معرض  1-2که روزانه  افرادي به نسبت
در مطالعات دیگري که بر  .)22( برابر بود 48قرار داشتند 
پیري پوست ها در زمینه آثار زودرس یروي آسیای

پوست  گردیدانجام شد نیز مشخص  ناشی از نور آفتاب
تر است و آنها نسبت به افراد قفقازي و اروپایی تیره

پاسخ حاد و مزمن پوست آنها به نور آفتاب بسیار 
 .)23،24(متفاوت است 

پیشـنهاد  ،هاي مطالعه مـایافتهبر اساس از نظر کاربردي، 
هاي اسـترس توجه به تغییرات پالسـمایی شـاخص با شودمی

 ،اتیو، این افراد عالوه بر حفاظت موضعی از پوست خودداکسی
ظرفیت  ،اکسیدانغذایی حاوي آنتی هايمکملباید با استفاده از 

 ،ی پالسماي خود را نیز افزایش دهند. در این زمینهاکسیدانآنتی
 (Ecosa pentaenoic acid)ه ازمطالعـاتی مبنـی بـر اسـتفاد

EPA هايمکملمصرف  ،)25وضعی بر پوست آسیب دیده (م 
و بتاکـاروتن درافـرادي کـه پدیـده  Eخوراکی حاوي ویتامین 

شان توسط نـور خورشـید القـاء استرس اکسیداتیو در پوست
ــود  ــده ب ــوراکی  ،)26،27(ش ــبز خ ــاي س ــل چ ــه دلی ــرات ب اث

وان پیشـگیري عنه ب )28ی و تنظیم کننده ایمنی آن (اکسیدانآنتی
نیز مطالعـاتی بـر روي  گرفته است و اخیراًقرار استفاده  ردوم

یند را پیشگیري آها و داروهاي جدیدي که بتواند این فرمکانیزم
 .)29( خیر اندازد انجام شده استأکند و یا به ت

نتــایج ایــن پــژوهش نشــان داد کــه بــین میــزان 
ــري زودرس  ــا پی ــما ب ــدها در پالس ــیون لیپی پراکسیداس
پوست ناشی از نور آفتـاب ارتبـاط وجـود دارد. بـر ایـن 

تــوان بــه ایــن افــراد توصــیه کــرد کــه جهــت اســاس می
عالوه بـر اسـتفاده از  ،پیشگیري از پیري زودرس پوست

کرمهاي ضد آفتاب و محافظـت از پوسـت بـا اسـتفاده از 
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ظرفیـــت  ،اکســـیدانآنتیغـــذایی حـــاوي  هـــايمکمل
 یز افزایش دهند.اکسیدانی پالسماي خود را نآنتی

 
 :سپاسگزاري

دانیم از خـانم دکتـر منیـره صـفار، بر خود الزم مـی
خانم دکتر سعیده بابائیان و پرسنل آزمایشـگاه تحقیقـات 

 زاده کـه مـاو آقاي شـریف دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
ــژوهش  ــن پ ــد،را در انجــام ای ــاعدت نمودن ــکر و  مس تش

 .منماییقدردانی 
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