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مقدمه
الکترومغناطیسیامواجطیف

ن بـراي  آامواج الکترو مغناطیسی کـه منبـع اصـلی     
، برحـسب افـزایش فرکـانس بـه         اسـت خورشید   ،زمین

یی، امـواج رادیـو   : شـوند هاي گوناگونی خوانـده مـی     نام
پرتو ایکس مریی، فرابنفش، میکروویو، مادون قرمز، نور   

.پرتو گاماو
قرمـز، مـادون يناحیـه سهبهتوانآفتاب را می  نور

. کـرد بنـدي تقـسیم فـرابنفش هـاي تـابش ومرئینور
هـاي مـوج طـول کیهانیهاياشعهوگاما،Xهاياشعه
ـ کـه دارنـد 10-15تـا 10-9حدوددرتريکوتاه طـور هب

.هستندمخربنهایتبیوداشتهباالترانرژيکاريآش
کمتـرین فـرابنفش ياشعهنوري،هاياشعهبیندر

هــااشــعهایــن. داردراانــرژيبیــشترینومــوجطــول
هايواکنشباعثتادارندباالییانرژيکافیياندازهبه

تعریـف فوتوشـیمی لغـت بـا کـه شوندشیمیاییـ نور
کـه استزمانی) نوريآثار(ئیمرنوريناحیه. شودمی

نمایـان قرمـز تـا آبـی نورهايشاملکمانرنگینطیف
).داردکمتريانرژيطبعالبباالترموجطول(شودمی

آسـمان درنقطهباالتریندرکهزمانیخورشیدنور
10ازمعمـول طـور هب(داردراقدرتباالترینداردقرار

تابـستان فـصل درفرابنفشتابش). ظهربعد4تاصبح
بـاالتر ارتفاعـات درفـرابنفش نورشدتواستترقوي

بـه نیـاز کوهنـوردان وبازاناسکیبنابرایناستبیشتر
فـصل درخورشـید کـه زمـانی . دارندباالتريمحافظت

مرورييمقاله
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ــستان ــطدرتاب ــاالتریندرروزوس ــطحب ــرارس داردق
گرمرازمیناينقطهصورتهبوتابدمیعمودصورتبه

ـ زمـستان فـصل دروقتـی ودکنـ می مـورب صـورت هب
.1کندمیگرمرابیشتريوسعتتابدمی

قـرار بحـث مـورد مطالعهایندرموجطولنوعسه
ومرئـی نـور آبـی، نـور قرمـز، مـادون نـور : استگرفته

هـا آنمـوج طـول 1شـکل درکـه UVA-IIفرابنفش
یکازتنهاهاانسانکلیطوربه. ستاشدهدادهنمایش

مرئـی نـور آنبـه کـه خورشـیدي طیفکوچکخشب
بـا رابطـه درچنـین هـم . هـستند گـاه آشـود میگفته

هـاي اشـعه ماننـد خورشـید هـاي اشـعه سـایر خطرات
ــرابنفش ــابدادنرخوUVBوUVAف ــوختگیآفت س

ازاینکـه بـدون عـالوه بـه . ایمدیدههاییآموزشمعمول
عـرض مدرباشـیم آگاهخورشیدتابشازناشیخطرات

نـور برابـر درمـدتی ازپسزیراایمبودهقرمزمادوننور
. ایمنمودهاحساسخودپوسترويبرراگرماخورشید

چیـزي آنمـضرات وآبـی نوردرخصوصافراداکثراما
.دانندنمی

فـرابنفش هاياشعهازناشیخطراتکههاستسال
UVAوUVB،پیرپوسـتی وشـدن برنـزه اریتم،ایجاد
. اســتشــدهشــناخته(Photoaging)آفتــابازناشــی
زیـادي تعـداد هـا مـوج طـول ایـن میاندرکههرچند
. داردوجـود شاناثراتوخورشیديانرژيازهازیرگروه

طــولشــامل UVA-Iفــرابنفشياشــعهمثــالبــراي
ــوج ــايم ــانومتر340-400ه ــعهون ــرابنفشياش ف

UVB-II   رنـج درآنازکمتـر هـاي مـوج طـول شامل
UVA-IIفرابنفشياشعه. شوندمینانومتر340-320

ایجــادپوســتایمنــیسیــستممهــاردرمنفــیاثــرات
اثـر ایـن UVA-Iفرابنفشياشعهکهدرحالیکندمی

وپیگمــانایجــادباعــث UVA-II. نــداردرامنفــی
.شودمینیزپوستشدنبرنزه

طـور واضـح بـدن را از ابـتال بـه            سیستم ایمنـی بـه    
ــت ــاعفونـ ــدییهـ ــاريماننـ ــايبیمـ ــیهـ ازناشـ

باعـث همچنـین . کنـد مـی حفاظـت هامیکروارگانیسم
هـاي سـلول تخریـب سـرطان، برابـر دربـدن حفاظـت 
ایـن نفـوذ ازجلـوگیري بدن،درشدهتشکیلسرطانی

پیـشرفت ازمـانع وهااندامسایربهسرطانیهايسلول
. 2شوندمیهايبدخیمی

تعـداد UVA-IIبنفشفـرا ياشعهبابرخورداثردر
ویابـد مـی پوستکاهشدرالنگرهانسایمنیهايسلول

ضعیفهاژنآنتیمقابلدرمناسبایمنیدهیپاسخدر
تـوان عفـونی عوامـل گـسترش برابـر درپوستوشده

درمنفیاثراتاینهمچنین. دهدمیدستازرامقابله
بـه منجـر احتمـاالً UVB-IIفـرابنفش ياشـعه حضور
.2گرددمینیزهاواکسنبهپاسخدهیکاهش
انسانپوستبرآبینوراثرات

طیـف درخورشیدانرژيدیدنبهقادرانسانچشم
بـاال انـرژي بامرئینورواقعدرآبینور. باشدمیمرئی

(high energy visible; [HEV]) نـور آبـی   . باشـد مـی
ایـن کهدارد   nm500تا   nm380طول موج بین     تقریباً
خطرناكانسانبرايزیادانرژيباولیکوتاهوجمطول
از پوسـت و بافـت       یقـی عم يهـا یـه به ال  ینور آب . است
کنـد و باعـث   تولید میرادیکال آزاد   ،کردهنفوذ   یچشم

تواننـد  و مـی   هدشکاهش انرژي تولیدي میتوکندریایی     
ــونین و خــستگی چــشم،   باعــث ســرکوب ترشــح مالت

.3سردرد، خستگی جسمی و روحی شود
نیـز درمـانی حتـی ومفیـد اثرچندینحالاینبا
نوراززیاديمیزانحاويصبحگاهیخورشیدنور. دارد
بخشیدنانرژيوانسانبیدارشدنزوددرکهاستآبی
خواب  یکلم س یتنظ يبرا آبینوراز. استمفیدمغزبه
یکلبـه سـ    یکلسـ  یـن کـه ا   شودیاستفاده م  یداريو ب  طیسالکترومغناامواجطیفشماتیک: 1شکل
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بـه عنـوان   یتا کنون نور آب    .باشدیمعروف م  یرکادینس
اگزمـا،   ماننديجلد يهایماريب يبرا یروش درمان  یک
و آکنه شناخته شـده      یسکراتوز ینیکآکت یازیس،ورپس

بنـابراین در    ،نور آبی اثـر ضـدباکتریایی نیـز دارد        . است
زیرا منجـر    4هایی ازقبیل آکنه مفید است    درمان عفونت 

ــه    ــاکتریوم آکنـ ــونی بـ ــاکتري پروپیـ ــرگ بـ ــه مـ بـ
(Propionibacterium acnes)ــی ــرددم ــز . گ در مراک

20پوستی درمان آکنه با اسـتفاده از نـور آبـی حـدوداً            
ــی  ــان م ــه زم ــرددقیق ــم. ب ــزل  ه ــزار در من ــین اب چن

(At-home devices)این . ایجاد نور آبی نیز وجود دارد
. 5کنددر درمان افسردگی کمک مینور متعاقباً

پوسـت مـدت طوالنیههمواجبهآبینورمضرثراتا
ازمـدت طـوالنی ياسـتفاده ویژهبه،استوابستهآنبا

. باشـد مـی اصلیعاملکامپیوترهایاموبایلهايگوشی
. کننـد مـی سـاطع آبـی نـور نیزفلوروسانسهايالمپ

کردنـد مـی زندگیطبیعتدرکهاولیههايانسانجزبه
قـرار معرضـش درکـه آبـی نوردرصد40فقطامروزه
دیگـر درصد60وگرددمیناشیخورشیدنورازداریم

ساطعاستفادهموردشخصیالکترونیکیابزارهايازآن
.گرددمی

آبـی نورکهاستدادهنشاناخیرمطالعاتعالوهبه
راهـا الیـه تمـام وکردهنفوذپوستعمیقهايالیهبه

شدهدادهنشانویژهبه. 6دهدمیقرارمنفیثیرأتتحت
ازناشـی اکـسیداتیو اسـترس ایجـاد بهمنجرکهتاس

ــال ــتدرآزادرادیک ــینوپوس ــريهمچن زودرس،پی
ایمنـی سیـستم تـضعیف والتهابهایپرپیگمانتاسیون،

چـشم ازآبـی مرئینورپوست،برعالوه. 7گرددمیبدن
بـین واضـحی ارتباط. رسدمیقرنیهبهوکردهعبورنیز

بهوابستهنابیناییبهابتالوباالانرژيباآبینورتماس
تحلیـل  ((Macular degeneration)ماکوالدژنراسیون

قرنیـه  ي بر این، مواجهه  عالوه .8و9وجود دارد ) زرد يلکه
ومغـز بـر منفـی آبی منجر به ایجـاد اثـرات       يبا اشعه 

درکاهشعلتبهرودمیاحتمالکهگرددمیبدخوابی
.10و11باشدناشناختهدالیلسایریامالتونینتولید

افــرادمریکــاآيمتحــدهایــاالتدرایــن،وجــودبــا
چـک بـار 157روزيمتوسططوربهراشانهايگوشی

30روزيکهنـساالن مـورد درآمـار ایـن کـه کنندمی
کـشورها اکثـر درمـردم مـشابه طوربه. باشدمیمرتبه

امـواج بـا مواجهـه درروزدرسـاعت 4میانگینطوربه
.6دارندقرارآبییمصنوع
قرمزمادونامواج
وجـود قرمـز مـادون ياشـعه طیف،مقابلسمتدر

تـابش ازنیمـی ازبـیش کـه شودمیزدهتخمین. دارد
باشـد قرمزمادونبخشبهمربوط) درصد54(خورشید

وشـود مـی حاصـل مرئـی نـور ازآندرصد39تنهاو
ابنفشفـر ياشعهبهمربوطباقیماندهدرصد7درنهایت

؛هـستند  ییامواج مادون قرمز از امـواج گرمـا       . باشدمی
روزمـره   یتابش مادون قرمز را در زنـدگ       یگرعبارت د به
ید،نـور خورشـ    يماگر. یمکنیشکل گرما احساس م    به

ها از نوع مادون قرمـز      یوتوررادو   هاآتش، بدن، کهکشان  
مـادون قرمـز     يهـا از تـابش   یگـري د يهامثال.هستند
يهـا بـشر شـامل سـشوارها، محفظـه        دسـت  يساخته

ـ (در شب    یدد یککننده، تکن برنزه مـادون   يهـا یندورب
و  یاسـک  يبـرا (یـشی گرما يهـا ها، کولـه  LED،  )قرمز
يزدایـخ يیلهمادون قرمـز و وسـ      يهاسونا،  )ینگکمپ
يهـا مادون قرمز در پروسه    یشگرما. باشندیم یماهواپ
یکسـت پال یدهروکش، شکل  یجادا مانندیصنعت یدتول

.پرکاربرد استیاربسینتپريهاکنندهو خشک
دارد و ينـانومتر 750قرمـز فرکـانس   تابش مادون

ــاال ــت در بـ ــ يدرسـ ــور مرئـ ــواج نـ ــفدر طیامـ یـ
کـه تـا طـول مـوج         يقـرار دارد طـور     یسالکترومغناط

تــابشمرســومطــوربــه. یابــدیمتــر ادامــه مــیلــیم1
:شودیمیمتقسیهقرمز به سه ناحمادون
IRA)یکقرمز نزدمادون :(nm750 تاnm1400
IRB)یانهمقرمزمادون :(nm1400 تاnm3000
IRC)دورقرمزمادون :(nm3000 تاmm1

ــه ییاز آنجــا ــادون 30ک ــابش م ــد از ت ــز درص قرم
یولوژیکآثار ب  ینباشد بنابر می IRAمنحصراً مربوط به    
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مثـال   يبـرا . بر پوست انـسان خواهـد داشـت        يآشکار
است که یپوستیماريبیکerythema ab igneیتمار
یجـاد اIRAاز   یناشـ  يمزمن با گرما   يمواجهه یلدلهب
.شودیم

درم  يهـا یهبه ال  IRAتابشاز) %65(یاديز یزانم
یرجلـدي ز يهاکند و به بافت   یپوست نفوذ م   درمیو اپ 

پوست  يدر دما  یريتفاوت چشمگ  ینکهرسد بدون ا  یم
.کندیجادا

د نرسیم یدرمبه اپ  يکمتر یزانبه م  IRBهاي  اشعه
جـذب   درمیتوسط اپ  یادين ز یزابه م  IRCيهاو اشعه 

د نشـو یپوسـت مـ  يدر دمایريچشمگیشو باعث افزا  
یجــاددخالــت را در ایــشترینبIRBو IRA،یجــهدرنت
ویـژه بـه قرمـز مـادون ياشعه. دارند یپوست يهایبآس

اثـرات آبـی، ياشـعه همانندAنوعقرمزمادونياشعه
.داردپوسترويبرمنفی

خورشـید نـور درزیـادي میـزان بهقرمزمادوننور
بـا مواجهـه بـراي راپوسـت کهداردحضورروزابتداي
پیـشگیري نـام بـه فرآینـدي ازطریقفرابنفشياشعه
. 12کندمیآماده(Photoprevention)نوري

رازیـ اسـت مـضر کـالژن بـراي قرمزمادونياشعه
1متالوپروتئینـــــازمـــــاتریکسآنـــــزیممیـــــزان

(Matrix Metalloproteinase 1 [MMP-1]) کـــه
هـاي  کـالژن اسـت را در فیبروبالسـت        يکنندهتخریب

چنــین آســیب  هــم. 13دهــدانــسانی افــزایش مــی  
هـا انـدامک درونیانرژيدنبال افزایش میتوکندریایی به 

ياشعه،بنابراینگرددمیپیريفرایندتسهیلبهمنجر
ازناشـی میتوکنـدریایی آسـیب توانـد مـی قرمـز مادون

.14دهدافزایشراآزادهايرادیکال
نـور تـابش ازناشـی قرمـز مـادون ياشـعه بـر عالوه
سـونا ازقبیـل هـا آنمـصنوعی تولیـد منـابع خورشید،
مکـرر يمواجهـه اثـر در. هـستند خطرنـاك همچنین

مانتاسیون،هایپرپیگاستممکنسونادماهايدرپوست
. 15دهدرختالنژکتازیاوشدنپوستهپوسته

محیطیجدیدهايرسانآسیببرابردرمقابله
محیطـی رسـان آسـیب عوامـل برابردرمقابلهبراي

بـاال پوشـانندگی قـدرت بـا هـاي ضـدآفتاب ازتوانمی
کـه هـایی ضدآفتاب. نموداستفادهمنطقههرمخصوص

وUVAفـرابنفش يهاشـع دوهـر مقابلدردارندادعا
UVBــت ــادمحافظ ــیایج ــدم ــردرکنن ــعهبراب ياش

ــرابنفش ــی ناشــی از  UVA-IIف ــستم ایمن ــار سی و مه
.16دکرنیز محافظت خواهند UVA-IIفرابنفش ياشعه

خـود بـا     يرسد که افراد مواجهـه    نظر می منطقی به 
امواج نور آبی ناشی از وسایل الکترونیک شخصی را بـه           

هـاي  امروزه در تنظیمـات اغلـب تلفـن    .حداقل برسانند 
بـراي . انـد دادهقـرار منظوراینبرايامکاناتیهوشمند

کــههــستنددســترسدررایگــانافزارهــاينــرممثــال
راتلفـن ازخروجـی آبـی بـه قرمزنورنسبتتوانندمی

طبیعـی نورهاياشعهنسبتکهطورهماندهندتغییر
طـور بـه . 17یابـد مـی کاهشخورشیدغروببامحیطی

درآبـی نـور ازحفاظـت برايآفتابیهايعینکمشابه
تلویزیونيصفحهازناشیتابشازکههستنددسترس
خـوراکی هـاي مکمـل رابطهایندر. کنندمیمحافظت

يبـه حفـظ قرنیـه       (zeaxanthin)زیگزانتینولوتئین
.8کندبرابر بیماري دژنراسیون ماکوال کمک میدرچشم

هـاي نـور    هاي پوست در برابر اشـعه     دهکننمحافظت
:فـاکتور اصـلی هـستند      يخورشید تلفیقی از دو دسته    

ي محـافظتی ماننـد فیلترهـاي آلـی و          فاکتورهاي اولیه 
معدنی نور خورشید که قادر به جـذب یـا انعکـاس نـور       

ــاي  ــستند و فاکتورهـ ــرابنفش هـ ــهفـ ــدثانویـ ماننـ
ــی ــسیدانآنت ــا،اک ــمولیته ــااوس و(Osmolytes)ه

مهـار بـه منجـر کـه DNAيکننـده تـرمیم هاينزیمآ
ياشـعه نفـوذ ازناشـی يالقاشـده آبشاريهايواکنش

پوسـتی آسیبترتیباینبهوشدهپوستبهفرابنفش
.کنندمیمحدودرا

درصـد از    50نور مرئی و مادون قرمز مسئول القاي      
دنبال تابش نور   هاي آزاد ایجادشده در پوست به     رادیکال
ــی ــستندخورش ــدآفتاب. د ه ــات  ض ــاوي ترکیب ــاي ح ه
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1اکسیدان منجر به مهار ماتریکس متالوپروتئینـاز        آنتی
.شوندمیIRAالقاشده توسط 

مـادون   يکننده در برابر اشعه   هاي محافظت فرآورده
اغلـب رنگـی   هـا دلیل حفاظت مکانیکی رنگدانهقرمز به
ن بر این برخی از مواد جانبی موجود در ای       عالوه. هستند
. هـستند قرمـز مادونها قادر به جذب، انعکاس    فرآورده

اکـسید، زینـک اکـسید، ديتیتانیومآهن،اکسیدهاي
کلریـد، اکسیبیسموت،(Boron nitride)نیتریدبرون

ــایلون ــیم،12ن ــزیملیت ــزیمســیلیکات،ســدیممنی منی
ایـن ازسـیلیکا واکریالمیـد پلـی سـیلیکات، آلومینیوم

بـین ارتبـاطی هیچچنینهم. ندباشمیترکیباتدسته
SPFعــدد (Sun Protection Factor)ازحفاظــتو
.نداردوجودقرمزمادونياشعه

ـ پوسـت ازبعـدي سهمحافظتاستراتژي صـورت  هب
استفاده از فیلترهاي فرابنفش که عبور نور آبی در رنـج           

هـاي  دهـد، ویتـامین   نانومتر کـاهش مـی     500تا   400
)B3،B6،A،CوE(،ــصاره ــکيع ــد جلب ــایی مانن ه

S.rubescensهـــاي حفـــاظتی  اکـــسیدانو آنتـــی
کـه از پوسـت در    ) کاروتنوئیدها، لـوتئین و زیگـزانتین     (

کننـد، تعریـف    رسان حفاظت مـی   هاي آسیب برابر اشعه 
هـا بـه جهـت حفاظـت انـدامک          اکسیدانآنتی. شودمی

قرمز به فرموالسـیون    مادون يمیتوکندي در برابر اشعه   
آسـیب بـه کـالژن در       . گردنـد ها افـزوده مـی    فتابضدآ

ــیط ــال مح ــار از رادیک ــاي سرش ــسهیل  ه ــاي آزاد ت ه
طـور بـه Aویتامین   يکاروتنوئیدها از خانواده  . گرددمی

. 18هستندثرؤمرابطهایندرايویژه
افـزایش بـه منجـر هفتـه چنـد مـدت درمرئینور
راپوسـت وشـده تیـره انـواع هـاي پوسـت دررنگدانه
ــره ــرتی ــیت ــدم ــاي. کن ــرابنفشفیلتره ــودف درموج

قرمـز مادونومرئینوراثراتازضدآفتابهايفرآورده
ــت ــیمحافظـ ــدنمـ ــا. کننـ ــرآوردهتنهـ ــعیفـ موضـ
رنگــیهــايضــدآفتابمرئــینــورازکننــدهمحافظــت

کننـدگان مصرفبرايخوبیپذیرشاغلبکهباشندمی
منجـر وضعیموخوراکیهاياکسیدانآنتیولی. ندارند

. شوندمیمرئینوربرابردرحفاظتبه
ــتفاده ــوژيازاس ــسبتLEDالمــپتکنول بــهن

مفیـدتر وثرترؤمـ فلوروسـنت یـا مصرفکمهايالمپ
اکـسید، زینـک ،%)3(اکسیدديتیتانیومتنها. هستند
تترامتیـل آزولیـل بنزوتـري بـیس متیلنوآهناکسید

Methylen bis-benzotriazolyl)فنـــلبوتیـــل

Tetramethylbuthylphenol [MBBT])) (4 (% نـشان
دارنـد رامرئـی نورطیفجذبتواناییاستشدهداده
.است%) 50(پایینکنندمیایجادکهمحافظتیولی

ــرآورده ــاويPARSOL TXيفـ ــانیومحـ تیتـ
ــسید،دي ــیلیکااک ــونوس ــی%) 3(دایمتیک ــدم . باش

ـ  سحاوي متـیلن بـی  PARSOL MAX IIيفرآورده
دســیل ـ آزولیــل تترامتیــل بوتیــل فنــل، ببنزوتــري

گلوکوزیـــــد، پـــــروپیلن گلیکـــــول و ژالن گـــــام 
(Gellan Gum))4 (%امـواج فـرآورده دواین. باشدمی

ودهندمیپوششرانانومتر30-200هايموجطولبا
فرموالسیون پراکنـده    يیعنی در پایه  (هستند  نامحلول

ورده توانـایی حفاظـت از      مخلوط این دو فـرآ    ). شوندمی
هـاي  هـا فـرآورده   این. دهدافزایش می % 83پوست را تا    

.تر هستندتر در برابر نور مرئی اثربخشتر و رنگیمات
هـا در  کـه بـسیاري از آنـزیم      در این رابطه درحـالی    

هاي متابولیکی کاتالیزي درگیر هستند برخی از       واکنش
ــسم آن ــا در ارگانیـــ ــستریموفیل  هـــ ــاي اکـــ هـــ

(Extremophilic organisms)) دوستدار شرایط سخت
،Olea europaeaماننـــــــــد ) محیطـــــــــی

Ascophyllum nodosum،Haberlea rhodopensis،
Aloevera،Lobelia telekiiوPhormidium

persicinumموجـودات ایـن توانندمیکهدارندحضور
شـرایط برابردراکسیدانیآنتیفعالیتکارگیريبهبارا

.کنندحفاظتیطیمحسخت
مفیـد، هـاي اکـسیدان آنتـی حـاوي هـاي ضدآفتاب

اشـعه ازناشـی آسیببرابردرخوبیحفاظتیپتانسیل
UVA-IIفــرابنفشياشــعهوآبــینــورقرمــز،مــادون

مطالعات نشان دادند در صورت عـدم اسـتفاده از          . دارند
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ضدآفتاب در برابر نور خورشید منجر به آسـیب بیـشتر           
هـاي ضـدآفتاب   چنـین فـرآورده  هـم . شودمیDNAبه  

ــی ــاوي آنتـ ــوطیحـ ــسیدان و مخلـ ــصارهازاکـ يعـ
سـطوح تاراDNAهاياند آسیب اکسترموفیل توانسته 
.دهندبسیار زیادي کاهش 

کننـده از   هاي رنگـی محافظـت    استفاده از ضدآفتاب  
هاي فـرابنفش و نـور مرئـی نـشان دادنـد کـه در               اشعه

ثرتر از  ؤما نیز بسیار م   پیشگیري از بازگشت مجدد مالس    
فـرابنفش  يهایی بودند که فقط در برابر اشعه     ضدآفتاب

کنندگی پوسـت در    در درمان روشن  . کنندمحافظت می 
کننـده  هاي محافظت بیماران مبتال به مالسما ضدآفتاب    

از نور مرئی به دلیـل کـاهش قابـل توجـه در محتـواي               
ي هـا سـل اپیدرم و کاهش تعـداد ماسـت       يمالنین الیه 

.19اندي درم پاسخ بهتري به درمان داشتهالیه

گیرينتیجه
محیطـی هـاي رسانآسیببارابطهدرعلمپیشرفت

پوسـت بـر شـان اثراتوخورشیدنورتشعشعاتویژهبه
نـوین پوستیهايمحافظطراحیدرپیشرفتبهمنجر
ترکیــبشــددادهنــشانکــهطــورهمــان. اســتشــده

آلــی و معــدنی بــه همــراه مــواد ضــدآفتاب ازمناسـبی 
محافظـت  (هـاي موضـعی   هـا و ویتـامین   اکـسیدان آنتی
تواننـد سـد دفـاعی     از دیدگاه بیولوژیکی مـی    ) بعديسه

مثبتی بـراي حفاظـت از پوسـت و حفـظ سـالمتی آن              
.ایجاد کند
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Effects of infrared, blue light and UVA-II on human skin
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Knowledge about environmental factors that are aggressive to
skin has increased in recent years. Although concern
previously focused primarily on UVA and UVB, this has
broadened to contain damage from pollution, tobacco smoke,
other ambient toxins, infrared light, blue light and UVA-II.

This article reviews the negative effects of infrared, blue light
and UVA-II on skin. Potential protective actions also are
discussed.
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