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 چکیده
اگر چه آن کاراکتر یک شخصیت خیالی  به خاطر دارید؟ 3با بازیگری برد پیت 2را در فیلم دیوید فینچر 1بنجامین باتن

 به شمار می آید.  5یا پیربچگی 4ن مبتال به پروژریابود، اما  نمونه مشهوری از بیمارا

 

در پوست شده است. در گذشته تصور  7باعث تولید بیش از حد پروژرین 6در بیماران مبتال به پروژریا، یک جهش ژنتیکی

الوه بر می شد که پروژرین فقط در پوست بیماران مبتال به پروژریا وجود دارد. اما، تحقیقات اخیر نشان داده اند که ع

بیماران مبتال به پروژریا، در سلولهای پوست افراد سالخورده سالم هم این پروتئین تولید می شود بطوریکه امروزه 

سلولهای پوست اندازه گیری می کنند. از آنجا که خود پروژرین نیز بی اثر  8پروژرین را به عنوان شاخص پیری بیولوژیکی

وست نقش آفرینی می کند، در سنین باالتر و در افراد سالخورده تر مقدار پروژرین نبوده و در افزایش پیری بیولوژیکی پ

پوست به شکل تصاعدی زیاد می شود. بنابراین اگر ماده ای پیدا شود که بتواند تولید پروژرین را سالخوردگی را مهار 

ی پوست و ایجاد چروکهای عمیق کند، کمک بسیار بزرگی به محافظت از پوست در برابر پیدایش عالئمی همچون افتادگ

 می کند.

نام گرفته است. پروژلین یک پپتید سه اسید آمینه ای  پروژلینخبر خوب این است که این ماده اخیراً اختراع شده و 

( الهام گرفته شده است. پروژلین نتیجه آخرین 9است که از نظر ساختاری از مهارکننده طبیعی االستاز در پوست )اِالفین

است که به خاطر آن مفتخر به دریافت جایزه بهترین ماده اولیه  یونیپکست دانشمندان شرکت لوکاسمایر تحقیقا

 گردید. In Cosmetics 2012 آرایشی بهداشتی سال در همایش 

موثر است. پروژلین همچنین  زپروژلین نه فقط در مهار پروژرین، بلکه در مهار آنزیم های االستاز و متالوپروتئیناز نی

 فیبروبالست ها را در اعمال نیروهای کششی به ماتریس سه بعدی کالژن یاری می کند و موجب افزایش تولید سیندکانها

  در سلولهای پوست نیز می شود. )عامل چسبندگی اپیدرم( 

 

بنابراین، مبارزه پروژلین با پیری پوست فقط محدود به کاهش عالئم پیری نیست. بلکه پروژلین 

ست را به صورت ریشه ای و در سطح سلولی برطرف می کند.مشکل پیری پو

                                                             
1 Benjamin Buttun 
2 David Fincher 
3 Brad Pitt 
4 Progeria 
5 Immature aging 
6 Genetic mutation 
7 Progerin 
8 Marker of senescence 
9 Elafin 
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مفتخر به دریافت جایزه بهترین ماده  2112در سال ، آدیپوفیل و پروژلینبه خاطر اختراع  یونیپکسکمپانی لوکاسمایر 

 گردید. In Cosmetics 2012 اولیه آرایشی بهداشتی سال در همایش 
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 در یک نگاه پروژلین

PROGELINE® تجاری نام  

Glycerin (and) Water (and) Dextran (and) trifluoroacetyl Tripeptide-2  نام INCI 

3 amino acids peptide biomimetic of elafin, an enzyme inhibitor involved in 

extracellular matrix integrity 

ارکننده آنزیمی درگیر در حفظ سالمت ماتریس برون سلولی( الفین )مهآمینه ای که ساختارش الهام گرفته از اِ اسید 3پپتید 

 است.

أمنش  

Origin 

  Reduction of progerin synthesis کاهش سنتز پروژرین

 Inhibition of dermis elastase activity  مدراالستاز  فعالیت مهار

  Inhibition of MMP-1, MMP-3, MMP-9 activityمهار آنزیمهای ماتریس متالوپروتئیناز 

  Contraction of collagen matrices کالژن های انقباض ماتریس  

 Increase of syndecan synthesisافزایش سنتز سیندکان  

 ویژگی های آرایشی

Cosmetic properties 

• Anti-aging 
• Firming care 
• Remodelling skin care 
• Alternative to surgery 
• Skin care for mature skin 
• Men's care 
• Body care 
• Post-pregnancy care 

 محصوالت ضد پیری 

 محصوالت افزایش دهنده استحکام پوست 
 محصوالت شکل دهنده پوست 

 جایگزین جراحی 

 مراقبت از پوست سالخورده 

 محصوالت بهداشت شخصی آقایان 
 محصوالت پس از زایمان 

 

 کاربردها

Applications 

Reduces the signs of aging: sagging skin and wrinkles 
 کاهش عالئم پیری: افتادگی پوست و چروک ها

Has a remodelling effect, improves the jawline 
 شکل صورت در ناحیه فکدارای اثر شکل دهی مجدد : اصالح 

The skin is firmer and appears lifted and denser 
متر به نظر می رسد.پوست محکمتر، کشیده تر و با قوا  

 مزایای پوستی

• Intensive treatment: 2% درمان سریع 

• Body care: 1% محصوالت بدن     

• Preventive care: 0.5–2% درمان پیشگیرانه 

 دوز پیشنهادی

4-6 pH  دامنه 

درجه سانتی گراد 41در انتهای پروسه ساخت در دمای زیر   نحوه استفاده 

ازگاریموارد عدم س نا مشخص  
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 مقدمه -1
 11و چروک ها 11افتادگی پوست ناخوشایندی نشان می دهد:ه شکل های افزایش سن، اثر خود را روی پوست چهره ب

در حال  ،بودند به فکر راهی برای بازگشت زمانسال  41 باالی فقط خانمهای در گذشته،اگر هستند.  های اصلی نگرانی

 نگران پیری پوست چهره خود هستند. ساله و حتی آقایان هم 21خانمهای  حاضر

بر پیری پوست نیز بیشتر  12، آگاهی مردم در مورد اثرات زندگی ناسالمافزایش پیدا کرده جمعیت امروزه عالوه بر اینکه 

پیش بینی می شود رقم فروش محصوالت بهبود . ندا این عوامل، محصوالت ضدپیری را بسیار پرطرفدار نمودهشده است. 

 میلیارد دالر برسد. 113درصدی نسبت به چند سال گذشته به  1104با یک رشد  2113در سال  13پوستدهنده ظاهر 

 مبارزه با پیری پوست نه ،در زمینه سالمت و زیبایی پوستبا افزایش چشمگیر دانش علمی  ،2102در سال 

 گردید. معطوفنیز  پوست 04پیری بیولوژیکی تاخیر انداختن، بلکه به رفع عالئمبه  محدودفقط 

رخ می ، تغییراتی است که با گذشت زمان و در اثر افزایش سن در یک ارگانیسم 15)سینسنس( منظور از پیری بیولوژیکی

 اتفاق می افتد. 16. این تغییرات می تواند مربوط به سلولها و عملکرد آنها باشد یا تغییراتی باشد که در کل ارگانیسمدهد

 مشتق شده است.  ، کهنسال یا مسنبه معنای پیرمرد Senexاز ریشه التین آن  Senescenceلغت 

را از  18سلولی است که قابلیت تقسیم شدن 17سلول پیر

سلولهای پیر نسبت دست داده اما همچنان فعال است.

به سلولهای جوان، پهن تر هستند، تماس کمتری با 

سلولهای مجاور دارند و به ماتریس برون سلولی بیشتر 

 19های پیر، آنزیمهای متالوپروتئینازچسبند. در سلولمی

  فعال تر هستند.

 

نیاز مداوم به مواد اولیه ابتکاری برای به کارگیری در محصوالت آرایشی ضدپیری و همچنین پیشرفت های 

با  21ما را بر آن داشت تا پپتید جدید و پیشرفته ای که با تاثیر بر پروژرین ،علمی در زمینه بیوشیمی پوست

 مبارزه می کند ابداع کنیم.پیری پوست 

                                                             
10 Skin Sags 
11 Wrinkles 
12 Unhealthy lifestyle 
13 Appearance segment 
14 delaying senescence 
15 Biological aging (senescence) 
16 Whole organism 
17 senescent cell 
18 ability to divide 
19 metalloproteinase 
20 Progerin 
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 فهوم پروژرین م 0-0 

 

عوامل مختلفی در پیری پوست دخیل هستند. از عوامل طبیعی گرفته تا عوامل محیطی مثل 

. 21پرتوهای فرابنش، استرس، خستگی و آلودگیهای محیط و همچنین برخی بیماری ها مثل پروژریا

 مربوط به بیماری می توانند بخشی از فراینداست که آیا فاکتورهای  اینید آسوالی که پیش می 

 طبیعی پیری پوست را توجیح کنند؟

 

. لغت پروژریا استمربوط  22اما بسیار نادر است که به پیری شتاب یافته ،پروژریا یک بیماری مشهور

شده است. این بیماری سوژه بسیاری از فیلم ها  گرفته« 23پیر نابالغ»از ریشه التین آن به معنای 

 یک نمونه مشهور است. 24ز بوده و شخصیت داستانی بنجامین باتننی

می  Lamin-Aاست که فرم جهش یافته پروتئین  در پوست از نشانه های بیماری پروژریا تجمع پروتئینی به نام پروژرین

 همراه است.  25باشد. وجود این پروتئین با تغییراتی در پوست مثل بی نظمی بافت همبند

 به ما می دهد؟ 27یا فرایند پیری بیولوژیکی 26در مورد پیری معمولی العاتیاطآیا پروژرین 

به بیماری پروژریا مبتال که پروژرین حتی در پوست افرادی که  اثبات می کندتحقیقات منتشر شده در چند سال اخیر 

رصد در سال دارد که در د 3این ماده در پوست نرخی تقریباً معادل  28نیستند هم وجود دارد. در افراد معمولی انباشت

  سنین باالتر این عدد افزایش می یابد.

 

در هسته سلول پوست افراد سالخورده، همانند هسته سلول پوست بیماران 

و افزایش  29مبتال به پروژریا آسیب هایی مثل تغییر شکل پوشش هسته

به  31امروزه، بیان ژن تولید کننده پروژرین مشاهده می شود. DNAآسیب 

شناخته شده و با پیری  32پیری طبیعی سلول 31شاخص بیولوژیکیعنوان 

 پوست مرتبط دانسته می شود. 33بیولوژیکی

                                                             
21 Progeria 
22 Accelerated aging 
23 Prematurely old 
24 Benjamin Button 
25 disorganized connective tissue 
26 Normal aging 
27 Senescence process 
28 Accumulation 
29 changes in the nuclear envelope 
30 Progerin expression 
31 Biomarker 
32 normal cellular aging 
33 senescence 
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 پروژرین مهار باپیری پوست  مبارزه باین: لروژپ 0-2

. نتیجه پیشرفتهای علمی اخیر است ،محصوالت آرایشی بهداشتی فرموالسیونبه  34یومیمتیکابسنتزی پپتیدهای ورود 

افزوده ای  36و کارایی 35ویژه گری با این مزیت کهتشابه دارد طبیعی  ملکولهای با عملکردکولهای جدید این ملعملکرد 

با الهام از پپتیدهای طبیعی پوست ساخته شده اند و روی فرایندهای فیزیولوژیکی پوست  37دارند. پپتیدهای بایومیمتیک

 کنند.  می اثرباالیی  38با ویژه گری

 

ساخته شده  39ااِلفیناسیدآمینه ای است که به تقلید از  پروژلین یک پپتید سه

است. اِالفین مهارکننده طبیعی االستاز پوست است که توسط کراتینوسیتها 

 ساخته می شود. 

پروژلین سنتز پروژرین )شاخص پیری بیولوژیکی پوست( را تنظیم می کند. 

شدگی  پروژلین عالئم مرتبط با پیری پوست مثل چروکها، افتادگی و شل

کامالً موثر است. پروژلین  41پوست را کاهش داده و در شکل دهی مجدد پوست

یک محصول پیشرفته برای مبارزه با پیری پوست بوده و سالمت و زیبایی را به 

 پوست را هدیه می کند.

 

غت سیندکان . ریشه لموثر است( نیز  42در کراتینوسیتهای مخاطی 41)فراوان ترین سیندکان 0-سیندکان رویپروژلین 

، 44است. سیندکان در اپیدرم قرار گرفته و فرایندهایی مثل تکثیر «43اتصال به یکدیگر»به معنای  syndeinکلمه 

بیان ژن تولیدکننده  دخیل است. 47اپیدرمیسلولی را تنظیم می کند و در پیوستگی  46و چسندگی 45مهاجرت

و نتیجتاً به کاهش مقاومت پوست و  اپیدرمییوستگی در فرایند پیری ممکن است تغییر کند و به کاهش پ 48سیندکان

 شل شدگی آن بیانجامد. 

                                                             
34 biomimetic synthetic molecules 
35 specificity 
36 efficacy 
37 Biomimetic peptides 
38 Specificity 
39 elafin 
40 remodeling 
41 syndecan 
42 Epithelial keratinocytes 
43 To bind together 
44 proliferation 
45 Migration 
46 Adhesion  
47 Epidermal cohesion 
48 Syndecan expression 
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فعالیت آنزیمی  49به شکلی وابسته به دوزنشان دادند که پروژلین همچنین آزمایشات و اندازه گیری های انجام شده 

ری ماتریس برون سلولی سالم نگهداژلین در ورا کاهش می دهد که این موضوع نشان دهنده کارایی پرمتالوپروتئینازها 

 .است

. به تولید می کنند کمتری 51کششینیروهای  و دارند تولید کالژن برای توانایی کمتری 51پیر شدهپوست فیبروبالستهای 

ایجاد می شوند. چروکها و افتادگی پوست  تغییر کرده، 52ساختار بخش میانی پوست همین دلیل در هنگام پیری،

 ماتریس میان پوست و نتیجتاًکمک کرده، موجب تقویت  53ماتریس سه بعدی کالژندن به فیبروبالست در کشیپروژلین 

 می شود. پوست 54چارچوب ساختاریتقویت 

 

 

 پروژلین از شبکه کالژن و االستین پوست در برابر آثار مخرب پیری پوست محافظت می کند.

 را بازیابی می کند.پروژلین با عالئم پیری پوست مبارزه نموده و استحکام و کشسانی پوست 

 است. طراحی شده بی حالتپوست های خسته و برای شادابی پروژلین 

                                                             
49 Dose dependent 
50 Aged fibroblasts 
51 Contractile forces 
52 Dermal architecture of the skin 
53 contraction of 3D collagen matrices 
54 architectural framework 
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 اثربخشی مطالعات -2
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 55مهار سنتز پروژرین 2-0

 مقدمه:

 

نشان دادند که  56میستلی و همکاران 2116در سال 

( در پوست A-المین ]و ناقص[ 57بریده شدهپروژرین )فرم 

وردی و  2111در سال است.  افراد سالخورده فراوان تر

با اندازه گیری کمّی پروژرین در کشتهای  58همکاران

، نظریه تولید بیشتر پروژرین در پوست های 59فیبروبالست

یافته های جدیدتر نشان دادند  سالخورده را تائید نمودند.

هردو، با همکاری یکدیگر،  61که پروژرین و بدکاری تلومر

 ت نقش دارند.پوس 61در پیری بیولوژیکی سلولی

 

 پروتکل

شده، در غیاب یا حضور پرروژلین بره    64اریذگرمخانه گ 63های فیبروبالست ، پروژرین در کشت62با استفاده از آزمون االیزا

سراله در   44شده از یک داوطلب سفیدپوسرت   جدای اندازه گیری شد. در این آزمایش از فیبروبالست معمولی صورت کمّ

 % مورد ارزیابی قرار گرفت.10125% و 101125پروژلین در غلظتهای مختلف استفاده شد.  FCSمحیط کشت 

 شد.  انجام 65ی ویژهارزیابی سنتز پروژلین با استفاده از االیزا

از  برره دسررت آمررده) 68سررلول در الیررزات 67، محترروی کررل پروتئینهررای66ژرینبیرران ژن تولیدکننررده پرررو برررای مطالعرره

 اندازه گیری شد. 71رد( با استفاده از روش بردفو69سونیکاسیون

 

                                                             
55

 INHIBITION OF PROGERINE SYNTHESIS 
56 Mistelli et al. 
57 truncated form 
58 Verdy et al. 
59 cultures of fibroblasts 
60 telomere dysfunction 
61 cellular senescence 
62 ELISA assay 
63 fibroblast cultures 
64 incubated 
65 specific ELISA 
66 progerin expression studies 
67 total protein content 
68 cell lysates 
69 sonication 
70 Bradford method 
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 نتایج

 
 

تولیرد پرروژرین توسرط     %(2109% و 18)بره ترتیرب    % بره شرکل قابرل تروجهی    10125% و 101125پروژلین در غلظتهای 

 .دادفیبروبالستها را کاهش 

 نتیجه گیری

ه در محصروالت  پروژلین تولید پروژرین را کاهش می دهد بنابراین پتانسیل خوبی برای به کارگیری به عنروان مراده اولیر   

 ضدپیری دارد.
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 مهار االستاز توسط پروژلین در اکسپالنتهای سلولهای پوست انسان 2-2

INHIBITION OF ELASTASE ACTIVITY BY PROGELINE™ IN HUMAN SKIN EXPLANT 

 

یرک   یرک پرروتئین )مثرل کرالژن، االسرتین و فیبررونکتین( یرا        71ی هضرم میرزان کمّر   ، فعالیرت پروتئولیتیرک  منظور از 

مهمتررین عامرل    االسرتین . اسرت  یرک آنرزیم  توسرط  ( 74یرا گالیکوزآمینوگلیکران   73)مثل پروتئوگلیکان 72گالیکوپروتئین

 75تکررار  غیرقابرل ]غیر قابل جبران[ و پوست از بین رفتن االستین در  ،قابلیت نوسازی نداردچون  است و سانی پوستکش

تجزیه مری   76تعادلیاالستین پوست را طی یک فرایند طبیعی و  است، طبیعی پوستکه یکی از پروتئازهای است. االستاز 

 بره افزایش سن، عوامل محیطی و پرتوهای فررابنفش ایرن فراینرد تعرادلی را مخترل نمروده و        عواملی همچونالبته، کند. 

ارکننرده  مهبنابراین، برا بسرط و توسرعه    . نجر می شوندم 77تخریب بیش از حد االستین در اثر فعالیت بیش از حد االستاز

 .نمودهای االستاز می توان از فیبرهای االستین در برابر هضم بیش از حد توسط االستاز محافظت 

 هدف

به منظرور ارزیرابی تروان پرروژلین در کراهش فعالیرت االسرتاز، هضرم االسرتاز در حضرور االسرتین طبیعری موجرود در               

میرزان   رنگ آمیزی شد.  78ستین با رنگ ارگانیک اُرسئیناکسپالنتهای پوست انسان مورد ارزیابی قرار گرفت. فیبرهای اال

 ی اندازه گیری شد. هضم این فیبرها با تکنیک های آنالیز تصاویر به صورت کمّ

 پروتکل

ساله جداسازی شد و در این آزمرایش بره عنروان     48انسان در عمل جراحی پالستیک از یک خانم  79اکسپالنتهای پوستی

 MU/mL 511% در حضور االستاز در غلظرت  1025% تا 10125گرفت. پروژلین در غلظتهای  مورد استفاده قرار 81سوبسترا

 آزمایش شد. 

دقیقه پیش  31در غلظتهای مختلف به مدت  81اکسپالنتهای پوستی در حضور یا غیاب پروژلین و ماده مهار کننده مرجع

اضافه شد و با اُرسئین نشانه گذاری گردیرد.   ساعت قبل از آبکشی 3، 83لوکوسیتی انسان االستاز .ندشد 82گرمخانه گذاری

 ارزیابی شد. 84هر یک از شرایط به صورت سه تایی

                                                             
71 quantitative digestive action 
72 glycoprotein 
73 proteoglycan 
74 glycosaminoglycan 
75 irreparable 
76 autoregulated 
77 overactivity of elastase 
78 Orcein 
79 Skin explant 
80 Substrate 
81 Reference inhibitor 
82 Pre incubation 
83 Human leucocyte elastase 
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اکسرپالنتهای پوسرتی توسرط ارسرئین بره منظرور شناسرایی فیبرهرای          86: قطعات منجمدشده85رنگ آمیزی االستین

 قهوه ای رنگ آمیزی شد.مایل به االستین به رنگ قرمز 

با اندازه گیری کاهش میزان تجزیره فیبرر االسرتین انجرام شرد.      فعالیت االستاز زه گیری اندا: 87ارزیابی فعالیت االستاز

ی تجزیه می شود. اندازه گیری کمّی فعالیت االسرتاز برا تکنیرک هرای     رهرچه فعالیت االستاز افزایش یابد، االستین بیشت

لیز شرد. نترایب برحسرب درصرد مهرار      عکس آنرا  11ناحیه مختلف از پوست انجام شد. برای هر بخش،  2 درآنالیز تصویر 

 (P<0.05)برای مقایسه آماری استفاده شد.  Dunnفعالیت االستاز بیان شد. آزمون 

 نتایج

 اکسپالتهای پوستی عمل آوری نشده )بدون افزودن االستاز و بدون مهارکننده(  88کنترل مثبت

 مهارکننده ، بدون(mU/mL 500)اکسپالنتهای پوستی در حضور االستاز  89کنترل منفی

 مشاهدات میکروسکوپی بعد از نشانه گذاری فیبرهای االستین با رنگ قرمز قهوه ای

 
رنگ قرمز قهوه ای بعد از رنگ آمیزی االستین قابل به تغییر رنگ فیبرهای االستین موجود در بخش میان پوست 

 مشاهده است. )تصویر کنترل مثبت(

 برهای االستین در بخش میان پوست هضم و ناپدید گردید. )تصویر کنترل منفی(فی ،در اثر افزودن االستاز به اکسپالنتها

                                                                                                                                                                                                    
84 triplicate 
85 Elastin staining 
86 Cryosections 
87 Evaluation of elastase activity 
88 positive control 
89 negative control 
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اکسپالنتهای پوستی با پروژلین، موجب مهار قابل توجه فعالیت االستاز و جلوگیری از هضم فیبرهای  91عمل آوریپیش 

 االستین گردید. )تصویر االستین + پروژلین(

درصدی فعالیت االستاز در حضور پروژلین با غلظت  111تصاویر، مهار اندازه گیری های کمّی با تکنیک های آنالیز 

 .داد%  را نشان 1025

 نتیجه گیری

نمود. ضمناً نشان داده شد که پروژلین با قدرت و اثربخشی  تائیدرا  91الفین پروتئازاین آزمایش فعالیت بایومیمتیک اِ

 تی و کشسانی پوست است.چشمگیری قادر به مهار فعالیت االستاز و نتیجتاً بهبود سف

 لین فعالیت االستاز را کاهش داده و از االستین محافظت می کند.ژپرو

 

                                                             
90 Pre treatment 
91  biomimetic activity of the elafin protease 
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 سیندکان توسط کراتینوسیتهای انسان تحریک 2-3

STIMULATION OF SYNDECAN BY HUMAN KERATINOCYTES 

 مقدمه

. همچنین به کنندشرکت می 93سهستند که در چسبندگی سلول به ماتری 92سولفاته  پروتئوگالیکننوعی ها سیندکان

ها در سیندکانژن تولیدکننده  پوست دارند. 95ایستاییدر همنیز ، نقش مهمی 94ی فاکتورهای رشدکعنوان رسپتور کم

 به میزان کمتری بیان می شود. 96کراتینوسیتهای پیرشده

 هدف

 در کراتینوسیتهای انسان 1-تعیین اثر پروژلین بر تحریک سنتز سیندکان

 پروتکل

 FCSهایی مثل 98حاوی مکمل  DMEM97: کراتینوسیتهای انسان کشت داده شده در محیط کشت ده بیولوژیکیما

% دی 5% هوا و 95در اتمسفر  111%( در انکوباتور رطوبت ساز1) 111%(، پنی سیلین/ استرپتومایسین1) 99%(، گلوتامین11)

 دی اکسیدکربن

  %101125% تا 1011125: پروژلین در غلظت های ملکول تحت آزمون

: سلولهای عمل آوری شده و سلولهای عمل آوری نشده، با یک آنتی بادی تک دودمانی 0-سیندکانارزیابی بیان 

)فلورسان سبز( به مدت یک ساعت گرمخانه  FITC. سلولها سپس با آنتی بادی ثانویه ندگرمخانه گذاری شد 112خاص

میکروسکوپ نوری و یک نرم افزار ویژه آنالیز شد. برای  نانومتر( با یک 521و  488گذاری شدند. سیگنال فلورسانس )در 

 114استفاده شد. عالمت ستاره )*( به معنای اختالف معنادار با شرایط پایه 113مقایسه های آماری از تست دانش آموز

 است. 

 نتایج

 .ی دهدمنشان را  در سلولها 116 1-]ژن تولید کننده[ سیندکانبیان بیان شد که  115نتایب برحسب شدت فلورسانس

                                                             
92 Transmembrane heparin sulfate proteoglycans 
93 Focal Adhesion 
94 Coreceptors for growth factors 
95 Homeostasis 
96 Aged keratinocytes 
97 Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM) 
98 supplement 
99 Glutamine 
100 penicillin/streptomycin 
101 humidified incubator 
102 specific monoclonal antibody 
103 Student test 
104 basal condition 
105 fluorescence intensity 
106 syndecan-1 expression 
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پپتید این  117در سلولهای عمل آوری شده با پروژلین به وضوح دیده می شود. اثر تحریکی 1-سیندکانافزایش بیان 

 .می باشد)کنترل مثبت(  سیندکان، تحریک کننده شناخته شده سنتز  TGF-β+ بود که معادل اثر تحریکی 56+ و %19%

 گیرینتیجه

توانایی پروژلین در افزایش سنتز  ،یابدط کراتینوسیتها در سالخوردگی کاهش میتوس 1-سیندکانتولید از آنجا که 

و در نتیجه جلوگیری از پیدایش عالئم پیری  118ماتریس به حمایت از چسبندگی سلول، اثربخشی اش را در سیندکان

 را اثبات می کند.  119پوست مثل افتادگی

                                                             
107 Stimulatory effect 
108 cell matrix adhesion support 
109 Sagging 



 ترجمه و تدوین: احسان حسنانی

www.hosnani.com  

 18 

  MMP 1, MMP 3, MMP 9مهار فعالیت آنزیمهای  2-4

 قدمهم

هستند که بخش مهمی از آنزیمهای  111های فلزیازخانواده مهمی از اندوپپتید (MMPs)ماتریس متالوپروتئینازها 

د که هر یک ها اعضای مختلفی دار MMPرا تشکیل می دهند. خانواده  (ECM) 111تجزیه کننده ماتریس برون سلولی

 اثرات مختلفی دارند:

  اثرMMP-1  وMMP-8 است. (3و 1)نوع  112سلولی بینکالژنهای  تجزیه 

  اثرMMP-2  وMMP-9 است. 5و  4و کالژنهای نوع  113یر ماهیت دادهکالژنهای تغی تجزیه 

 اثر MMP-3  فعال سازیMMP  و پروتئینهای  9،11، 4، 3تجزیه کالژنهای های دیگر و همچنینECM 

  ، االستین و ... ( است.115، المینین114)فیبرونکتین

MMP  117و سلولهای درون پوش 116لهای مختلفی مانند کراتینوسیتها، فیبروبالستها، ماکروفاژهاسلوتوسط  ،در پوستها 

ها در آن نقش  MMPاست که  118. یکی از علتهای پیری پوست تجزیه بیش از حد اجزاء بافت پیوندیشوندتولید می 

 می کند.  119ها افزایش پیدا MMPدر پوست افراد سالخورده همچنین میزان تولید  دارند.

صورت گرفت،  In vivoد. در مطالعه ای که در شرایط نها را به شدت تحریک می کن MMPتوهای فرابنفش نیز پر

 بیشتری دارد. MMP-9و  MMP-1  ،MMP-2 ،پرتوهای فرابنفش  معرض نشان داده شد که پوست قرار گرفته در

 اصول

انسان فعال سازی شدند تا  121شده تخلیصهای MMP ،است 121ویژه گر نسبت به فلورسنتکه ی یدر حضور سوبسترا

 ( ارزیابی شد.123ها )تجزیه سوبسترا MMPاندازه گیری شود. اثر پروژلین در مهار فعالیت  122فعالیتشان با فلورومتر

 پروتکل

از سلولهای انسان جداسازی و  MMP-9و  MMP-1شرح دادند،  124با روشی که شیموکاوا و همکاران مواد بیولوژیکی:

 و تخلیص شد و در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفت.

                                                             
110 metal-dependent endopeptidases 
111 extracellular matrix 
112 interstitial 
113 denatured 
114 fibronectin 
115 laminins, 
116 macrophages 
117 endothelial cells 
118 connective tissue components 
119 Up-regulate 
120 fluorescent specific substrate 
121 Purified 
122 fluorometer 
123 degradation of substrate 
124 Shimokawa et al. 
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مورد آزمایش قرار  به عنوان ملکول تحت بررسی% 1075% تا 10111پروژلین در غلظتهای  :تحت آزمونملکولهای 

 گرفت. 

 شد.استفاده  127برای اندازه گیری میزان عوامل مزاحم 126به عنوان کنترل منفی 125حالل حامل

(  با nm 411 در 131پراکنش ، nm 331 در 129)انگیزش 128اندازه گیری سینتیک فلورسانی ارزیابی فعالیت آنزیمی:

 شد. تکراربار  2گیری ها دقیقه انجام شد. همه اندازه 61و  41، 21)ساخت آمریکا( بعد از  131فلورومتر

 سبه شد.شدت مهار با مقایسه فعالیت آنزیمی در حضور و در غیاب پروژلین محا

 نتایج

 ترجمه شد. 133بیان شد و برحسب درصد مهار 132نتایب برحسب شدت فلورسنس

 

                                                             
125 solvent vehicle 
126 negative control 
127 noise level 
128 Fluorescence kinetic measurements 
129 excitation 
130 emission 
131 fluorometer 
132 fluorescence intensity 
133 inhibition percentage 
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د. این وب MMP-3ها به شدت مهار شد. بیشترین اثر پروژلین در مهار  MMPفعالیت  ،در حضور پروژلین

 نقش دارد.نیز ی دیگر ها MMPدر فعال سازی  MMP-3نکته حائز اهمیت است چراکه 

 

 تیجه گیرین

و ابزار مناسبی برای جلوگیری از تخریب بیش از حد پروتئینهای  دادهرا کاهش  خاص MMP سه پروژلین فعالیت

نیز پیشگیری می  134های پنهان Pro-MMPاز تولید  MMP-3ماتریس به شمار می آید. پروژلین همچنین با مهار 

 کند. 

به و از بین رفتن خاصیت کشسانی  گیافتادپوست در برابر  ازها را کاهش داده و  ECMپروژلین تجزیه 

 بهترین شکل محافظت می کند.

 
                                                             

134 latent 
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 شبکه سه بعدی کالژن توسط فیبروبالستهای انسان کشش 2-5

CONTRACTION OF 3D COLLAGEN LATTICES BY HUMAN FIBROBLASTS 

 مقدمه

، 135بیان ژن نقش مهمی در ECMاحاطه شده اند.  (ECM)فیبروبالست های پوست توسط ماتریس برون سلولی 

ی که کشش است. نیروهای ECMفراوانترین پروتئین  1سلولها دارد. کالژن تمایزو  137، رشد، حرکت136مورفولوژی

فیبروبالست های پوست  با افزایش سن، نامیده می شود. 138وارد می کنند، نیروهای کششی سلول ECMفیبروبالستها به 

که امر موجب تغییر در ساختار پوست شده و به پیدایش وارد می کنند  ECMبه کمتری  کششی سالخورده نیروهای

 چروکها و افتادگی پوست می انجامد.

 هدف

 توسط فیبروبالستهای نرمال 139سه بعدی کالژن واردشده به ماتریس نیروهای کششیتعیین اثر پروژلین در افزایش 

 پروتکل

رشته به داخل ماتریس نفوذ کرده و در سلول  در اثر نیروهایی که فیبروبالست به ماتریس کالژن وارد می کند،: اصول

 آن گره می خورد. های 

شبکه سه بعدی  کشیدنفیبروبالست انسان در حال 

، سلولها را 141تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی .کالژن

 داخلبه  141نشان می دهد. ملحقات سلولدرون شبکه کالژن 

  .دنخورمی درون رشته های آن گره ماتریس نفوذ کرده و 

روشی که دلوی و  بااندازه گیری نیروهای کششی 

 شرح داده اند انجام شد. 142همکاران

 
 

به  C° 37به فیبروبالست انسان اضافه شد و در دمای  143در بافر ویژه حل شده (mg/mL 2) 1: کالژنماده بیولوژیکی

 دقیقه گرمخانه گذاری شد.  61تا  31مدت 

                                                             
135 Gene expression 
136 Morphology 
137 motility 
138 cellular contraction 
139 3D collagen matrices 
140 Scanning electron microscopic image 
141 Cell extensions 
142 Delvoye et al. 
143 specific buffer 
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به  144% به محلول کشت اضافه شد. سرم جنین گوساله101125% و 10125در غلظت  : پروژلینملکولهای تحت آزمون

 استفاده شد. 145علت توانایی اش در اعمال نیروهای کششی به ماتریس کالژن به عنوان کنترل مثبت

: برای ارزیابی اثر فیبروبالستها در منقبض کردن ماتریس سه بعدی کالژن، ظروف کشت روی یک خط روش ارزیابی

 3برای هر آزمایش قطر اندازه گیری شد.  شبکه کالژن با زمینه تیره قرار داده شد و قطر متوسط 146شفافمدرج کش 

 در نظر گرفته شد. ماتریس به دست آمده به عنوان قطر متوسط قطر 3ماتریس اندازه گیری شد و میانگین 

 نتایج

در شکل  148ماده منقبض کنندهاب ساعت گرمخانه گذاری در حضور و در غی 48و  24پس از  147شبکه سه بعدی کالژن 

 زیر نمایش داده شده است.

 
و  149پروژلین میزان نیروهای کششی وارد آمده به ماتریس سه بعدی سلول توسط فیبروبالستها را به شکلی وابسته به دوز

 پوست 152و در نتیجه تقویت چارچوب ساختاری 151افزایش داد. این یعنی تقویت ماتریس پوست 151و وابسته به زمان

 یجه گیرینت

 می کند.پوست را بازیابی و قوام  یکالژن، سفت]شبکه[ پروژلین با افزایش کشش 

                                                             
144 Fetal Calf Serum (FCS) 
145 positive control 
146 transparent metric ruler 
147 3D collagen lattice 
148 contractile product 
149 dose dependent 
150 time dependent 
151 strengthening of the dermal matrix 
152 architectural framework 
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 بالینیارزیابی  -3
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 گوشه بیرونی فک فرینج پروجکشن: ضدافتادگی اثر In vivo ارزیابی 3-0

EVALUATION OF ANTI-SAGGING EFFECT: In vivo fringe projection of the jawlines 

 هدف

  155بیرونی فک گوشهتراز پوست با مشاهده  154و شل شدگی 153اثر پروژلین در کاهش افتادگی In vivoارزیابی 

 پروتکل

درصد پروژلین را  2صبح و عصر کرم حاوی  ،روز 56سال( به مدت  59ساله )میانگین سنی  64تا  54داوطلب سالم  11

صورت و گردن استفاده نمودند. در روزهای صفر،  را روی طرف دیگر 156یک طرف صورت و گردن و کرم حاوی پالسیبو

 است ارزیابی شد.  In vivoکه یک روش   157پروجکشن نبیمورفولوژی صورت با روش پروفیلومتری فر 56و  28

 158سنسور اندازه گیری این دستگاه دارای یک پروژکتور هالوژنی

با وضوح باال تنظیم شده و نتایب  CDDاست که با یک دوربین 

 آنالیز می شود.  Optocatتفاده از نرم افزار آن با اس
 

 161این دستگاه به یک دوربین ویدئویی متصل بوده و قادر به تصویر افکنی متوالی از خطوط حاشیه 159سیستم نورپردازی

 وسط دوربین دیجیتالی ثبت می شود.ء مورد نظر است. اطالعات سه بعدی در مورد تصویر تای شی

 

                                                             
153 Sagging 
154 Slacking 
155 jawline level 
156 placebo 
157 Fringe projection Profilometric technique 
158 Halogen projector 
159 lighting system 
160 projection of a sequence of lattice lines (fringes) 
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 060روش داده برداری

ناحیه مشصی از پوست صورت مورد ارزیابی قرار گرفت و با  ،(56و  28)روزهای  162زمانهای مختلف سینتیک ارزیابی در

 مقایسه شد. (T0)روز صفر 

 
Aشود.می داده برداری از پوست سایر داوطلبین نیز از همین ناحیه انجام  .: تعیین ناحیه مشخصی از صورت 

B-C164آن در صفحه مرجع 163پوست و نگاشت ی ازته بین سطح ناحیه مشخص: اندازه گیری حجم فضای قرارگرف 

 نتایج

 روز درمان با پالسیبو و پروژلین بیان شد. 56و  28بعد از  (mm3) 165بیرونی فک ناحیهنتایب برحسب توسعه حجم 

 

                                                             
161 Acquisition methodology 
162 different times of the kinetics 
163 Projection 
164 reference plane 
165 evolution of the jawline volume 
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% و 106پروژلین هفته درمان با  8و  4در داوطلبین سالم، پس از  166ناحیه بیرونی فکهمانطور که نشان داده شده، حجم 

شده است. تنها بیشتر هم افتادگی پوست  و گاهی% کاهش یافته است. در حالیکه درمان با پالسیبو بی تاثیر بوده 304

 ( رسید.-11)% mm3 493روز استفاده، میزان کاهش حجم به  28پس از 

 067تصاویر توصیفی

 
 

 نتیجه گیری

ژلین نشان می دهد که این پپتید نقش مهمی در کاهش عالئم پیری کاهش حجم ناحیه بیرونی فک در اثر استفاده از پرو

 171بخش میانی پوست 169و سازمان 168بخصوص اثرات مرتبط با افتادگی و شل شدگی پوست در اثر از بین رفتن ساختار

 ایفا می کند.

 روز به شکل معناداری کاهش می دهد. 28پروژلین حجم ناحیه بیرونی فک را پس از تنها 

 

 

                                                             
166 volume of the jawline 
167 Illustrative digital photographs 
168 unstructured 
169 disorganized 
170 Derm 
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 : کیوتومتری رزیابی استحکام و کشسانی پوستا 3-2

EVALUATION OF FIRMNESS AND ELASTICITY: Cutometry 
 هدف

 In vivoارزیابی اثر پروژلین بر ویژگی های مکانیکی پوست: استحکام، االستیسیته و ویسکواالستیسیته به صورت 

 پروتکل

یا پالسیبو درصد پروژلین  2روز کرم حاوی  56ال( به مدت س 61ساله )میانگین سنی تقریباً  66تا  54داوطلب سالم  13

 را دو طرف صورت و گردن خود استفاده کردند. 

، استحکام و االستیسیته پوست گونه های 28و  1در روز 

هر داوطلب در دو طرف صورت )پالسیبو و پروژلین( با 

( اندازه SEM575)مدل  171استفاده از دستگاه کیوتومتر

 گیری شد.
 

ایجاد شده روی  173روی سطح پوست و اندازه گیری حرکت عمودیمیلی بار(  31) 172ای این روش ایجاد فشار منفیمبن

( 177و یک سنسور نوری 176منشور 2، 175)متشکل از یک دیود فروسرخ 174پوست است. این حرکت با یک سیستم اپتیکی

ست. با اندازه گیری حرکت عمودی تعیین می شود. کیفیت نور ثبت شده توسط سنسور متناسب با حرکت سطح پوست ا

 پارامتر زیر را می توان تعیین نمود: 3سطح پوست، 

 181و قوام 179پوست: سفتی، کشیدگی 178استحکام

 182ظرفیت کشیده شدن پوست: 181االستیسیته

 184ظرفیت بازگشت پوست به وضعیت اولیه :183ویسکواالستیسیته

 از نظر شرایط نوری انجام شد. 185امالً تکرارپذیرعکس برداری در شرایط ک: تصاویر دیجیتال گرفته شده از صورت

                                                             
171 Cutometer 
172 negative pressure 
173 vertical movement 
174 optical system 
175 infrared diode 
176 prisms 
177 light sensor 
178 Firmness 
179 tightness 
180 tonicity 
181 Elasticity 
182 Capacity of the skin to stretch 
183 Viscoelasticity 
184 Capacity of the skin to go back to its original state 
185 Completely reproducible lighting conditions 
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 نتایج

پس از درمان با پروژلین یا پالسیبو نسبت به روز صفر )قبل از درمان(  28پارامتر یادشده در روز  3نتایب برحسب تغییر 

 شد. نمایش داده

 
+ اصالح 13+ و %21+، %21را %همانطور که نشان داده شده، پروژلین استحکام، االستیسیته و ویسکواالستیسیته پوست 

 می کند.

 ، بهبودی حاصل شد.داوطلبین% 88در 

 
پروژلین استحکام، االستیسیته و ویسکواالستیسیته پوست را به شکل معناداری افزایش می دهدکه این 

 شل شدگی و افتادگی پوست گواهی می کند.]رفع[ نتایج، اثربخشی پروژلین را بر 
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 ترجمه و تدوین: احسان حسنانی

www.hosnani.com  

 30 

 وسط مصرف کنندهارزیابی ت 3-3

روز استفاده  56هدف از این آزمایش ارزیابی درک مصرف کننده از اثر پروژلین بر استحکام و رفع افتادگی پوست پس از 

 بود. 

انتها از داوطلبین خواسته شد تا نظر کلی خود را از اثربخشی محصول با پرکردن پرسشنامه ای شامل سواالت  56در روز 

 راز کنند. اب 187و انتها باز 186بسته

 :انتها بستهپاسخ مصرف کنندگان به سواالت 

 
 انتها بازپاسخ مصرف کنندگان به سواالت 

محصول پرسیده و  189مثبت یا منفی مصرف کننده در خصوص  ویژگی های اساسی 188در این قسمت نظرات فوری

 :«این محصول دارای ویژگی های زیر است»نظرات فوری مثبت مصرف کنندگان:  ارزیابی شد.

 پوست 191موثر بر سفتی 

 پوست 191موثر بر صافی 

 پوست 192موثر بر لیفتینگ 

                                                             
186 Close end questions 
187 Open end questions 
188 Spontaneous comment 
189 Principal characteristics 
190 Firmness 
191 Smoothness 
192 Lifting 
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 و بالینی خالصه آزمایشات اثربخشی 3-4

 193، پروژرین در محیط کشت حاوی فیبروبالست، در غیاب یا حضور پروژلین برا  روش االیرزا  در اولین آزمایش 

% به شکل قابرل  10125% و 101125های پروژلین در غلظت. نتایب نشان داد که به صورت کمّی اندازه گیری شد

 %( تولید پروژرین توسط فیبروبالستها را کاهش می دهد.2109% و 18توجهی )به ترتیب 

 

  ،به منظور ارزیابی توان پروژلین در کاهش فعالیت االستاز، هضم االستاز در حضور االسرتین  در آزمایش دیگری

اندازه گیری های کمّی انسان مورد ارزیابی قرار گرفت  طبیعی موجود در اکسپالنتهای رنگ آمیزی شده پوست

%  1025درصدی فعالیت االستاز در حضور پروژلین با غلظت  111تکنیک های آنالیز تصاویر، مهار انجام شده با 

  .دادرا نشان 

 

  ،ار گرفت. مورد ارزیابی قر در کراتینوسیتهای انسان 1-اثر پروژلین بر تحریک سنتز سیندکاندر آزمایش بعدی

در غلظت هرای   در سلولهای عمل آوری شده با پروژلین 1-سیندکانافزایش بیان در  این پپتید 194اثر تحریکی

، تحریرک   TGF-βمعرادل اثرر تحریکری    دومی تقریباً + بود که 56+ و %19% به ترتیب% 101125% تا 1011125

 .می باشد سیندکانکننده شناخته شده سنتز 

 

 

                                                             
193 ELISA assay 
194 Stimulatory effect 



 ترجمه و تدوین: احسان حسنانی

www.hosnani.com  

 32 

 فعالیت متالوپروتئینازها با اندازه گیری اثر این آنزیمها در تجزیه سوبسترایی که نسربت بره    اثر پروژلین در مهار

در حضور پروژلین، فعالیرت  ارزیابی شد. نتایب نشان دادند که  196است با تکنیک فلورومتر 195فلورسنت ویژه گر

MMP  ها به شدت مهار می شود. بیشترین اثر پروژلین در مهارMMP-3 حرائز اهمیرت اسرت     بود. این نکته

 های دیگر نیز نقش دارد. MMPدر فعال سازی  MMP-3چراکه 

 توسط فیبروبالسرتهای نرمرال   197اثر پروژلین در افزایش نیروهای کششی واردشده به ماتریس سه بعدی کالژن 

پروژلین میزان نیروهای کششی وارد آمده به ماتریس سه بعردی سرلول توسرط    ارزیابی شد. نشان داده شد که 

 .می دهدافزایش  199و وابسته به زمان 198بروبالستها را به شکلی وابسته به دوزفی

 برا روش   212پوسرت برا مشراهده ترراز گوشره بیرونری فرک        211و شل شدگی 211اثر پروژلین در کاهش افتادگی

در  214است ارزیابی شد. حجرم ناحیره بیرونری فرک     In vivoکه یک روش   213پروفیلومتری فرینب پروجکشن

% کاهش یافت. در حالیکه درمان با پالسریبو  304% و 106هفته درمان با پروژلین  8و  4از  داوطلبین سالم، پس

روز استفاده، میزان کاهش حجم به  28بی تاثیر بوده و گاهی افتادگی پوست بیشتر هم شده است. تنها پس از 

mm3 493 %(11-.رسید ) 

 

 اسرتحکام، االستیسریته و   )ی مکرانیکی پوسرت   اثرر پرروژلین برر ویژگری هرا      215با استفاده از دستگاه کیوتومتر

نتایب نشان داد که پروژلین استحکام، االستیسیته و ویسکواالستیسیته پوسرت   شد. ارزیابی (ویسکواالستیسیته

 + اصالح می کند.13+ و %21+، %21را به ترتیب %

 

    ر استحکام و رفع افتادگی بارزیابی توسط مصرف کننده ها، رضایت مندی مشتریان را از تاثیری که پروژلین

 روز نشان داد. 56پوست پس از 

                                                             
195 fluorescent specific substrate 
196 fluorometer 
197 3D collagen matrices 
198 dose dependent 
199 time dependent 
200 Sagging 
201 Slacking 
202 jawline level 
203 Fringe projection Profilometric technique 
204 volume of the jawline 
205 Cutometer 
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 پوست سالخورده
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 اطالعات فنی -4 

 کاربردهای آرایشی 4-0

• Anti-aging 
• Firming care 
• Remodelling skin care 
• Alternative to surgery 
• Skin care for mature skin 
• Men's care 
• Body care 
• Post-pregnancy care 

 محصوالت ضد پیری 

 محصوالت افزایش دهنده استحکام پوست 

 محصوالت شکل دهنده پوست 

 جایگزین جراحی 

 مراقبت از پوست سالخورده 

 محصوالت بهداشت شخصی آقایان 

 محصوالت پس از زایمان 

 

 

 راهنمای استفاده 4-2

 :دوز پیشنهادی

• Intensive treatment: 2% درمان سریع 

• Body care: 1% محصوالت بدن 

• Preventive care: 0.5–2% درمان پیشگیرانه 

 سهولت استفاده 

، 216از آمینو اسیدهای طبیعی هیدروفیل تشکیل شده و حاللیت باالیی در مدیوم های آبی 2-تری فلورواستیل پپتید

 استفاده از پروژلین آسان است.بنابراین  .گلیسیرین، گالیکول و اتانول دارد

 پایداری باال

( پایدار 605تا  3)از  pHدر دامنه وسیعی از  2-ده های آزمایشگاهی نشان داده اند که تری فلورواستیل تری پپتیددا

پایداری  پروژلینها سازگاری باالیی دارد. بنابراین:  218و قوام دهنده 217است. همچنین با بسیاری از امولسیون سازها

حساس است. بنابراین در هنگام آمیزش با مواد قندی احتیاط  219البته پروژلین نسبت به واکنش میالرد. باالیی دارد

 کنید.

 41تا 35در دمای و در انتهای پروسه ساخت به فرموالسیون محصول برای دستیابی به پایداری حداکثر، افزودن پروژلین 

 د.شو توصیه می 6تا  4و در دامنه پ.هاش  تی گرادندرجه سا

                                                             
206 Aqueous medium 
207 Emulsifier 
208 Thickeners 
209 Maillard reaction 
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 نمونه فرموالسیون 4-3

 :صول استفاده شده در آزمونهای بالینیفرموالسیون مح

 
 LA SPIRIT CREAM : کرم اسپیریت

 
 

 معرفی عالئم 4-4

 

این عالمت یعنی محصول عاری از نگهدارنده است ]بنابراین بهتر است پس از بازشدن درب بسته بندی، 

 تمام محتویاتش مصرف شود[
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 نتیجه گیری نهایی -5
)مهارکننده طبیعی االستاز(  211است که به تقلید از اِالفین 211ی بیومیمتیکاسید آمینه ا 3پروژلین یک پپتید 

 ساخته شده است. 

عالئم پیری پوست مثل چروکها، افتادگی و بی حالتی پوست را کاهش داده و در شکل دهی مجدد پروژلین 

 پوست کامالً موثر است. 

یری نیست. پروژلین مشکل پیری پوست را به البته مبارزه پروژلین با پیری پوست فقط محدود به کاهش عالئم پ

 صورت ریشه ای و در سطح سلولی برطرف می کند. 

 که:مطالعات اثربخشی نشان داد 

 شاخص پیری پوست( را مهار می کند. 212پروژلین، تولید پروژرین ( 

 .پروژلین، االستاز ) آنزیم تجزیه کننده االستین پوست( را مهار می کند 

 نازها )آنزیمهای تجزیه کننده ماتریس پوست( را مهار می کند.پروژلین، متالوپروتئی 

 فیبروبالست بر شبکه سه بعدی کالژن پوست را تقویت می کند. 213پروژلین، نیروهای کششی 

 را افزایش می دهد. 214پروژلین، تولید سیندکانها 

 بنابراین

 پروژلین برای به کارگیری در محصوالت آرایشی ضدپیری بسیار سودمند است.

 

                                                             
210 Biomimmetic 
211 Elafin 
212 Progerin 
213 Contractile Forces 
214 syndecan 


