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  1چکیده
ها و  فعال براي صنایع آرایشی و بهداشتی هستند. ماکروجلبک آبی منبع غنی از مواد زیستهاي  محیط

و مواد  ها فنل ها، پلی ها، رنگدانه پروتئین، اسیدهاي آمینه، کربوهیدرات، ویتامینشامل ترکیباتی مانند ها  میکروجلبک
و  بهداشتی -آرایشی مختلف در صنایع و کنند ایفا میپوست  مهمی در سالمتکه همگی این مواد نقش بوده  معدنی
هاي موضعی شامل  ها داراي کاربرد هاي ثانویه مشتق شده از جلبک سیاري از متابولیتب. شوند استفاده می دارویی

چنین  هم ،باشند میکاهش چین و چروك  خشکی پوست وبنفش، جلوگیري از اشعه ماوراء در برابرپوست  از حفاظت
با استفاده تهیه انواع مواد آرایشی . شوند پیري استفاده می عنوان ترکیبات ضد به یاکسیدان با توجه به وجود ترکیبات آنتی

 در این رو به افزایش است. ،شوند طبیعی تهیه می که از منابع دلیل آن ها به عصاره جلبکموجود در زیستی از ترکیبات 
 از نظرها در صنایع آرایشی  جلبکنقش هنوز اما  اگرچه اثرات برخی از این ترکیبات توضیح داده شده است، مطالعه،

تر  بیش به همین دلیل ،مشخص نشده استبه روشنی ها  هاي دخیل در عملکرد آن نوع ترکیبات زیستی و مکانیسم
براي مصارف آرایشی  تر کم اند و ه قرار نگرفتههنوز مورد مطالع یهاي جلبک گونه انواع موجود در زیستی هاي مولکول

   شوند. استفاده نمی بهداشتیو 
  

    محصوالت موضعی، فناوري زیست ،ها جلبک :يکلیدهاي  هواژ
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  مقدمه
عنوان  اراي تنوع زیستی باالیی است و بهد آبی  پهنه

و  ها، جانوران فرد میکروارگانیسم منبع منحصربه
ها طیف  جلبک باشد. هاي خاص می گیاهان با ویژگی

 هاي مختلف فیلوژنیک با حدود گروهوسیعی از 
دو گروه  به کلیطور گونه هستند و به 30000
د نشو بندي می طبقه 2ها جلبکو میکرو 1ها جلبکماکرو

هاي کشت  از کل جلبک ).2017و همکاران،  آریده(
هاي  جلبکدرصد متعلق به  60داده شده در جهان، 

هاي سبز  درصد متعلق به جلبک 1تر از  اي و کم قهوه
هاي سبز  ). جلبک2016فیق و همکاران، واباشد (ت می
توانند مقدار زیادي انرژي نورانی را جذب کنند،  می

که  دلیل این اي به هاي قرمز و قهوه که جلبک در حالی
کنند، نور خورشید  هاي عمیق زندگی می اکثراً در آب

  گیرد. ها قرار نمی ر دسترس آنزیاد د
 داراي قطر تقریبیها  میکروجلبک :ها جلبکمیکرو

هستند. حاوي فسفر، کلسیم، آهن،  میکرومتر 50-1
و  ، بیوتین، بتاکاروتن A ،B ،C ،E،B12 يها ویتامین

ترین  بیش .)2018، همکارانو جاشی (باشند  می غیره
استفاده مورد مطالعه و که ها  لبکمیکروجاز  هایی گونه

، Spirulina ،Chlorella شاملگیرند  قرار می
Haematococcus ،Dunaliella ،Botryococcus ،
Phaeodactylum وPorphyridium   آریده (هستند

ها  عالقه به پتانسیل میکروجلبک ).2017، و همکاران
ها مانند  در گستره وسیعی از ترکیبات و متابولیت

ها براي  ها و رنگدانه کربوهیدراتها،  ها، چربی پروتئین
محصوالت بهداشتی، مواد غذایی و افزودنی خوراکی، 
لوازم آرایشی و منابع انرژي متمرکز شده است. 

ها) قادر به بازسازي و  ها (سیانوباکتري میکروجلبک
زا  محافظت از خود در برابر شرایط شدید استرس

ي از هاي محافظتی براي جلوگیر ها مکانیسم هستند. آن

                                                
1- Macroalgae 
2- Microalgae 

پذیر  هاي واکنش هاي آزاد و گونه تجمع رادیکال
ها  اکسیژن دارند. بنابراین، عالقه زیادي به میکروجلبک

هاي ارزشمندي  ها داراي ویژگی وجود دارد زیرا آن
دارویی و بهداشتی  -محصوالت آرایشیبراي زمینه 

  ).2015هستند (ریو و همکاران، 
پرسلولی و  ،هاي یوکاریوتی جلبک :ها جلبکماکرو

با مناطق ساحلی  ها آن. زیستگاه هستندماکروسکوپی 
آریده و (است  خورشید نوربه دسترسی مطلوب 

توان بر اساس  ها را می ماکروجلبک ).2017همکاران، 
، )Chlorophyceaeجلبک سبز (به سه گروه  رنگدانه
 هاي جلبک و )Phaeophyceae( اي هاي قهوه جلبک
و  جاشی( نمود بندي تقسیم) Rhodophyceaeقرمز (

اي از  طیف گستردهها  ماکروجلبک ).2018همکاران، 
 هاي بیوشیمی شود که خاصیت ها را شامل می گونه

شرایط محدودي ها در  آندهند.  متعددي را پوشش می
گرمایی، سرمایی،  هاي ، مانند تنشاز محیط زیست

قرار  به وبوده قادر به زندگی شوري و فشار اسمزي 
 هستندمقاوم  خورشید نور شدید گرفتن در معرض

ها  دست آمده از جلبک هاي به نهرنگدا ).2013، بربیون(
هاي آرایشی چشم،  در ترکیبات آرایشی مانند رنگ

وه بر این، عال. ندشو استفاده می...  آرایش صورت و
اي و قرمز در  ي قهوهها جلبکبرخی از انواع ماکرو

ها، مواد معدنی،  وجود ویتامین علت وازم آرایشی بهل
ها و سایر ترکیبات فعال  اسید آمینه، قندها، چربی

(آریده و همکاران، گیرند  د استفاده قرار میمورزیستی 
2017 .(  

 دریایی هاي جلبک: دریایی هاي جلبک زیستی اهمیت
شدند.  عنوان غذا و دارو استفاده می ها به براي قرن

عنوان  ها نیز به جلبکهمچنین عصاره حاصل از 
هاي ارگانیک در بسیاري از مواد غذایی، لبنی،  افزودنی

شود.  لوازم آرایشی و صنعتی استفاده میدارویی، 
توانند براي تولید بیودیزل، بیواتانول،  ها می جلبک

بیوبوتانول و گاز هیدروژن استفاده شوند. پرورش 
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جلبک در مقیاس وسیع در برخی مناطق با هدف 
فعال متنوع نوعی از فعالیت  اج ترکیبات زیستاستخر
هاي جهان، که  دهد. اقیانوس پروري را تشکیل می آبزي

د، نده درصد از سطح زمین را پوشش می 70بیش از 
توانند یک منبع عظیم براي کشف عوامل درمانی  می

   ).2013(راجا و همکاران،  آیندبالقوه به حساب 
متعددي از گیاهان هاي گذشته، ترکیبات  در سال

دست  به هاي دارویی دریایی با طیف وسیعی از فعالیت
دهد موجودات دریایی نه تنها  آمده است که نشان می

زیستی عنوان یک منبع بالقوه براي ارائه مواد فعال  به
ه هستند بلکه براي توسعه صنعت داروسازي نیز استفاد

شده فعال تولید شوند. چندین متابولیت زیست می
هاي غربالگري کشف  توسط برنامه ،ها توسط جلبک

هاي بیولوژیکی و شیمیایی متنوعی از  شدند که فعالیت
  ).2013و همکاران، وانگ ( خود نشان دادند

در طول  :ها فعال در جلبک ترکیبات زیستخواص 
ها، مطالعات بسیاري در مورد ترکیبات غذایی،  سال

 و اثرات بالقوه هاي زیستی هاي ثانویه، فعالیت متابولیت
ها انجام شده  جلبکروي ارتقاء سالمت  از لحاظ

هاي دریایی براي  تر این جلبک است. تا به امروز، بیش
اند  موارد غذایی و دارویی مورد استفاده قرار گرفته

 پژوهشچنین، چندین  ). هم2011(هولت و کران، 
  ها در مورد سالمتی،  درباره اثرات ماکروجلبک

ها  ر ارتباط با برخی از انواع سرطاننشان داد که د
دست آمده است. بهبود  و پیامدهاي مثبتی به  پیشرفت
هاي قلبی، تنطیم فعالیت تیروئید، بهبود سیستم  بیماري

ایمنی مانند کنترل آلرژي و التهاب، به همراه 
 ویروسیهاي ضداکسیدانی، ضدباکتریایی و ضد فعالیت

هاي  خاصیت ) و بسیاري از2016(پرز و همکاران، 
هاي دریایی به اثبات رسیده است. از  دیگر براي جلبک

مند  ی عالقهاین جهت، صنعت لوازم آرایشی و بهداشت
اد زیستی عنوان منبع مو ها به جلبکبه استفاده از ماکرو

ها از نظر بیولوژیکی  جلبکپایدار است، زیرا ماکرو

بسیار غنی هستند و ترکیبات فعال متعددي را سنتز 
ی از این ترکیبات در حال حاضر نند که برخک می
عنوان عوامل فعال در حفاظت و مراقبت از پوست  به

 ؛ برتون و2017اند (گیلرمه و همکاران،  شناخته شده
توانند ارزان  چنین این مواد می ). هم2017همکاران، 

کنندگان براي  که خواسته مصرف باشند، در حالی
را نیز  "لمسا"و  "طبیعی"دسترسی به محصوالت 

ها در  عالقه به پتانسیل میکروجلبک پاسخگو باشند.
ها مانند  گستره وسیعی از ترکیبات و متابولیت

ي ها برا رنگدانه ا،ه ها، کربوهیدرات ها، چربی پروتئین
 هاي افزودنی محصوالت بهداشتی، مواد غذایی و

خوراکی، لوازم آرایشی و منابع انرژي متمرکز شده 
 ها) قادر به بازسازي ها (سیانوباکتري میکروجلبکاست. 

زا  و محافظت از خود در برابر شرایط شدید استرس
هاي محافظتی براي جلوگیري از  ها مکانیسم هستند. آن

پذیر  هاي واکنش هاي آزاد و گونه تجمع رادیکال
ها  اکسیژن دارند. بنابراین، عالقه زیادي به میکروجلبک

هاي ارزشمندي  یداراي ویژگ ها وجود دارد زیرا آن
بهداشتی دارویی  -محصوالت آرایشیبراي زمینه 

). ارزش دارویی 2015هستند (ریو و همکاران، 
سال قبل از میالد، زمانی که  1500ها  سیانوباکتري

Nostoc  براي درمان نقرس و چندین نوع سرطان
نوع  40بیش از  استفاده شد، مورد بررسی قرار گرفت.

 120کننده عنوان تولید به  Nostocalesمختلف از 
، ضد قارچی، HIVمتابولیت مختلف با فعالیت ضد 

ضد سرطان، ضد ماالریایی و ضد میکروبی گزارش 
هاي متعددي در  ، شرکت2000در اوائل شده است. 

اروپا و ایاالت متحده شروع به تولید لوازم آرایشی از 
، Spirulina ،Chlorellهایی مانند  میکروجلبک
Anacystis ،Halymenia ،Nannochloro  و

Dunaliella ها بر روي  کردند. این میکروجلبک
کنند تا عیوب انقباض عروق را از بین  اپیدرم عمل می

ببرند، سنتز کالژن را تقویت کنند و در نهایت از 
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کنند (ریو و همکاران،  تشکیل چروك جلوگیري می
2015.(  

 ها وه بر پروتئینهاي دریایی عال جلبک :هاساکارید پلی
از و اسیدهاي نوکلئیک، حاوي مقادیر زیادي 

هاي سبز)،  (جلبک  لوانومانند ا) PSها (ساکارید پلی
 اي)، هاي قهوه (جلبک  ن، المیناراآلژینات ، یدانیوفوک
چنین  همهاي قرمز) هستند.  (جلبکآگار  و ینانگکارا
 سولفاته،ساکاریدهاي  خصوص اگزوپلی ساکاریدها، به پلی

ها تولید  جلبکهاي میکرو ه توسط بسیاري از گونهک
مواد ویروسی، شوند، کاربردهایی مثل ماده ضد می

التهابی و نقش در سیستم  ، خواص ضدیاکسیدان آنتی
). 2013راپوسو و همکاران، ... دارند ( ایمنی بدن و

ساکاریدها  پلی و فارماکولوژیکزیستی هاي  فعالیت
از تعامل پیچیده چندین ویژگی  طور معمول ناشی به

هاي  سطح سولفات، توزیع گروه ساختاري، از جمله
ساکارید، وزن  سولفات در طول زنجیره کربنی پلی

 ساکاریدهاي ي است. پلیقند سایر ترکیباتمولکولی و 
 ها ماکروجلبک و ها جلبکاستخراج شده از میکرو

 وبرتون مفیدي در لوازم آرایشی دارند ( اثرات بسیار
   ).2017همکاران، 

سولفاته، نوع  ي ساکارید فوکوییدان پلی :1فوکوییدان
در ساختاري هستند که  هاي ساکارید دیگري از پلی

هاي دریایی وجود دارند و در  طبیعت در جلبک
هاي  شوند، گرچه در بافت گیاهان خشکی یافت نمی
نیز وجود  و توتیاي دریایی حیوانی مانند خیار دریایی

 ها ). نقش فیزیولوژیکی فوکوییدان2013(بربیون، دارند 
طور کامل مشخص نشده است، اما ممکن است  به
دلیل ماهیت  علت هومئوستیس الکترولیتی باشد، به به

آنیونی و خواص هیدروژنی که ممکن است با قرار 
مدت در معرض کمبود آب، از تنش  گرفتن طوالنی

تگی خشکی جلوگیري کند. در برخی مطالعات همبس
هاي  بین محتواي فوکوییدان و عمقی که در آن جلبک

که  طوري کنند، نشان داده شده است به اي رشد می قهوه
تر به سطح، حاوي فوکوییدان  هاي نزدیک جلبک

ها در  رسد فوکوییدان نظر می تري هستند. به بیش
کنند  تشکیل دیواره سلولی جلبک نقش مهمی ایفا می

ها نقش داشته  ولیه جلبکو ممکن است در مورفوژنز ا
به  ساکاریدهاي سولفاته عمدتاً باشند. عملکرد پلی

حضور و موقعیت مکانی گروه سولفات بستگی دارد 
  ).2013(بربیون، 

  

  
  

  1. 2013مایر، آله و  از اقتباس Chorda filum جلبک از شده استخراج فوکوئیدان شیمیایی ساختار -1شکل 
  

                                                
1- Fucoidan 
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عصاره موجود در آلژینات از جمله اجزاي  :1آلژینات
کننده  ژالتینی عنوان ماده است و به اي قهوههاي  جلبک

قرار استفاده  مورد کننده در صنایع غذایی و تثبیت
براي اي  وهقه هاي مختلف جلبک گونه. گیرد می

یدروکلوئید مورد استفاده قرار استخراج این ه
جلبک اصلی  Laminariales هاي گیرند، اما گونه می

 81(که در آسیا به وفور  در تولید این ماده است
ها جزء  آلژینات درصد کل تولیدات) وجود دارند.

ها هستند و ممکن است  اصلی دیواره سلولی جلبک
ها  را تشکیل دهند. آن جلبک درصد وزن خشک 50تا 

ي بین سلولی چنین در فضاها دیواره سلولی و همدر 
ها نقش مهمی را در ساختار و  قرار دارند. آلژینات

ادله یونی در محیط طبیعی چنین براي اهداف مب هم
موجب  روي آب چنین در زمان پس کنند و هم بازي می

وزن  .شوند می حفاظت از جلبک در برابر خشکی
 200تا  100بین  کلی طور مولکولی آلژینات به

مانند  یثیر عواملأت حاللیت آن تحت دالتون است وکیلو
pHهاي  هاي محلول و حضور یون ، غلظت، یون
  ).2013است (بربیون، ظرفیتی دو

 

 
  

) توالی Cماکرومولکولی آلژینات، () ترکیبات B)؛ (Gمقابل  Mمونومرهاي آلژینات ( )A( اطالعات ساختاري آلژینات: -2شکل 
  1. 2015لطیفی و همکاران،  اي آلژینات اقتباس از زنجیره

  

                                                
1- Alginate 
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 عنوان به اي ساکارید ذخیره یک پلی المیناران :1نمیناراال
اي است و براي اولین  هاي قهوه غذایی در جلبک منبع

. جدا شد 1885در سال  Schmiedebergبار توسط 
درصد وزن خشک  34تا  2بین  مقدار المیناران حدوداً

ن مقدار بستگی به گونه که ای دهد را تشکیل میجلبک 
 Ascophyllum nodosumاي دارد. در  جلبک قهوه

درصد متغیر است، در  7تا  1المیناران از میزان 

 75/0 از .Laminaria spکه سطح المیناران در  حالی
است.  بر اساس وزن خشک متغیررصد د 5/27تا 
هاي  ساکارید ترین پلی یدان اصلیین و فوکوارناالمی

اي هستند، با این  هاي قهوه محلول در آب جلبک
 ساکارید ترین پلی ها فراوان که المینارینتفاوت 

 آیند اي به حساب می هاي قهوه اي در جلبک خیرهذ
  ).2013(بربیون، 

 

 
  

  . 2016و همکاران،  پوورو -استیگر ساختار المیناران اقتباس از -3شکل 

  
  وکلوئیدها است هیدرترین  آگار یکی از رایج: 2آگار

، سازي در صنایع غذایی عنوان عوامل ژل که به
مواد آرایشی مورد استفاده قرار بیوتکنولوژي و 

، به از جلبک دریایی قرمز ترکیباتاین . گیرد می
تر  د. آگار بیشنشو ها استخراج می اصطالح آگاروفیت

 و Gelidium هاي متعلق به دو جنس از جلبک
Gracilaria  يساکارید پلی ،شده استاستخراج 

است که عمدتاً از جانشینی واحدهاي آگاروبیوز 
شده به  کیفیت آگار استخراج. تشکیل شده است

عملکرد و قدرت ژل آن بستگی دارد. آگار استخراجی 
داراي کیفیت بهتري بوده، اما  Gelidium از جلبک

 Gracilaria هاي گونه جمعیت وسیع و رشد انبوه
   باعث شده است که این جلبک منبع اصلی

و و همکاران، پاتی ( در دنیا باشداستخراجی آگار 
2018.(1 2     

                                                
1- Laminarin 
2- Agar 
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  . 2018پاتی و همکاران، اقتباس از  Gelidium pusillumاز جلبک قرمز ساکارید آگار  ساختار پلی -4شکل 
  

اي  خانوادهکه  وکلوئیدهیدریک  کاراگینان :1کاراگینان
  ساکاریدهاي سولفات خطی هستند که از  از پلی

 ها کاراگینانشوند.  جلبک دریایی قرمز استخراج می
هستند که  يپذیر و بسیار انعطاف هاي بزرگ مولکول

بنابراین، دهند،  را تشکیل می یساختارهاي مارپیچ
  . باشند میدر دماي اتاق  ژلها قادر به تشکیل  آن

  ی با وزن مولکولی یساکاریدها ها پلی کاراگینانتمام 
  باال هستند که از واحدهاي تکرار شده گاالکتوز 

شده و  آنهیدروگاالکتوز، هر دو سولفاته -3،6و 
اند. این واحدها با پیوندهاي  شده سولفات تشکیلغیر

به  4-1و پیوندهاي گلیکوزیدي بتا  3- 1مختلف آلفا 
و کنندگی  ژل اند. با توجه به خاصیت پیوستهیکدیگر 
 اي دارند ها در صنایع غذایی کاربرد گسترده تثبیت آن

  . )2014(کریدوراگاناوا و همکان، 
                                                
1- Carrageenan 

   شوند که ها به سه شکل تقسیم می انکاراگین
کاپا در حضور . شامل کاپا، المبدا و یوتا هستند

هاي سفت و سخت تشکیل  هاي پتاسیم ژل یون
 Kappaphycusاز  این ترکیب عمدتاًدهد.  می

alvarezii هاي  در حضور یونیوتا  شود. گرفته می
عمدتاً از  ترکیبکند. این  هاي نرم ایجاد می ژل کلسیم

Eucheuma denticulatum المبدا  .شود تولید می
از آمریکاي   Gigartinaآنترین منبع  رایج ،ژل نیست

  ).2018است (زوراتو و ماتریکاردي،  جنوبی
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 . 2018ساکارید کاراگینان کاپا، یوتا و المبدا اقتباس از زوراتو و ماتریکاردي،  ساختار پلی -5شکل 

  
 ياسید ساختار ساکاریدهایی با ها پلی لوانوا :1لوانوا

ها  آنهستند.  هاي سبز موجود در دیواره سلولی جلبک
  از واحدهاي رامنوز و سولفاته  یساکاریدهای پلی

، اسید سولفات-2، زایلوس سولفات، زایلوس-3
گلوکورونیک و واحدهاي اسید ایدورونیک تشکیل 

طور متوسط  وزن مولکولی آن به چنین و هم اند شده
چندین ها  لوانوا. کیلو دالتون است 2200تا  89

القوه براي ویژگی فیزیولوژیکی و بیولوژیکی ب
کاربردهاي مواد غذایی، دارویی، کشاورزي و شیمیایی 

   ).2013وانگ و همکاران، ( اند گذاشتهبه نمایش 
  

  
  1. 2011همکاران،  کیم ولوان اقتباس از وساکارید ا ساختار شیمیایی پلی -6شکل 

  

                                                
1- Ulvan 
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کننده، ودات فتوسنتزعنوان موج ها به جلبک :ها رنگدانه
 ها ینکلروفیل، کاروتنوئیدها و فیکوبیل سه نوع رنگدانه

  رنگ جلبکها،  ها در جلبک رنگدانه .کنند را تولید می
وسیله حضور کلروفیل  هکنند. رنگ سبز ب را تعیین می

a  وb ها فیکوبیلینرنگ قرمز به  آید، وجود می هب ،
مانند فایکوئیریترول و فایکوسیانین نسبت داده شده 

ها در  و رنگدانه )2016پرز و همکاران، است (
  ، c2و  a ،c1اي معموال کلروفیل  هاي قهوه جلبک

(وانگ و  باشند میفوکوگزانتین کراتین و -آلفا
از هاي طبیعی  کاروتنوئیدها رنگدانه. )2017همکاران، 
وئید هستند که توسط تمام گیاهان نایزوپرمشتقات 

چنین برخی از  و هم ها باکتري کننده،فتوسنتز
ها و برخی از  ف، برخی از قارچهاي هتروترو باکتري

هاي دریایی  میکروجلبک. دنشو مهرگان تولید می بی
اصلی  . منبعهستند کاروتنوئیداز  درصد 2/0حاوي 

متعلق به خانواده  يها میکروجلبکها،  کاروتنوئید
Chlorophyceae ها باالترین  است. میکروجلبک

نسبت به سایر گیاهان را  ها گزانتوفیلسنتز 
و  انتینزگنئو، زاگزانتین، آنتراگزانتین، ویوالگزانتین(

 دیادینوگزانتینو  دیاتوگزانتینن، انتیزگ. فوکولوتئین) دارند
 د.نشو تولید میها  اي یا دیاتومه هاي قهوه جلبک توسط

 Dunaliella salinaدست آمده از  کاروتن به-بتا
 ساخت ماده پیش غذایی ومکمل  وان رنگدانه،عن به

و وانگ ( گیرد مورد استفاده قرار می Aویتامین 
  ).2017همکاران، 

از  شدهاز میان ترکیبات فنلی جدا :ترکیبات فنلی
هاي  ترین متابولیت ها یکی از مهم تانینوها، فلور جلبک

طبیعی هستند که طیف وسیعی از خواص  هثانوی
الیگومرهاي  که از باشند را دارا میعملکردي و زیستی 

فلوگلوکینول (فوکول، فلوترول و اکلول) تشکیل شده 
ژیکی مانند هاي مختلف بیولو ها فعالیت است. آن

التهابی  خواص ضد رادیکال آزاد، مهار ،یاکسیدان آنتی
ها  اند. آن را نشان داده هیالورونیداز آنزیم مهار حتی و

هاي  هاي فلزي را توسط گروه توانند یون می
آزادسازي چنین  همو  اندازندبه دام  هیدروکسیل

که شامل  هاي التهابی پوست ريهیستامین را در بیما
هاي  تفاوت. کنند درماتیت آتوپیک است مهار

در  خشکیهاي  فنل مشخصی در ساختار ترکیبات پلی
فالونوئیدها . وجود دارد هاي دریایی فنل پلیمقایسه با 

هاي  فنل هاي ساختمانی پلی و اسید گالیک، واحد
اي از  زنجیره ها فلوروتانینکه  خشکی هستند در حالی

تري هیدروکسی بنزن هستند که در مسیر -1،2،3،5
و همکاران، برتون ( اند تشکیل شده ملونات- استات
هاي  هاي حاوي ترکیبات فنلی فعالیت جلبک). 2017

و  التهاب سرطان، ضد اکسیدان، ضد آنتی مانندبسیاري 
 دنده نشان میاز خود را  UV در برابر اشعه حفاظت

  ).2017و همکاران، وانگ (
و  در ماکرو :، پپتیدها و آمینو اسیدهاپروتئین

دیواره  ساختار ها بخشی از پروتئینها  جلبکمیکرو
هاي زیستی فعال  ها و مولکول ، آنزیمسلولی

 دهند تشکیل می را ها ها و رنگدانه مانندگلیکوپروتئین
  ).2016، مورانکیسو (دیمی 
هاي مهم در محتواي پروتئین یکی از پارامتر: پروتئین

باشد و ممکن است ها میتوده تعیین ارزش زیست
دست  هدف از آن بهباشد که  هاییگونهعلت انتخاب 

فعال و اسیدهاي آمینه از طریق  هاي زیستپپتید آوردن
ها در صنعت هاي انتخابی باشد. استفاده از آنزیم آنزیم

ها بسیار  لوازم آرایشی افزایش یافته است زیرا آنزیم
به راحتی تهیه  عمل کرده و اختصاصی و انتخابی

اي از یف گستردهها در ط توان از آنشوند و می می
هاي مختلف زیربناها و تبدیل مواد آلی در واکنش

میزان  ).2018پیمنتل و همکاران، (کرد استفاده 
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کلی طور ها متفاوت است، به پروتئین با توجه به گونه
 در مقایسه با )،درصد 8-50قرمز (هاي  در جلبک

 7-32ترتیب  به(اي  هاي قهوه و جلبک هاي سبز جلبک
چنین  هم تر است ) بیشدرصد 6-24و  درصد

بوده که  اسپیرولینا ترین درصد پروتئین مربوط به بیش
نشأ جغرافیایی و فصلی نیز بر م. باشد درصد می 65

خصوص  ، بهگذارد ها تأثیر می ترکیب پروتئین آن
دسترس بودن نیتروژن ممکن است  که در دلیل این به
موج  ، تابش نور و نیرويآب شوري ،دلیل تغییر دما به

ترتیب بر تأمین مواد مغذي  در نوسان باشد و بدین
  ).2011(هارندي و فیتزجرلد،  باشد گذار میها تأثیر آن

 منبع عالی از ها یک جلبک ماکرو: آمینواسیدها
 کننده طبیعی هستند که فاکتور مرطوب آمینه هاياسید

)NMF1 ( عث تحریک تولید کالژن و با کردهرا ایجاد
 ).2014(بیدوکس و همکاران، شوند  میدر پوست 

هاي جلبک قرمز  گزارش شده است که برخی از گونه
مقدار زیادي آرژنین  Porphyraو  Palmariaمانند 

به ساخته شدن ها وجود دارد. آرژنین  در ترکیب آن
در ترکیبات آرایشی است که  NMFکه جزء  اوره

(بیدوکس و همکاران،  کند ، کمک میشود میاستفاده 
 ها مایکوسپورینشبه مینواسیدهایی مانند آ). 2014

)MAAs( حلول در هاي میک خانواده از متابولیت
(هارندي و  دنباش آب با وزن مولکولی کم می

ها ترکیبات طبیعی  مایکوسپورین .)2011فیتزجرالد، 
ها، از جمله موجود در انواع مختلفی از ارگانیسم

اثرات  ها هستند. با توجه به ها و جلبک سیانوباکتري
هاي  مثبت بر بازسازي سلولی که در فیبروبالست

رسد  نظر می شود، به پوست انسان دیده می
توانند نقش مهمی در صنایع  ها می مایکوسپورین

عضو، از جمله  30این خانواده شامل  .رایش ایفا کنندآ

                                                
1- Natural Moisturizing Factor 

)، پالیتین، پالیتینول، MGlyمیکوسپورین گلیسین (
شینورین و ... است که ،  334، پورفیرا 330ستیرین 

ها   هاي میکروجلبک گونه در ها ترین فراوانی آن بیش
این چنین  هم )،2017(برتون و همکاران،  است

اکسیدانی مهم در عنوان ترکیبات آنتی بهترکیبات 
کننده  جلبک قرمز توصیف شده و از عوامل حفاظت

هارندي (آیند  بنفش به حساب میدر برابر اشعه ماوراء
  ). 2014همکاران،  و ؛ بیدوکس2011فیتزجرالد، و 

  ها داراي پتانسیل باالیی  رو، این متابولیت از این
کننده پوست در  حفاظت براي استفاده در ترکیبات

  هاي محافظتی هستند. فرموالسیون
اسید  20تا  2هاي کوتاه  پپتیدها از زنجیره: پپتیدها

به  ها شوند. خواص عملکردي آن  آمینه تشکیل می
والد ها در پروتئین  ها و توالی آن ترکیب اسید آمینه

قرار بستگی دارد، که باید تحت هیدرولیز آنزیمی 
(هارندي و  و فعال شوند یدها آزادتا پپت گیرد

 خصوص بهپپتیدهاي دریایی،  ).2011فیتزجرلد، 
دلیل  ها هستند، به هایی که از مشتقات ماکرو جلبک آن

و کاهش فعالیت زیستی باال و با عوارض جانبی نادر 
هاي  تر از مولکول ، ایمنخطر عوارض جانبی ناخواسته

، در حقیقت اخیراً. ظر گرفته شده اندمصنوعی در ن
رایشی و پپتیدها موضوعی جذاب در زمینه لوازم آ

(کانگ و  شوند کاربردهاي پوست محسوب می
  ). 2015همکاران، 

  
  اسیدهاي چرب و استروئیدها،  لیپید

انرژي شناخته  عنوان یک غذاي کم ها به جلبک: لیپیدها
کلی طور ها به چه سهم کل لیپید آنشوند و اگر  می

محتواي  اما ،درصد) 5/4تر از  (کم بسیار کم است
PUFA ي ها قابل مقایسه یا حتی باالتر از مقادیر آن

حال،  این. باشود است که در گیاهان خشکی یافت می
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 دارند ها وجود ها در ترکیب آنلیپید ی ازانواع مهم
شامل  یهاي جلبک لیپید ).2018(پیمنتل و همکاران، 
قطبی د و گلیسرولیپید غیرگلیکولیپید، فسفولیپی

ها با حضور یک  فسفولیپید. هاي خنثی) هستند (لیپید
 شوند. مشخص می SN-3گروه فسفات در موقعیت 

ها عبارتند از  از جلبکشده  هاي مشتق فسفولیپید
)، PC)، فسفاتیدیل کولین (PGفسفاتیدیل گلیسرول (

)، PS)، فسفاتیدیل سئین (PEفسفاتیدیل ایندوالمین (
 )PA) و فسفاتید اسید (PIفسفاتیدیل اینواستول (

هاي  هاسیدهاي چرب، اسیدهاي کربوکسیلیک با زنجیر
ستند که ممکن است مستقیم یا آلیفاتیک بلند ه

گیلرمه و (نشده باشند  اشباع یا اشباع اي شاخه
   ).2017همکاران، 

هاي چرب اجزاي ضروري اسید: هاي چرب اسید
 سازهاي ایکوزانوئید تمام غشاهاي سلولی و پیش

بسیاري از یاتی، هاي ح کننده هستند و از تنظیم

پیمنتل و ( آیند فرآیندهاي سلولی به حساب می
هاي بسیاري از  واسطهعنوان  ها به آن). 2018همکاران، 

مت مسیرهاي بیوشیمیایی مختلف نقش مهمی در سال
  اشباع با چند پیوند اسیدهاي چرب غیر. دارند

   20داراي ) LC-PUFAs( بلند  با زنجیرهدوگانه 
گانه در تر، با دو یا چند پیوند دو یا حتی بیشکربن 

  یپیدهاي دریایی حاوي ل. پایانه متیل (امگا) هستند
  هستند که از این  LC-PUFA توجهی قابلمقادیر 

  ) EPA(1 ترین آن اسید ایکوزاپنتائنوئیک میان مهم
) است، همراه با DHA(2 اسید داکوزهگزاوائیکو 

و اسید  )ALA(3 اسید لینولنیک -سازهاي آلفا پیش
در ). 2011کران،  باشد (هولت و داکوزاپنتانوئیک می

اغلب  EPA، جلبک دریاییبزرگ هاي  برخی از گونه
که در برخی موارد به  ،است PUFA جزو ترین بیش
 رسد هاي چرب میمحتواي کل اسید از درصد 50

  ).2018و همکاران، پیمنتل (

  

  
  

  . 2011اقتباس از هولت وکران،  )DHA( ) و اسید داکوزهگزاوائیکEPA( ساختار شیمیایی اسید ایکوزاپنتائنوئیک -7شکل 
  

 ري مهم غشايها اجزاي ساختا استرول: استروئید
توانند نفوذ پذیري و سیالیت غشا  سلولی هستند که می

 را تنظیم کنند. ساختار اساسی استرول از چهار حلقه
)A ،B، C  وD یک گروه هیدروکسیل ) به همراه  

  و یک  C19و  C18، دو گروه متیل در C3در 
هاي  تشکیل شده است. استرول C17زنجیره جانبی در 

ها فوکسترول، کلسترول،  رایج موجود در جلبک

و همکاران، پیمنتل ( ایزوفسترول و کلونستئول است
2018.( 1 2 3  

 ع خوبی ازها مناب جلبک :ها و مواد معدنی ویتامین
 و A ،D محلول در چربی مانند ویتامین هاي ویتامین

E هاي محلول در آب مانند  و ویتامینB1 )تیامین( ،

                                                
1- Eicosapentaenoic acid 
2- Docosahexaenoic acid 
3- α-Linolenic acid 
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B2 )ریبوفالوین( ،B3 )نیاسین( ،B5 )اسید پانتوتنیک( ،
B6 )پیریدوکسین( ،B12 )کوباالمین( ،B8 )بیوتین( ،B9 

. است )اسید اسکوربیک( C ویتامین و )اسید فولیک(
 B12چنین یکی از معدود منابع ویتامین  ها هم جلبک

خاطر  به که حضور آن احتماالً ،هستندگیاهی 
جلبک و یا در شده در سطح  بیتهاي زنده تث اکتريب

 ها عالوه بر این، جلبک .باشد می هاي نزدیک آن آب
منابع مهم مواد معدنی و عناصر کمیاب، یعنی، کلسیم، 

د نباش روي میم، منیزیم، آهن، مس، ید و سدیم، پتاسی
  ).2017(پیمنتل و همکاران، 

گرایش  :ها جلبک بررسی پتانسیل آرایشی بهداشتی
است،  افزایش  رو بهجهانی براي محصوالت طبیعی 

تحقیقات و  ،به همین دلیل منجر شد تا صنایع آرایشی
جدید حاوي ترکیبات یا  توسعه محصوالت

طور  ها به هاي طبیعی را دنبال کند. جلبک عصاره
به ، دارند طبیعی در معرض استرس اکسیداتیو قرار

 حافظتی کارآمدي درهاي م سیستم همین دلیل داراي

هاي آزاد  پذیر و رادیکال برابر انواع اکسیژن واکنش
ها در  رد کردن آنتخراج این ترکیبات و واسباشند، ا می

ابش اثرات مضر ت کننده را از مصرف ندتوا مواد آرایشی می
(آریده و همکاران،  بنفش محافظت نمایداشعه ماوراء

، .Isochrysis sppاي  هاي قهوه جلبک .)2017
Postelsiapa maeformis  وLaminaria digilata 

طور معمول در  هایی هستند که به از جمله جلبک
گیرند  ترکیب لوازم آرایشی مورد استفاده قرار می

هاي  بعضی از متابولیت ).2018(جاشی و همکاران، 
توانند از  میها  میکروجلبکثانویه استخراج شده از 

دیده  پوست آسیبو  هاي پوستی جلوگیري کرده لکه
را مهار  برخی از فرآیندهاي التهابی کنند،را درمان 
و آریده ( سرعت ببخشند به روند بهبودسازند و 
و  منظور درك بهتر اثرات آرایشی به ).2017همکاران، 

ترکیبات مشتق شده از تفاده از اسها،  جلبک بهداشتی
  .گردد میبررسی  ،محصول بر اساس نوع ها جلبک

  
  . 2017، اقتباس از برتون و همکاران، آرایشی و بهداشتی با پتانسیلحاوي ترکیبات فعال زیستی  جلبکی منابع دریایی برخی -1جدول 

فعال ترکیبات زیست منابع  فعالیت بیولوژیکی  

  اکسیدان آنتی
  ضد التهاب

  ضد اشعه (جذب پرتوهاي فرابنفش)
 ضد پیري

هاي قرمز: جلبک  

Porphyra sp. 
Catenella repens 

هاي سبز: جلبک  

Chlamydomonas hedleyi 
اي: هاي قهوه جلبک  

Padina crassa 
Desmarestia aculeatia 

 اسیدهاي آمینه شبه مایکوسپورین
)Aminocyclohexenone-type 

Aminocyclohexene imine-type(  

 اکسیدان آنتی

 ضد التهاب

 ضد پیري

هاي قرمز: جلبک  

Porphyridium sp. 
اي: هاي قهوه جلبک  

Costaria costata 
هاي سبز: جلبک  

Ulva lactuca 
 دیاتوم:

Cylindrotheca closterium 

 ساکاریدهاي سولفاته: پلی

 فوکوییدان 

  اولوان
 کاراگینان

  دار گاالکتان سولفات

اکسیدان آنتی  Isochrysis galbana ساکارید با واحدهاي سازنده آرایش نوع بتا هترو پلی 

 اکسیدان آنتی

 کنندهسفید

هاي قرمز: جلبک  

Gracilaria gracilis 
آبی:- هاي سبز جلبک  

Spirulina platensis 
هاي قرمز: جلبک  

Porphyridium sp. 

فایکوبیلینهاي  رنگدانه  

 فایکواریترین
 فایکوسیانین

 آلوفایکوسیانین
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  - 1جدول ادامه 
فعال ترکیبات زیست منابع  فعالیت بیولوژیکی  

اکسیدان آنتی  

 ضد التهاب

 ضد پیري بر اثر اشعه

هاي سبز: جلبک  

D. salina 
Haematococcus sp. 

  هاي محلول در لیپید) کاروتنوئیدهاي گزانتوفیل (رنگدانه
 بتاکاروتن

اکسیدان آنتی  

 ضد التهاب

 محافظت در برابر اشعه/ضد پیري بر اثر اشعه

هاي سبز: جلبک  

D. salina 
Chlorella sorokiniana 

 لوتئین

اکسیدان آنتی  

 ضد التهاب

آبی:- هاي سبز جلبک  
Synechocystis sp. 

هاي سبز: جلبک  
Chlorella saccharophila 

 زآگزانتین

 آنتی اکسیدان
 ضد التهاب

در برابر اشعه/ضد پیري بر اثر اشعه محافظت  

هاي قرمز: جلبک  
Porphyra sp. 

 زآگزانتین

 آلفا وبتا کاروتن

اکسیدان آنتی  

 ضد التهاب

 محافظت در برابر اشعه
 ضد پیري بر اثر اشعه

هاي سبز: جلبک  

D. salina 
U. lactuca 

 لوتئین
 آنتراگزانتین
 بتاکاروتن
 زآگزانتین

 زآگزانتین

 ویوالگزانتین

 سیفونین
 سیفونوکسانتین

اکسیدان آنتی  

 ضد التهاب

 محافظت در برابر اشعه/ضد پیري بر اثر اشعه
کننده) ضد مالنوژنیک (روشن  

هاي سبز: جلبک  
Haematococcus pluvialis 

Chlorella zofigiensis 
Chlorococcum sp. 

 آستاگزانتین

 Nrf2هاي  به واسطه سیگنال اکسیدان آنتی
 ضد التهاب

 کننده) مالنوژنیک (روشنضد 

اي: هاي قهوه جلبک  
Sargasum siliquastrum 

 دیاتوم:
Chaetoceros sp. 
Odontella aurita 

 فوکوگزانتین

اکسیدان آنتی  

 ضد التهاب

 ضد پیري بر اثر اشعه

هاي سبز: جلبک  
Tetraselmis sp. 

Nannochloropsis sp. 
هاي قرمز: جلبک  

Porphyridium sp. 
ها: سیانوباکتري  

Spirinula plantensis 

  لیپیدها:
 ) EPA( ایکوزاپنتائنوئیک اسید
 )DHA( داکوزهگزاوائیک اسید
  )ETA( ایکوزاتترانوئیک اسید

  3اسیدهاي چرب غیراشباع امگا 

اکسیدان آنتی  

 ضد التهاب
ها: دیاتومه  

Stephanodiscus sp. 

 گلیکولیپیدها

 مونو گاالکتوزیل دي آسیل گلیسرول
 دي گاالکتوزیل دي آسیل گلیسرول

Sulfoquinovosyl 
 دي آسیل گلیسرول

اکسیدان آنتی  

 ضد التهاب

کننده) ضد مالنوژنیک (روشن  

 ضد هیستامین

 ضد پیري

 محافظت در برابر اشعه

اي: هاي قهوه جلبک  
Fucus vesiculosus 

Cystoseira nodicaulis 
Cystoseira tamariscifolia 

Cystoseira usneoides 
Ecklonia cava 

ها: فلوروتانین  
Fucophloroethol 

Fucodiphloroethol 
Fucotriphloroethol 

Phlorofucofuroeckol 
bieckol/dieckol 
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اپیدرم، درم و پوست از سه الیه  :کرم ضد آفتاب
یک مانع عنوان  که به ،است  تشکیل شده رمهیپود

تواند  د. پوست میکن شیمیایی و فیزیکی عمل می
جمله مواد شیمیایی،  توسط عوامل مختلف محیطی، از

. آسیب ببیند محیط ) و آلودگیUVبنفش (اشعه ماوراء
ممکن است بنفش ماوراءقرار گرفتن در معرض اشعه 

 مدت و بلندمدت روي پوست منجر به اثرات کوتاه
  .)2017(یونگ و همکاران، شود 

  ، UV-A1شامل   UVیابنفش ماوراء اشعه
UV-B2  وUV-C3 .هاي  جذب پوستی کرم است  

مراقبت روزانه پوست  که براي ضد آفتاب مصنوعی
(دنیل و همکاران، کم است  UV-Aدر برابر هستند 

 استفاده هر روزه باید کامالً بنابراین جهت )2004
که توسط  UV-Aهاي ضد آفتاب  کرم ،دنایمن باش

، شوند ها و زئوپالنکتون تولید می مرجان، ها جلبک
  . هستند انتخاب مناسبی

دلیل داشتن مواد زیستی فعال  هاي دریایی به جلبک
، ساکاریدهاي سولفاته پلیفرد که شامل  به منحصر

ها هستند، قادر  فنول ، کاروتنوئیدها و پلیکوسپورینمای
برخی از  .باشند می شیدربه محافظت از نور خو

 جلبک مواد شیمیایی خاصی را تشکیلهاي  گونه
کنند  بنفش را جذب میدهند که نه تنها اشعه ماوراء می

. شوندهاي سنتز مالنین نیز  بلکه مانع فعالیت
در برابر انتقال  ،Nannochloropsisجلبک میکرو
UVA  وUVB عالوه بر این، . است عمل کرده ثر ؤم

 در Nostoc sp. R76DM استفاده از سیانوباکتریوم
هاي ضد آفتاب باعث جذب بهتر در ناحیه  فرمول
UVB -UVA )290  این شود.  نانومتر) می 400تا

باعث  سپورینهایی مانند مایکوبا آمینو اسیدجلبک 
 ).2017شوند (آریده و همکاران،  می UVجذب 

چنین گزارش شده است که عصاره برخی  هم
                                                
1- Ultraviolet A 
2- Ultraviolet B 
3- Ultraviolet C 

از طریق باال بردن  UVR4ها با مهار  میکروجلبک
و  برتونتوانند از پوست حفاظت کنند ( ژن میتنظیم 

  .)2017، همکاران
کیلو  10ساکاریدهایی با وزن مولکولی کم ( پلی

)، Pyropia yezoensis( دالتون) از جلبک قرمز
اکسیدان،  آنتی مانندداراي اعمال بیولوژیک متعددي 

ضد تومور و فعالیت ضد التهابی بوده و مشخص شده 
مقاومت کرده و  UVAاست که در برابر تابش اشعه 

 ).2017، برتون و همکارانکند ( اثرات آن را خنثی می
جدا شده  انتی فوکوییدظهاي اخیر فعالیت محاف یافته

 E. cava ،Undariaاي از جمله  هاي قهوه از جلبک

pinnatifida ، C. costataو Fucus evanescens 
اند  گزارش کرده بنفشماوراءدر مقابل اشعه  را

رنگدانه چنین  هم ).2018(پانگشتی و همکاران، 
هاي  ها در برابر اشعه لولتواند از س سیتونمین می

). 2013بنفش محافظت کند (کیم و همکاران، ماوراء
طور  هاي محلولی هستند که به کاروتنوئیدها رنگدانه

بنفش را مل محافظتی در برابر اشعه ماوراءمستقیم ع
 ).2017دهند (برتون و همکاران،  در پوست انجام می

که فعالیت  هستندفعالی  زیستمواد نیز ها  فنول پلی
دارند (پانگشتی و  خورشید محافظتی در برابر نور

 Porphyra umbilicalisجلبک قرمز  ).2018همکاران، 
هاي  جلبک اي از همجموع( Noriچنین جلبک  و هم

شکل که  به همراه سایر مواد قرمزخوراکی  دریایی
عنوان منبع غنی  به) شباهت داردکاغذ  به ها ظاهري آن

. باشند میورین وسپایکاي مانند م از اسیدهاي آمینه
یکوسپورین امانند م ها با داشتن آمینواسیدهایی آن

 UV-Aناشی از  ها در مطالعه پیري پوست لیپوزوم
 UV-Aمورد آزمایش قرار گرفتند. در این مطالعه دوز 

روزمره در اروپاي مرکزي اعمال شده که به شرایط 
  مقایسه اکسیداسیون  شود، تهیه شد. مربوط می

چربی پوست و پارامترهاي پیري پوست مانند 
                                                
4- Ultraviolet radiation 
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کرم با  ،چروك و زبري پذیري، عمق چین و انعطاف
نتایج نشان و  هایی مانند میکوسپورین انجامآمینو اسید

مصنوعی که  UV-Aمانند یک کرم ضد آفتاب داد که 
کند  آن کامل نیست، عمل نمی UVسیستم محافظ 

شده از  غنیکرم ضد آفتاب  ).2004(دنیل و همکاران، 
 از لحاظ فنی و تجاري قابل استفاده است جلبک قرمز

   را در طبیعت UV-Aترین ترکیبات جذب  قوي و
ژنراتور قدرتمند  Aبنفش ماوراءباشد. اشعه  دارا می
 انسانهاي مضر در سلول هاي پوست  رادیکال

اول آن هم لیپیدها در غشاي سلولی هدف . باشد می
 شوند هاي چربی اکسیده میپراکسیدهستند که به 

دلیل  ها به مایکوسپورین ).2004(دنیل و همکاران، 
و  UVتوانایی باالي خود در محافظت از اشعه 

توجه زیادي را به خود جلب آزاد هاي  رادیکال
 ها ). مایکوسپورین2017اند (برتون و همکاران،  کرده

که سبب آسیب پوستی و  UV-Aاز پوست در برابر 
د (دنیل و نکن شود جلوگیري می پیر شدن زودرس می

  ).2018و همکاران،  جاشی؛ 2004همکاران، 
پیري پوست یک فرایند آهسته  محصوالت ضد پیري:

هاي درونی و بیرونی  است که شامل مکانیزمو پیچیده 
است که موجب تغییرات زیادي مانند نازك شدن، 

بزرگ، خطوط خشکی، سفتی، شکنندگی، منافذ 
 70-80شود. کالژن تا  ظریف و چین و چروك می

دهد و به  وزن خشک پوست را تشکیل میدرصد 
کند.  ها کمک می ثبات و یکپارچگی ساختاري بافت

و چروك از دست رفتن پروتئین علت اصلی چین 
) در الیه درم پوستی است. 1ساختاري (کالژن نوع 

و ) MMP-1( 1متالوپروتئیناز ماتریکس  هاي آنزیم
اجزاي مختلف ماتریکس خارج  االستاز مسئول تجزیه

(موکرجی و  یعنی کالژن و االستین هستند سلولی
ها منابع غنی از انواع  جلبک ).2011همکاران، 

توانند براي مبارزه با  هایی هستند که می متابولیت
هاي اکسیداسیونی و جلوگیري از پیري پوست  استرس

آمینواسیدهاي  شامل ها استفاده شوند. این متابولیت
 هاي سولفاته، ساکارید ها، پلی ساکارید ، پلیمایکوسپورین

ها هستند  فنل لیها و پ گلوکوزیل گلیسیرین، رنگدانه
  ).2017(برتون و همکاران، 

تواند عالئم پیري  می Artrospira جلبک  عصاره
هاي  را ترمیم کند و از ایجاد نشانه زودرس پوست

 Chlorella vulgaris پیري جلوگیري کند. عصاره
 باعث تحریک سنتز کالژن در پوست، ترویج بازسازي

   شود بافت و کاهش چین و چروك پوست می
هایی مانند  میکروجلبک ).2017(آریده و همکاران، 

Chlorella ،Dunaliella  وArthrospira  روي
هاي پوستی را  اپیدرم پوست اثر کرده و انسداد مجرا

د، سنتز کالژن را تقویت کرده و احتماالً نده کاهش می
 چنین هم .کنند از تشکیل چین و چروك جلوگیري می

تواند فعالیت  سبز میاستخراج شده از جلبک   عصاره
د و نرا مهار ک متالوپروتئیناز ماتریکس هاي آنزیم

ست ها را در فیبروبال ها و االستین تعدادي از کالژن
از مشکالت  دتوان افزایش دهد، به این ترتیب می

 کندجلوگیري  بنفشحاصل از اشعه ماوراءپوستی 
   ).2017(آریده و همکاران، 

دست آمده از جلبک  ساکاریدهاي سولفاته به پلی
Porphyridium رسد گزینه مناسبی براي  نظر می به

کننده عنوان یک تخمیر جایگزینی اسید هیالورونیک به
یدانی در برابر اکسیداسیون زیستی و فعالیت ضد اکس

خودي در اسید لینولئیک باشند (راپوسو و  خودبه
المینارین، آلژینات و فوکوئیدان ). 2015همکاران، 

 )Turbinaria conoidesاي (  قهوه  شده از جلبک استخراج
توانند  باشند و می می اکسیدانی آنتیداراي خواص ضد 

براي جلوگیري از پیري پوست استفاده شوند (برتون 
. الزم به ذکر است که آلژینات )2017و همکاران، 

کند  کننده و آبرسان عمل می عنوان یک ماده ژل به
  ). 2017(برتون و همکاران، 
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) با استخراج پپتید 2017، کیم و همکاران (اخیراً
PYP1-5  از جلبک قرمزP. yezoensis عملکرد این ،

هاي  ماده روي افزایش سنتز کالژن در فیبروبالست
پوست انسان را بررسی کردند، نتایج نشان داد که 

PYP1-5 چنین  شود. هم باعث افزایش سنتز کالژن می
کننده پروتئین  تنظیم ،PYP1-5رسد که دوز  نظر می به

عنوان  به )TGF-b1( 1فاکتور رشد تغییردهنده بتا 
هاي پوست و  عامل اصلی سنتز کالژن در فیبروبالست

RNA است. در نهایت رسان  پیامPYP1-5  مسیر
را فعال کرده که در  TGF-b / Smadسیگنالینگ 

  گردد.  مرحله بعد منجر به سنتز کالژن می
هاي  سولفاته) از جلبک ساکارید فوکوییدان (پلی

ها اثر کرده  اي، بر مهاجرت و تکثیر فیبروبالست قهوه
دهد. فوکوئیدان  و پروتئولیز بافت همبند را کاهش می

در برابر  Costania costataدست آمده از  به
بنفش ءکه توسط اشعه ماورا ماتریکس متالوپروتئیناز

و باعث  شود، عمل کرده ر خورشید تحریک مینو
هاي  تئین در سلولو بیان پروپیام رسان  RNA افزایش
شود  ساز انسان در شرایط آزمایشگاهی می کراتین

)، عالوه بر این، نتایج در 2017، برتون و همکاران(
تواند  شرایط محیطی نشان داد که فوکوییدان می

فعالیت االستاز انسانی را به حداقل برساند و موجب 
االستیسیته در برابر محافظت از شبکه فیبري و افزایش 

). 2016ود (توافیق و همکاران، پروتئولیز آنزیمی ش
هاي التهابی که  رسد خطر ابتال به بیماري نظر می به

موجب تخریب پروتئیناز ماتریکس متالوتوسط 
شود، ممکن است توسط  ماتریکس خارج سلولی می

هاي دریایی کاهش  فوکوییدان استخراج شده از جلبک
ساکاریدهاي  مشخص شده است که پلیچنین  هم یابد.

  هاي سبز خاصیت  سولفاته مستخرج از جلبک
هاي آزاد  ضد اکسیدانی از طریق حذف رادیکال

باشند  را دارا می) DPPH1(سوپراکسید، هیدروکسیل، 
ساکاریدهاي  بنابراین پلی ).2017(برتون و همکاران، 
 ردهاي زیادي  ها داراي توانایی استخراجی از جلبک

رود در  و انتظار می باشند نه آرایشی و دارویی میزمی
  عنوان یک منبع زیستی، مقرون به صرفه و  آینده به

  سمی استفاده شوند.غیر
اي در  موجود در جلبک قهوهزانتین گرنگدانه فوکو

جلوگیري از پیري پوست با کمک تشکیل کالژن اثر 
چنین این رنگدانه پوست را نیز مرطوب  مثبتی دارد هم

  ).2018و همکاران، جاشی دارد ( می نگه
هاي استخراج  انیناخیر، فلوروت پژوهشدر یک 

 Macrocystis pyriferaاي  شده از جلبک قهوه
  اکسیدانی را از خود نشان  توانند اثرات آنتی می

توانند از پیري پوست جلوگیري کنند  دهند که می
پیري مرتبط  ضد ). خاصیت2017(آریده و همکاران، 

آنزیم کنندگی ارهاي مه ها مانند فعالیت تانینبا فلورو
کنندگی و فعالیت مهارمتالوپروتئیناز ماتریکس 

و نتایج  نیداز مورد بررسی قرار گرفته استهیالورو
  ).2017، همکارانو برتون مثبتی از خود نشان داد (

هاي عمده جلبک  ها در تمام بخش مایکوسپورین
شوند و داراي اثرات محافظتی  میدریایی یافت 

شیمیایی مقاوم در مقابل پیري پوست، کنترل 
هاي  سازي رادیکال ، خنثیDNAرونویسی و ترجمه 

باشند (برتون و  اکسیدانی می آزاد و خواص آنتی
ها از پوست در برابر  ). مایکوسپورین2017همکاران، 

UV-A که موجب آسیب پوستی و پیر شدن زودرس ،
ها  کنند. مایکوسپورین ند، محافظت میشو پوست می

شوند (جاشی و  یافت می P. umbilicalisدر 
  ).2017همکاران، 

کننده اصلی رنگ  مالنین، که تعیین :ها کنندهسفید
بنفش، پوست است، وظیفه جذب اشعه ماوراء

محافظت از  هاي آزاد و جلوگیري از تولید رادیکال
                                                
1- 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 
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. دار است عهده هاي خورشید را در برابر آسیب پوست
عنوان  بهتواند  حال، تولید غیرطبیعی مالنین می نایبا

 زیبایی باشدمهم له أیک بیماري پوستی و یک مس
هنگامی که پوست براي ). 2018(پیمنتل و همکاران، 
معرض تماس مستقیم با اشعه مدت طوالنی در 

گیرد، مالنین که یک رنگدانه  بنفش قرار میماوراء
کند  است انرژي خورشید را جذب می پیچیده پلیمري

عنوان یک مانع  رنگ را به پوست انسان تحمیل و بهو 
کند  هاي پوستی انسان عمل می محافظتی براي سلول

قرار گرفتن در معرض ). 2018، همکارانو جاشی (
مالنین در پوست تولید نور خورشید، باعث افزایش 

 . اشعهشود میکه موجب برنزه شدن پوست  گردد می
که به  گردد میبنفش باعث سنتز تیروزیناز ماوراء

کند و  ها کمک می ی براي تشکیل مالنوزومهای واکنش
تر به  و بیش شود میل سپس به مالنین بالغ تبدی

تا سبب تخریب پوست  گردد میها متصل  کراتینوسیت
-4و3تیروزین به  L-شود. بنابراین هیدروکسی شدن 

) L-DOP( لوودوپافنیالالنین و -ال دي هیدروکسی
افتد که در آن اکسیداسیون باعث ایجاد  اتفاق می
 دوپاکینونشود. مالنین پس از تشکیل  می دوپاکینون

ایش تقاضا براي لوازم آرایش افز شود. تشکیل می
هاي  کک و مک( 1کننده براي مراقبت از لنتیگوسفید
تر  متر یا بیش اي رنگی است، به اندازه یک سانتی قهوه

 40-30ها در سنین  صورت و پشت دستکه روي 
بارداري،  هاي ناشی از لکه، شود) سالگی شروع می

تر پوست در  (ظاهر روشن ارثی 2هیپرپیگمنتاسیون
 هاي خاصی از بدن و یا در سراسر بدن) و یا قسمت

هیپرپیگمانتاسیون بعد از مسمومیت با دارو وجود 
زیم کلیدي سنتز مالنین است. دارد. تیروزیناز آن

طور فعال مورد جستجو  هاي این آنزیم به مهارکننده
 هاي اخیر، در سال ).2017گیلرمه و همکاران، (هستند 

                                                
1- Lentigo 
2- Hyperpigmentation 

هاي جدید  پژوهش روي کشف میکروارگانیسم
 ده پوست متمرکز شدهکنندریایی با خواص سفید

  است.  
عصاره میکروجلبک کلرال که توسط شرکت 

Codif درصد 10تواند  است، می پیشنهاد شده 
و همکاران، گیلرمه ( رنگدانه پوست را کاهش دهد

) دریافتند که عصاره 2011چان و همکاران ( ).2017
قطبی  و قطعه غیر Sargassum polycystumاتانولی 
دهنده فعالیت  هگزانی) نشانبخش عنوان مثال،  آن (به

  تیروزیناز است.ی در برابر توجه مهاري قابل
جدا فوکوگزآنتین است که رنگدانه   گزارش شده

، باعث مهار فعالیت Laminaria japonicaشده از 
شده و مالنوژنز در  UVBتیروزیناز در برابر 

برتون یابد ( افزایش می UVBهاي تحت پرتوي  موش
زانتین یک رنگدانه مکمل گ). فوکو2017، همکارانو 

کننده اي است که مهار هاي قهوه ست جلبکدر کلرپال
به کاهش یا کنترل رنگ پوست  باشد و تیروزیناز می

و جاشی کند و داراي اثر ضد التهابی است ( کمک می
شده از عصاره  استخراج گزانتینزا). 2017همکاران، 

Nannochloropsis oculata رسد داراي  نظر می به
و همکاران، گیلرمه خواص سفیدکننده پوست است (

یا  رایشیعنوان عوامل آ توانند به بنابراین می ).2017
این نتیجه نشان  اي عمل کنند. کنندهدارویی امیدوار

عنوان یک عنصر  ممکن است به ها جلبکدهد که  می
هاي پزشکی و لوازم  جدید در زمینه رنگدانهضد 

  د.نشوآرایشی استفاده 
، .Monodus spهاي  عصاره :مراقبت از مو

Thalassiosira sp ،Chaeloceros sp و 
Chlorococcum sp پیشگیري از ریزش مو  براي

مو و  3مالنوژنز توانند ها می اند زیرا آن پیشنهاد شده
و موجب بهبود و تحریک  پوست انسان را تعدیل کنند

رشد مو و  ثیر مالنسیتی،متمایز کراتینوسیت، تک
                                                
3- Melanogenesis 
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هاي استخراج  هاي موي انسان شوند. عصاره فولیکول
هایی با توانایی  حاوي روغنها  میکروجلبکشده از 

 پذیري پوست و مو انسان هستند کنندگی و انعطاف نرم
  ).2017و همکاران، آریده (

ها براي حفظ  کننده استفاده از مرطوب :کننده مرطوب
 هستندپذیري پوست بسیار ضروري  ظاهر و انعطاف

از  درصد 60 تقریباً). 2014همکاران،  (بیدوکس و
اپیدرم را آب در بر دارد که توسط مواد هوروسکوپی 

کننده  عامل مرطوب( NMF1 شده با نام عمومی شناخته
. )2017(پیمنتل و همکاران،  دنشو طبیعی) ثابت می

  آب در پوست مورد نیاز است تا  درصد 10حداقل 
که محتواي  پذیر نگه دارد. هنگامی آن را نرم و انعطاف

طور  هش یابد، کراتین بهپوست کا سطح آب زیر
یابد. تغییرات در محتواي آب  توجهی کاهش می قابل

شدت باعث تغییر  تواند به می درصد 1پوست تنها 
ها، بخش  کننده پذیري آن شود. مرطوب کشش و نفوذ
کاالیی آرایشی و بهداشتی افراد هستند  مهمی از سبد

سالم  هاي پوستی و حفظ ظاهر که براي درمان بیماري
)، HA( اسید هیالورونیک. شوند پوست استفاده می

ساکاریدي است، که از یک پلیمر منظم و  مولکول پلی
تشکیل  n (-N-G-)یکپارچه با واحد تکراري از نوع 

، اسید Gگلوکزامین و  استیل-، انNاست، که   شده
دلیل توانایی  گلوکورونیک است. اسید هیالورونیک به

عنوان یکی از مواد  بهحفظ رطوبت باالي خود 
باشد.  دهنده مهم در لوازم آرایشی و پزشکی می تشکیل

گرچه اسید هیالورونیک در گیاهان و حیوانات وجود 
دارد، ولی مقدار آن محدود و قیمت بسیار باالیی دارد. 

دلیل، توجه بشر به محیط  در چند سال گذشته، به
، مواد شیمیاییزیست و امکان جایگزینی بعضی از 

شده  میزان استفاده از پلیمرهاي طبیعی شناخته القه بهع
است (وانگ و   ساکاریدها افزایش یافته عنوان پلی به

  ). 2013همکاران، 

                                                
1- Natural Moisturizing Factor 

در  کننده انواع مختلفی از ترکیبات مرطوب
و  Eهاي مختلف مانند گلیسیرین، ویتامین  فرموالسیون
حال، تقاضا براي  این ... موجود است. با سوربیتول و

عالی ایمن و ثر با کارایی ؤکننده بسیار م مرطوب یک
تالش زیادي براي توسعه  که ستها سال و وجود دارد

عوامل جدیدي که قادر به پیشگیري یا درمان خشکی 
اهان در این میان گی .شود ، انجام میپوست شوند

کننده دارویی در عنوان منابع بالقوه و امیدوار دریایی به 
 جلبک. اند تفاده قرار گرفتههاي اخیر مورد اس سال

فعال  عنوان منبع ترکیبات زیست تواند به دریایی می 
عمل کند و قادر به تولید انواع وسیعی از 

هاي گوناگون شود  هاي ثانویه با فعالیت متابولیت
 ).2017و همکاران، برتون (

درصد  5-10فرموالسیون لوازم آرایشی حاوي 
باعث بهبود رطوبت پوست در  L. japonicaعصاره 

یک گروه داوطلب شد. نویسندگان معتقدند که دو 
ده کنن مکانیسم ممکن است براي این نتایج امیدوار

آمینو اسیدهاي آزاد، قندها و مواد باشد: از یک طرف، 
کننده  عامل مرطوبمعدنی ممکن است به تقویت 

در پوست کمک کند، که باعث حفظ رطوبت طبیعی 
و همکاران، جاشی ( شود می ح اپیدرممناسب سطو

2018.(  
هاي آرایشی نقش  ساکاریدها در فرموالسیون پلی

ها داراي  کنند. این ماکرومولکول بسیار مهمی را ایفا می
توانند  سازي آب هستند و می ظرفیت باال براي ذخیره

  به کراتین از طریق پیوندهاي هیدروژنی پیوند 
  پوست را کنند و در نتیجه رطوبت برقرار 

). طبق نظر 2014افزایش دهند (بیدوکس و همکاران، 
ساکاریدهایی که از  )، پلی2013وانگ و همکاران (

Saccharina japonica اند خواص  استخراج شده
کننده بهتري را نسبت به اسید هیالورونیک  مرطوب

ساکاریدها  دهد که این پلی نشان دادند و این نشان می
د. نجالب براي لوازم آرایشی باشند یک ماده نتوا می
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ساکاریدها با وزن  چنین دریافتند که پلی نویسندگان هم
مولکولی پایین داراي باالترین توانایی جذب رطوبت 

  ).2017هستند (پیمنتل و همکاران، 
و مانند آلژینات، آگار، کاراگینان  ییاهساکارید پلی

به تنظیم توزیع آب در پوست کمک  فوکوییدان
سمی، مقرون به صرفه،  هایی غیرساکارید پلی. کنند می

ند توان هستند که میتوده جلبک  فراوان در زیست
هاي سبک مانند  عنوان یک جایگزین براي روغن به

سیلیکون باشند  دهنده استیل الکل یا مواد تشکیل
  ). 2018و همکاران، جاشی (

 از برخی کهاند  ساکاریدها نشان داده مطالعات پلی
 S. japonica ،Chondrusهاي جلبک مانند  گونه

crispus  وCodium tomentosum جذب آب  به
 دندار و پوست را مرطوب نگه می ندکن کمک می

   ).2013(وانگ و همکاران، 
ترکیب شیمیایی و نیز ) 2013و همکاران (وانگ 

ساکاریدهاي  پلی قابلیت جذب و حفظ رطوبت
یک مورد بررسی در مقایسه با اسید هیالورون جلبکی را
ساکارید از  در این مطالعه هفت نوع پلی ،قرار دادند

 Saccharinaاي  پنج جلبک از جمله یک جلبک قهوه

japonica یک جلبک قرمز ، Porphyra haitanensis 
 Codium fragile ،Enteromorphaو سه جلبک سبز 

linza و Bryopsis plumose ساکارید با وزن  با پلی
اي،  شده از جلبک دریایی قهوه مولکولی پایین استخراج

داراي باالترین توانایی جذب رطوبت از تمام 
ورد مطالعه و اسید هیالورونیک هاي م ساکارید پلی

چنین چوي و همکاران  و هم عنوان شاهد بود به
 گونه جلبک 12کنندگی  ) فعالیت مرطوب2013(
کره را مقایسه کردند، کشور شده در  ريآو دریایی جمع 

باالترین فعالیت را از خود  L. japonicaکه جلبک 
گزارش دادند که ) 2015(چنین یو و گو  هم نشان داد.

توانند یک غشاي محافظتی براي  ساکاریدها می پلی
جلوگیري از تبخیر رطوبت پوست ایجاد کرده و 

  رطوبت پوست را حفظ نمایند.

 توانند می ها اکسیدان آنتی :اکسیدان عنوان آنتی ها به جلبک
چین و چروك و کاهش  در تسکین پوست، کاهش

موجود در ی اکسیدان آنتیترکیبات . التهاب کمک کنند
، ها تانینوفلور، ها پروتئین فایکوبیلی شامل ها جلبک

و سیتونمین ، ساکاریدهاي سولفاته ئیدها، پلیکاروتنو
لوان و فوکوییدان وکاراگینان، ا .سپورین هستندمایکو
 دارايکه هستند ساکاریدهاي سولفاته  پلی ازاي  نمونه

، DPPH هاي در برابر رادیکالاکسیدانی  فعالیت آنتی
مانلولوکو ( باشند میاکسید و هیدروکسیل سوپر

 Aتینوئیک نوعی از ویتامین اسید ر .)2019همکاران، 
کاهش و چین و چروك را هاي تیره  است که لکه

االستیک خاصیت نین باعث افزایش چ دهد و هم می
دهد  دست آمده نشان می هطبق نتایج ب. گردد پوست می

ها باعث تولید رتینوئیک  باکتري هاي سیانو رنگدانهکه 
 Cویتامین . )2018و همکاران، جاشی (شوند  اسید می

هاي طبیعی استفاده  اکسیدان عنوان آنتی به Aو ویتامین 
و  Spirulina maximaهایی مانند  لبک. جدنشو می

Chlorella. vulgaris  کهها هستند این ویتامینشامل 
رشد مو  پوست، افزایش پاکسازيدر تسکین پوست، 

(جاشی و همکاران،  کنند درمان شوره سر کمک میو 
هاي موجود در محلول  کاروتنوئیدها رنگدانه ).2018

نور را  کنند تا ها کمک می چربی هستند که به جلبک
کار گیرند تا فتوسنتز را ادامه  در ترکیب با کلروفیل به

دلیل  ها به کاروتنوئیدهاي موجود در جلبکدهند. 
ها براي به دام انداختن اکسیژن فعال و  توانایی آن

هاي قوي به  اکسیدان عنوان آنتی ها، به ایزومري شدن آن
 هاي ). رنگدانه2017آیند (برتون و همکاران،  حساب می

، خواص حاصل از جلبک کاروتینوئیدي قرمز
کاروتن را از -و بتا Eتر از ویتامین  اکسیدانی قوي آنتی

دست آمده از  به فوکوگزآنتیندهند.  خود نشان می
 ) فعالیتSargassum saliquastrumاي ( جلبک قهوه

اکسیدانی باالیی را در مقابل آسیب سلولی ناشی  آنتی
و ریو نشان داد (از پراکسید هیدروژن از خود 
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دست آمده از جلبک  بهفوکوگزانتین ). 2015همکاران، 
 اکسیدانی ) نیز فعالیت آنتیHijika fusiformisاي ( قهوه

 داشت DPPHباالیی در برابر به دام انداختن رادیکال 
  ).2017(برتون و همکاران، 

برخی از  :ها جلبکاثرات الغري و ضد سلولیت 
هاي آرایشی براي  ونفرموالسیدر  یهاي جلبک گونه

(بیدوکس و  شوند ستفاده میکاهش سلولیت ا
یک ) 2012(و همکارانش  آلبادر ).2014همکاران، 

 Furcellari lumbricalisهاي آبی  مول حاوي عصارهفر
موجب که را آزمایش کردند  F. vesiculosusو 

هاي مرتبط با لیپولیز و تولید پروتئین  بهبود مکانیسم
بندي  ها سلولیت را با درجه . بعد، آنشد Iکالژن 

بهبود و کرده ي اولتراسوند ارزیابی گیر پوستی و اندازه
 یهاي جلبک . عصارهکردندنی سلولیت را مشاهده بالی
قرار گیرند،  براي اهداف الغري مورد توجه توانند مینیز 

توجهی  بلطور قا ها به دهد که آن زیرا شواهد نشان می
هاي صحرایی  در موش کبد راچربی افزایش وزن بدن و 

 کنترل کردند Sprague Dawley چاق نر و ماده
  ).2018(پیمنتل و همکاران، 

آکنه ولگاریس،  :جلبک در برابر آکنه ولگاریسنقش 
 دربه نام آکنه، یک بیماري پوستی معمولی است که 

این آکنه گذارد.  ي از نوجوانان و جوانان تاثیر میبسیار
هاي  سر سفید و سیاه، جوش و زخم صورت به

ها ادامه  تواند سال شوند. آکنه می احتمالی مشخص می
. باقی بماند دائمی یهای صورت زخم به یا یابد و

عنوان یک بیماري التهابی  کلی، این بیماري بهطور به
زیر پوستی، موهاي  مانندشود، عوامل دیگري  دیده می

موجب توانند  ها نیز می ريترشحات سبوم و باکت
). 2004فرار و اینگهام، ( شوندآکنه  تشکیل
، Staphylococcus epidermidisهایی مانند  باکتري

Staphylococcus aureus  وPseudomonas 

aeruginosa در تشکیل آکنه دخیل هستند  عموالًم
علت  آکنه ولگاریس به). 2017، و همکارانوانگ (

بیوتیکی  هاي آنتی سنتی با درمانطور  ها به د باکتريرش
شود.  امایسین و اریترومایسین درمان میمانند کلیند

  ها منجر  بیوتیک ، استفاده گسترده از آنتیحال اینبا
بر این،  . عالوهخواهد شدبه مقاومت باکتریایی 

هاي پوستی و  ها باعث ایجاد حساسیت بیوتیک آنتی
 ات. در نتیجه، ترکیبگردند تحریک پوست می

تواند  شده از جلبک دریایی می ، استخراجفعال زیست
مناسب باشد. گزارش شده که  یک جایگزین طبیعی و

ها داراي فعالیت ضد باکتري  اکروجلبکمهاي  عصاره
). 2016، پرز و همکارانو ضد قارچی هستند (

هاي دریایی براي فعالیت  هاي مختلف جلبک عصاره
نیز هاي پوست  ر مقابل باکتريها د ضد باکتریایی آن

  .ندمورد بررسی قرار گرفت
  دریایی  هاي جلبک :هاي آینده ها و چالش فرصت

، هاساکارید مانند پلیفعالی  زیستیبات ترکغنی از 
ها، اسیدهاي  انینوتر، فلوها ، استرولهاکاروتنوئید

. به تازگی هستندها  ویتامینمواد معدنی و چرب، 
محصوالت دریایی در صنایع دارویی و  هاي جلبک

به خود جلب توجه زیادي را بهداشتی  -آرایشی
مشتق  اند که ترکیبات دانشمندان نشان دادهاند.  کرده

 هاي گوناگونی را بر شده از جلبک دریایی فعالیت
و جاشی ( دهد سالمت و مراقبت از پوست نشان می

ورود جلبک به بازارهاي دارویی و )، 2018همکاران، 
اي  ، داراي آینده برجستهبهداشتی -محصوالت آرایشی

ها در  آنکشت باال و با توجه به سرعت رشد است، 
تهیه براي فعال  زیستعنوان منبع  بهتوان  میدریا، 

عالوه بر این، براي  و بهره برد مختلف محصوالت
تر، محتویات زیستی باال و  یشدستیابی به تولید ب

است.  نیاز به کشت جلبک ،سازي تکنولوژي بهینه
با کارایی باال  ها آنهاي متداول براي پرورش  روش

از طریق تبدیل  ،فعال زیست ترکیبات براي تولید
 دلیل حال، به اینبا .خواهد بود پذیر امکانژنتیکی، 

تنظیم ژنوتیپ هاي  کمبود اطالعات ژنتیکی و مکانیزم
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هاي  ها، محدودیت فعال در جلبک ترکیبات زیست
 ها پژوهشنوع  انع توسعه اینه مزیادي وجود دارد ک

  . بنابراین، )2015و همکاران، چن (شده است 
درازمدتی براي دستیابی به  هاي پژوهشممکن است 

. عالوه بر الزم باشدهاي عمده در این زمینه  پیشرفت
جلبک در صنعت  بستري جهت استفاده از این، ایجاد

توسط ارزیابی نیاز به  ،بهداشتی و دارویی -آرایشی
  .دارد بازار

  
  گیري نتیجه

ي ثانویه را در ها ها بسیاري از متابولیت جلبک
، کنند. با توجه به این خصوصیات طول رشد تولید می

فعال با تعداد  زیستعنوان منبع مهم ترکیبات  ها به آن
بات آرایشی هاي بیولوژیکی در ترکی زیادي از فعالیت

آرایشی اند. بسیاري از لوازم  مورد توجه قرار گرفته
هاي جلبک براي  حاوي جلبک و یا حتی عصاره

. شوند یثرات بیولوژیکی در پوست استفاده مافزایش ا

در  ت، که عمدتاًحال، بسیاري از این مطالعا اینبا
 طور دقیق فعالیت بهشوند،  اختراعات یافت می

هایی که مسئول هر  ترکیبات زیستی و مکانیسم
. کنند گزارش نمیهستند را عملکرد لوازم آرایشی 

با  چنین مشخص نیست که آیا این عمل مشترك هم
طور  یا هر یک از مواد زیستی بهاست    بودهمواد  سایر

منظور  . عالوه بر این، بهاند عمل کردهاي  جداگانه
ها براي تولید  ارزیابی پتانسیل تجارتی واقعی جلبک

لوازم آرایشی صنعتی، باید به بررسی ثبات، سازگاري 
شکی نیست  شناسی توجه کرد. تی مطالعات سمو ح

که ترکیبات آرایشی براساس مواد طبیعی حاصل از 
چه این  ، اگرداردمنابع دریایی استدالل بازاریابی خوبی 

گیرند.  استفاده قرار میشدت مورد سوء بهمنابع هنوز 
یعی حاصل از دنیاي هاي طب کاربردهاي بالقوه مولکول

راي صنعت لوازم آرایشی را اي روشن ب دریایی، آینده
  دنبال نوآوري است.  طور مداوم به دنبال دارد که به به
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