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مروری بر زیست پلیمرهای استفاده شده در 
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هیدروژل ها شبکه های دارای پیوند عرضی از ترکیبات درشت مولکولی با ویژگی ظرفیت جذب آب 
زیاد هستند. این گونه مواد کاربردهای گسترده ای در زیست پزشکی یافته اند. هیدروژل های پلیمری 
اینجا ساختار، خواص و کاربردهای گزینشی  نیز در مواد آرایشی استفاده می شوند. در  متعددی 
هیدروژل ها در مواد آرایشی به طور کلی بحث شده است. مثال های مفصلی از مقاالت علمی نشان 
داده شده  است. در این مقاله مروری، متداول ترین زیست پلیمرهای به کاررفته در مواد آرایشی همراه 
با موضوعات مرتبط با درمان پوست و نرم کنندگی مو به طور مفصل ارائه شده اند. هیدروژل های 
برپایه کالژن، کیتوسان، هیالورونیک اسید و سایر پلی ساکاریدها مشخص شده اند. روندهای نوین 
تهیه هیدروژل های برپایه آمیخته های زیست پلیمرها و دو ژلی ها نشان داده شده اند. افزون بر این، 

به   استفاده از هیدروژل های زیست پلیمری در کپسولی شدن نیز اشاره شده است.
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مقدمه
اتصاالت  با  که  هستند  سه بعدی  پلیمری  شبکه های  هیدروژل ها 
 )cohesive( عرضی کوواالنسی قوی و نیروهای ضعیف هم چسبی
شامل پیوندهای هیدروژنی یا پیوندهای یونی در کنار یکدیگر قرار 
قابلیت  از  بوده و  پلیمری آب دوست  از مواد  این دسته  گرفته اند. 
ذاتی تورم در آب و سایر حالل های مناسب و جذب بیش از % 10 
وزن خود آب و حفظ آن در ساختار ژلی برخوردارند. هیدروژل ها 
به همراه سایر ترکیبات شیمیایی می توانند یک فرمول بندی آرایشی 
را تشکیل دهند که معموالً ماده آرایشی نامیده می شود و می تواند 
طبق  بیابد.  بدن  و  مو  سطح  روی  مختلفی  موضعی  کاربردهای 
 ،)FDA( آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان  و  اروپا  اتحادیه  مقررات 
ماده آرایشی، ماده یا فراورده ای که برای قرارگیری در تماس با هر 
قسمت خارجی از بدن انسان، شامل غشاهای مخاطی حفره دهانی  و 
آرایشی می تواند  دندان در نظر گرفته شده است. کارکردهای مواد 
تغییر بو  و ظاهر بدن، تمیزکردن پوست و مو یا حفظ آن ها در شرایط 

مناسب، خوشبوسازی یا محافظت از پوست و مو  باشد ]1،2[. 
با  تماس  در  معموالً  که  است  بدن  عضو  بزرگ ترین  پوست، 
فیزیکی  و  سدی  که  آنجا  از  می گیرد.  قرار  آرایشی  فراورده های 
شیمیایی ایجاد کرده و بدن را از انواع مختلف اثرهای زیست محیطی 
حاوی  پوست  است.  مهم  بسیار  آن  شرایط  می کند،  محافظت 
مبدل های )transducers( متعددی است که پیوسته طیف وسیعی از 
اطالعات حسی را برای پردازش به مغز ارسال می کنند. از دیدگاه 
منحصر  تصویر  بوده  و  خارجی  ظاهر  مسئول  پوست  آرایشی، 
به  فرد  و قابل تشخیص از فرد برای شناسایی سایرین ایجاد می کند. 
دارد. ساختارهای الیه  بستگی  به عوامل مختلف  پوست  وضعیت 
 )se baceous  glands( شاخی، الیه سلولی و عملکرد غدد چربینه ای
نیز مهم هستند. غده چربی مسئول تولید چربینه )sebum( است. 
چربینه ماده ای چسبناک و چرب بوده که به وسیله غدد چربینه ای 

در الیه های میانی پوست تولید می شود.
بزرگ ترین غدد چربینه ای، در صورت، پوست سر، وسط کمر  و 
آزادشده  ترشحات  تولیدکننده  آن ها  شده اند.  توزیع  سینه  وسط 
فولیکولی متصل  کانال  به  را  در مجرای چربینه ای هستند که غده 
می کند. ترشحات چربینه ای در پاسخ به محرک های هورمونی تولید 
می شوند. چربینه عملکردهای متعددی روی پوست دارد: به عنوان 
مرطوب کننده عمل می کند، خواص سدگری را افزایش می دهد و 
می تواند به عنوان عامل ضدقارچ و ضدباکتری عمل کند. هنگامی که 
سدگری پوست آسیب می بیند، بازآمادگی )reconditioning( الزم 
است. بدین منظور به طور موقت، تا زمانی که پوست بتواند خواص  و 

مرطوب کننده ها  از  طیفی  می توان  بیابد،  دوباره  را  خود  سدگری 
برای  فیزیولوژیکی  سازوکار  سه  شرایط  این  در  کرد.  استفاده  را 
از  استفاده  دارد،  وجود  شاخی  الیه   )rehydrating( بازآبدارشدن 
مسدودکننده ها )occlusives(، نمپاها )humectants( و ماتریس های 
آب دوست. مرطوب کننده ها )moisturizers( با ایجاد محیط مناسب 
می تواند  کار  این  می کنند.  کمک  پوست  ترمیم  به  بازسازی  برای 
با استعمال موضعی مرطوب کننده ها انجام شود که موجب کاهش 

ازدست رفتن آب و ایجاد سد روی پوست می شود.
وظایف  که  است  پیچیده ای  زیستی  سامانه  پوست،  مشابه  مو، 
خاصی را بر عهده دارد. مو به طور عمده از پروتئینی به نام کراتین  و 
تحت  می تواند  مو  ساختار  است.  شده  تشکیل  لیپید  کمی  مقدار 
نور  و  آلودگی  مانند  بلندشدن و حتی عوامل محیطی  پیری،  تأثیر 
خورشید قرار گیرد. هنگامی که ساختار مو اصالح می شود، برخی 
از خواص طبیعی مو نیز تغییر می کنند. شیمی مواد آرایشی می تواند 
نرم کنندگی مو را با استفاده از ترکیبات شیمیایی مناسب برای ترمیم 

موی آسیب دیده فراهم کند. 
در تهیه مواد آرایشی، از چند ماده اولیه استفاده می شود. موادی 
که در فرمول بندی های آرایشی به کار می روند متناسب با مقرراتی 
و/یا  منطقه  یک  به  و  متفاوت  است  ممکن  که  می شوند  انتخاب 
کشور بستگی داشته باشد. فرمول بندی ترکیبی از هنر و علم بوده و 
بر دانش شیمی عمومی، شیمی فیزیک، شیمی آلی و غیرآلی، شیمی 
آرایشی  مواد  اجزای  از  بسیاری  است.  متکی  اولیه  مواد  و  پلیمر 
به طور تجاری دردسترس هستند. از میان آن ها، پلیمرهای سنتزی  و 
مولکولی  پلیمر،  می شوند.  استفاده  گسترده  به طور  زیست پلیمرها 
بزرگ متشکل از واحدهای ساختاری تکراری است که معموال با 

پیوندهای شیمیایی کوواالنسی به یکدیگر متصل شده اند. 
اندامگان زنده  یا همان زیست پلیمرها، توسط  پلیمرهای طبیعی 
مانند  آن ها  از  مختلفی  انواع  می شوند.  تولید   )living organism(
سلولوز، اصلی ترین جزء چوب و برگ ها، در طبیعت وجود دارند. 
به طور گسترده  آن  از  نشاسته است که  زیست پلیمر معمول دیگر 
پلیمرهای طبیعی  از  استفاده می شود. برخی  تولید مواد غذایی  در 
مانند کالژن، االستین و کراتین اجزای اصلی تشکیل دهنده پوست  و 
به طور  نیز  پلی ساکاریدها  سایر  و  زیست پلیمرها  این  هستند.  مو 
بسیاری  می شوند.  استفاده  آرایشی  فرمول بندی های  در  گسترده 
آرایشی  مواد  فرمول بندی  در  را  مهمی  نقش  طبیعی  پلیمرهای  از 
به عنوان مرطوب کننده ها و عوامل غلیظ کننده ایفا می کنند ]3[. طیف 
گسترده ای از هیدروژل ها را می توان برپایه زیست پلیمرها و پلیمرهای 

سنتزی برای کاربردهای بالقوه آرایشی و پزشکی تشکیل داد. 
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پلیمرهای  از  پیوندعرضی یافته  شبکه های  هیدروژل ها، 
سنتزی  و/ یا زیست پلیمرهای یکسان یا متفاوت هستند که ظرفیت 
زیاد  آب  جذب  ظرفیت  این  می دهند.  نشان  زیادی  آب  جذب 
به علت وجود گروه های عاملی آب دوست در ساختار پلیمر مانند 
 CONH-( آمیدی  ،)-OH( )NH2(، هیدروکسیل  آمینی  گروه های 
این  اثر وجود  در   .]4[ است   )-SO3H( CONH2-، -( و سولفات 

گروه های عاملی آب دوست، مولکول های آب می توانند به داخل 
شبکه پلیمری مهاجرت کنند که به انبساط هیدروژل و اشغال حجم 
بیشتر آن منجر می شود. به این فرایند اصطالحًا تورم گفته می شود. 
به ساختار شیمیایی  هیدروژل  مختلف  انواع  در  مقدار جذب آب 
پلیمر سنتزی و/یا زیست پلیمر، چگالی اتصاالت عرضی و شرایط 
محیطی بستگی دارد. اگرچه در یک شبکه پلیمری مولکول های آب 
واقع می توانند  در  مولکول های آب  اما  یکسانی جذب می شوند، 
آزاد،  آب  مولکول های  باشند:  داشته  مختلف وجود  به سه حالت 
واسط و مقید. مولکول های آب آزاد آن هایی هستند که در مرحله 
انجماد تحت فرایند انجماد قرار می گیرند، در حالی که هیچ پیوند 
شیمیایی میان آب آزاد و گروه های عاملی پلیمر وجود ندارد. مقدار 
مولکول های آب آزاد معموالً به ساختار هیدروژل بستگی دارد. در 
ساختار هیدروژل فشرده، مقدار آب آزاد کمتر است. حالت دوم آب 
یا آب واسط می تواند برهم کنش های ضعیفی با گروه های عاملی 
زنجیرهای  میان  هیدروژنی  پیوند  کند.  ایجاد  پلیمری  زنجیرهای 
پلیمری و مولکول های آب، آب مقید را تشکیل می دهد که چنین 

مولکول های آبی منجمد نمی شوند ]5،6[. 
آبی  محلول های  یا  آب  در  زیادی  تورم  قابلیت  هیدروژل ها 
دارند. به دلیل مقدار زیاد آب جذب شده، این ساختارها می توانند 
شبیه بافت های بدن انسان باشند، چرا که بافت های انسان حاوی 
می شود  باعث  زیاد  تورم  قابلیت  این  هستند.  آب  زیادی  مقادیر 
از جمله مهندسی  که هیدروژل ها در کاربردهای مختلف پزشکی 
بافت، پزشکی ترمیمی و دارورسانی دامنه وسیعی از کاربردها پیدا 
کنند. مواد هیدروژل دارای مزایای خاصی بوده که برای کاربردهای 
محیط  از  می توانند  آن ها  هستند.  توجه  درخور  زیست پزشکی 
کنند.  تقلید  طبیعی  بافت های  در  ماتریس خارج سلولی سه بعدی 
برای  میکروذرات  و  میکروکپسول ها  فراورده های  در  هیدروژل ها 
کاربردهای پزشکی و آرایشی نیز استفاده می شوند. در کاربردهای 
مو  و  پوست  روی  موضعی،  به طور  عمدتًا  هیدروژل ها  آرایشی، 
اعمال می شوند و در کاربردهای مراقبتی دهان و دندان نیز کاربرد 
دارند )طرح 1(. استفاده از هیدروژل های زیست چسب برای اهداف 
اقامت طوالنی  زمان  مانند  مهمی  مزایای  دارای  پوست  از  مراقبت 

در موضع استعمال و کاهش تعداد دفعات مصرف است. تاکنون، 
چند فرمول بندی آرایشی به صورت هیدروژل های حاوی مواد فعال 
فرمول بندی های  انتخابی،  هیدروژل های  است.  ارائه شده  آرایشی 
آرایشی پوست  کاربردهای  برای  مناسب  هیدروژلی زیست چسب 
هستند. هیدروژل های استفاده شده در مواد آرایشی می توانند برپایه 
زیست پلیمرهای شناخته شده ای مانند کالژن، ژالتین، هیالورونیک 
نشاسته، سلولوز و  پکتین،  زانتان،  کیتوسان، صمغ  آلژینات،  اسید، 
مشتقات آن باشند. از این گونه هیدروژل های پلیمری پایه زیستی 
اصطالحًا  که  می شود  استفاده  جدیدی  آرایشی  مواد  تهیه  برای 
ماسک ها  این  می شود،  ادعا  می شوند.  نامیده  زیبایی  ماسک های 
و  بازیابی  را  آن  کشسانی  خاصیت  کرده،  آب رسانی  را  پوست 
ابر جاذب،  هیدروژل های  می بخشند.  ارتقا  را  ضدپیری  عملکرد 
به طور ویژه مواد آکریالت پایه، استفاده گسترده ای در محصوالت 
دورکردن  قابلیت  آن ها  زیرا  دارند،  مایعات  برای جذب  بهداشتی 
بثورات  از  جلوگیری  پوست،  ارتقای سالمت  پوست،  از  رطوبت 

پوشک و ایجاد راحتی را دارند. 
برخی از پلیمرهای سنتزی استفاده شده برای تهیه هیدروژل های 
آمید،  پلی آکریل  الکل،  پلی وینیل  پزشکی،  کاربردهای  با 
طبیعی  پلیمرهای  هستند.  گلیکول  پلی اتیلن  و   اکسید  پلی اتیلن 
بیشتری  زیست سازگاری  معموالً  سنتزی  پلیمرهای  با  مقایسه  در 
است  طبیعی  از  قوی تر  سنتزی  نوع  شیمیایی،  نظر  از  اما  دارند، 
]7،8[. افزون بر این، کنترل تکرارپذیری میکروساختارها و خواص 
ترکیب  بنابراین  است،  دشوار  زیست پلیمرپایه  هیدروژل های 
متفاوت  دیگری  به  تولید  پیمانه  یک  از  است  ممکن  هیدروژل 
هر  هستند،  تکرارپذیرتر  سنتزی  هیدروژل های  مقابل،  در  باشد. 
کنترل  و  پلیمرشدن  شرایط  به  آن ها می تواند  نهایی  ساختار  چند 

محیط بستگی داشته باشد.

طرح 1- کاربردهای معمول هیدروژل ها در مواد آرایشی.
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کالژن در مواد آرایشی
کالژن یک پروتئین ساختاری در بدن حیوانات است که پایه اصلی 
ساختاری و مکانیکی آن را فراهم می آورد ]11-9[. کالژن فقط یک 
پروتئین ساده نیست. خانواده کالژن شامل 29 نوع کالژن متمایز 
از نظر ژنتیکی است. نوع عمده کالژن نوع I )که در بافت پوست، 
تاندون و استخوان یافت می شود(، نوع II )موجود در غضروف(  و 
نوع III )موجود در پوست و عروق( است. این انواع کالژن بخشی 
از ساختارهای تارچه ای )fibrillar( را تشکیل می دهند که مسئول 
ساختار و یکپارچگی بافت هستند. در کاربردهای آرایشی، کالژن 
نوع I به طور شایع استفاده می شود. هر زنجیر کالژن نوع I حاوی 
با یک  α را شکل می دهد.  آمینه است و یک مارپیچ  اسید   1000
توالی تکراری از سه آمینواسید، ساختار مستحکمی شکل می گیرد. 
شده  داده  نشان   1 شکل  در   I نوع  کالژن  مراتبی  سلسله  ساختار 
اسید  سومین  هر  داد،  نشان  کالژن  آمینه  اسیدهای  تجزیه  است. 
آمینه گلیسین است، نوعی اسید آمینه کوچک که به خوبی درون 
زنجیر  در  باقی مانده  موقعیت های  از  بسیاری  مارپیچ جا می شود. 
اصالح شده  نوع  یک  و  پرولین  یعنی  غیرمنتظره  آمینه  اسید  دو  با 
آن، یعنی هیدروکسی پرولین اشغال شده است. مورد اخیر، مسئول 
پایداری و استحکام کالژن است که با اصالح منظم اسیدهای آمینه 
یک  درون  می آید.  به دست  کالژن  زنجیر  ساخت  از  پس  پرولین 
تارچه، کالژن با تعداد بی شماری از نیروهای درون و بین مولکولی 
پیوندهای  کالژن،  سه گانه  مارپیچ  پایدارسازی  در  می شود.  پایدار 
گروه های  هم راستایی  دارند.  برعهده  را  اصلی  نقش  هیدروژنی 
الکتروستاتیک  برهم کنش های  به  کالژن  مولکول های  میان  باردار 
کمک می کند و در تعریف ساختار درون مولکولی مهم است. هر 
کالژن  مولکول های  با  به شدت  مولکولی  نظر  از  کالژن  مولکول 
طریق  از  می تواند  اعمال شده  نیروی  و  است  ارتباط  در  همسایه 
ماده ای  منتقل شود. کالژن  مولکول کالژن  هر  به  کوچکی  تارچه 
به شدت شبکه ای شده بوده که معموالً هم در آب و هم در روغن 
نامحلول است. از آنجا که این ماده در آب نامحلول است، پس ماده 
اولیه نسبتًا مناسبی برای تهیه مواد آرایشی نیست. فقط کالژنی که از 
یک اندامگان بسیار جوان به دست آمده در محلول های آبی محلول 
است. کالژن در حالت محلول، به شدت به تابش فرابنفش و دمای 

زیاد حساس است ]12[.
کالژن  آورد.  به دست  حیوانی  بافت  چند  از  می توان  را  کالژن 
بیماری  از آنجا که خطر  اما  گاو به طور گسترده  استفاده می شود، 
انسفالوپاتی  و   )BSE( شبه گاوی  اسفنجی شکل  انسفالوپاتی 
به  دانشمندان  دارد،  به همراه  را   )TSE( انتقال پذیر  اسفنجی شکل 

دنبال گزینه های ایمن تر مانند کالژن استخراج شده از منابع دریایی 
)پوست و فلس های ماهی، اسفنج های دریایی یا عروس دریایی( 
هستند. هنگام مقایسه اثر کرم های آرایشی حاوی کالژن حاصل از 
پوست  روی  پستانداران  کالژن  حاوی  کرم های  و  دریایی  اسفنج 
اثر آن ها بر pH، رطوبت و چربینه پوست قابل  می توان دریافت، 
مقایسه است. این بدان معنی است که در فرمول بندی های آرایشی، 
دریایی  اسفنج  کالژن  با  موفقیت  با  می توان  را  حیوانی  کالژن 
مجاورت  در  تخمیر  طریق  از  می توان  را  کالژن  کرد.  جایگزین 
 و   Solibacter usitatus Methylobacterium ،  ه  مانند  باکتری هایی 
Rhodopseudomonas تولید کرد. قابل ذکر است، منبع کالژن بر 

پایداری  دریایی  کالژن  مثال  به عنوان  است،  اثرگذار  آن  خواص 
کمتری از کالژن مرغ دارد. کالژن مانند اکثر پروتئین ها با گرم شدن 
تمام ساختار خود را از دست می دهد. مارپیچ سه گانه باز می شود  و 
 )denaturated( توده واسرشته  این  از هم جدا می شوند.  زنجیرها 

زنجیرهای درهم را ژالتین می نامند.
در یک مولکول کالژن، اتم های زنجیرهای جداگانه با پیوندهای 
کوواالنسی نگه  داشته می شوند، در حالی که سه زنجیر با پیوندهای 
این  می شوند.  نگه داشته  سه گانه  مارپیچ  یک  در  ضعیف تر 
دوقطبی-دوقطبی،  هیدروژنی،  پیوندهای  شامل  ضعیف  پیوندهای 
یونی و نیز برهم کنش های وان دروالس هستند. زمانی که پروتئین 
گرماواسرشته )heat-denaturated( می شود، این پیوندهای ضعیف 
باقی  دست نخورده  کوواالنسی  پیوندهای  اما  می شوند،  شکسته 
به حلقه پیچ های  از یکدیگر جدا می شوند و  می مانند، سه زنجیر 
تصادفی فرومی پاشند. کالژن، مانند اکثر پروتئین ها، با گرمادیدن، 
باز شده و  تمام ساختار خود را از دست می دهد. مارپیچ سه تایی 
زنجیرهای  از  واسرشته  توده   این  می شوند.  جدا  هم  از  زنجیرها 
پروتئین های  از  مخلوطی  خود  ژالتین  می نامند.  ژالتین  را  درهم 

شکل 1- ساختار سلسله مراتبی کالژن.
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محلول در آب است که در درجه اول از کالژن مشتق شده است. 
می کند،  محصور  کالژن  به  نسبت  را  بیشتری  آب  معموالً  ژالتین 
چرا که در واقع ژالتین، کالژن جزئی تخریب  شده است، بنابراین 
گروه های فعال بیشتری برای برهم کنش با آب از طریق پیوندهای 

هیدروژنی در اختیار قرار می گیرند. 
کالژن و ژالتین براساس نقش های ساختاری و سازگاری با بدن، 
دارویی  و  صنایع  و  پزشکی  در  استفاده شده  معمول  زیست مواد 
ذوب(  دمای  )اصطالحًا  گرمایی  واسرشتی  دمای  هستند.  آرایشی 
اتصاالت  درجه  و  محیطی  واسطه   pH آب،  محتوای  به  کالژن 
عرضی بستگی دارد ]12[. کالژن و ژالتین، هر دو می توانند برای 
تهیه هیدروژل استفاده شوند. در فرمول بندی مواد آرایشی، به دلیل 
حل ناپذیری کالژن، عمدتًا از کالژن آبکافت شده استفاده می شود. 
پپتیدهای کوچک و پلی پپتیدهای کوتاه به خوبی در آب حل شده  و 
متعددی  آرایشی  فرمول بندی های  در  به راحتی  را  آن ها  می توان 
دخالت داد ]13[. با این حال، اگر وزن مولکولی پپتیدهای کالژن 
کیفیت خوب  با  تهیه هیدروژل های  باشد،  آبکافت شده خیلی کم 

آسان نخواهد بود. 
هیدروژل های ساخته شده از کالژن معموالً با روش خشک کردن 
پراکنش پذیر در  تهیه می شوند. خودانبوهش کالژن های  انجمادی 
و  هیدروژل ها  تولید  برای  انجمادی  خشک کردن  شرایط  در  آب 
بهداشتی  و  آرایشی  و  دارویی  مصارف  برای  کالژنی  ایروژل های 
مناسب است ]14[. هیدروژل ها را نه تنها می توان از کالژن خالص، 
و /یا  سنتزی آب دوست  پلیمرهای  سایر  با  کالژن  ترکیب  از  بلکه 
زیست پلیمرها تهیه کرد ]12[. از کالژن برای تهیه کامپوزیت های 
خاصیت  با  کالژن-ژالتین-هیدروکسی اتیل سلولوز  از  ساخته شده 

تورم زیاد استفاده شده است ]15[. 
میکروسیالی  تراشه های  ساخت  برای  کالژن  هیدروژل های 
پیشنهاد  برون تنی  پوستی  مدل  در  اعمال  و  سه بعدی  چندسلولی 
شدند که می توانند به عنوان اساس فیزیولوژیکی واقع بینانه تری برای 
آزمایش واکنش های پوست به محصوالت آرایشی عمل کنند ]16[. 
دی آلدهید   ،EDC/ NHS با  می توان  را  پایه کالژنی  هیدروژل های 
تابش  PEG-دی آلدهید،  اسید،  اسکواریک  اسید،  تانیک  نشاسته، 
کرد  شبکه ای  دیگر  شبکه ای کننده  عوامل  از  بسیاری  و  فرابنفش 

.]17-21[
یا  اسیدی  فراوری  از  که  است  کالژن  واسرشته  شکل  ژالتین 
قلیایی کالژن به دست می آید. ثابت شده است، ژالتین جایگزین 
ارزان تر کالژن است که هیدروژلی پاسخگو به تغییر دما تشکیل 
می دهد. مطالعات زیادی در زمینه کاربردهای پزشکی و دارویی 

ژالتین خالص و هیدروژل های برپایه آن انجام گرفته است. برای 
ساخت  فناوری های  نورحساس،  ژالتین پایه  هیدروژل های  تهیه 
دوفوتونی  پلیمرشدن  و  فرابنفش  سه بعدی  لیتوگرافی  مانند 

)two- photon polymerization( استفاده شده است ]22[.
و  پزشکی  در  گسترده ای  استفاده  پایه کالژنی  هیدروژل های 
منبع  از  متاثر  پایه کالژنی  مواد  خواص  دارند.  ترمیمی  دارورسانی 
کالژن و نیز روش آماده سازی شامل خالص سازی، تشکیل لیفچه ها 
یا انعقاد و اتصال عرضی پیاپی است. این روزها، برای کاربردهای 
آرایشی، عمدتًا کالژن مشتق شده از پوست ماهی مورد توجه است. 
کالژن های گاوی و خوکی به دلیل بیماری های ناشی از حیوانات، 
کم  دمای  ماهی،  کالژن  اصلی  مشکل  باشند.  خطرناک  می توانند 
واسرشتگی آن بوده که بسیار کمتر از دمای بدن انسان است. بهترین 
روش استفاده از کالژن در مواد آرایشی، آبکافت آن به پلی پپتیدهای 
با وزن مولکولی کم است که می توانند به داخل پوست نفوذ کنند. 
از پررونق ترین مصارف تجاری کالژن، تزریق زیرجلدی کالژن 
حل پذیر برای ترمیم عیب های پوستی است ]13[. افزون بر کاهش 
چین و چروک ها، اصالح چین های بینی و بهبود جای زخم های 
بسته  کالژن  پرکننده های  است.  شده  مشاهده  نیز  آکنه  از  ناشی 
مشخص  فرمول بندی  یک  به  کالژن  بر  افزون  که  موادی  نوع  به 
اضافه می  شوند، متفاوت هستند. این مواد افزودنی برای ایجاد اثر 
دائمی تر و افزایش گرانروی )که به پرکننده امکان اصالح عیب های 
عمیق تر را می دهد( استفاده می شوند. مطالعه کاربردهای آرایشی 
کالژن توسط گروه های پژوهشی متعددی در سراسر جهان انجام 

می شود.

کیتوسان در مواد آرایشی
از  کیتوسان یک کوپلیمر پلی الکترولیت کاتیونی طبیعی مشتق شده 
کیتین است. کیتین نیز هوموپلیمری متشکل از واحدهای 2-استامیدو-
در  اکثر واحدهای موجود  است.  گلوکوپیرانوز   -D-β-2-دئوکسی
فرم دی استیله شده  به شکل  دی  استیل دارشده  کیتوسان  زنجیرهای 
هنگامی  هستند.  گلوکوپیرانوز   -D-β-2-آمینو-2-داکسی یعنی 
%50 دی استیل دار می شود، در اسیدهای رقیق  تا حداقل  که کیتین 
حل پذیر شده و به آن کیتوسان گفته می شود. ساختارهای کیتین و 

کیتوسان در شکل 2 ارائه شده است.
به دلیل  که  است  زیست تخریب پذیری  طبیعی  پلیمر  کیتوسان 
زیست سازگاری، چگالی بار زیاد، غیر سمی بودن و مخاط چسبی، 
دارد.  آرایشی  و  دارویی  مواد  در  استفاده  برای  زیادی  قابلیت 
دامنه  زیرا  است،  قرارگرفته  بسیار  توجه  مورد  کیتوسان  اخیرا 
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کاربردهای آن تا تصفیه فاضالب، زیست غشاها، تولید هیدروژل  و 
در  کیتوسان  است.  شده  گسترده  آرایشی  مواد  فرمول بندی های 
فرمول بندی های مواد آرایشی مانند ریمل، نرم کننده و کف مو و 
نیز کرم بدن استفاده می شود ]23،24[. ویژگی های درخور توجهی 
که کیتوسان را برای کاربردهای پزشکی و آرایشی مناسب می سازد، 
و  ضدباکتری  ذاتی  ماهیت  خارجی،  جسم  واکنش  حداقل  شامل 
قابلیت قالب گیری در هندسه ها و اشکال مختلف مانند ساختارهای 

متخلخل مناسب برای رشد سلول و استخوان است.
می تواند  دارد،  که  مطلوبی  ژل شدن  خاصیت  به دلیل  کیتوسان 
به طور  را  دارویی  و   )morphogenic factors( شکل زا  عوامل 
می توانند  که  تزریقی  هیدروژل های  دهد.  انتقال  کنترل شده 
به محل  تهاجمی  با حداقل روش  را  فعال  ترکیبات  سلول ها  و/یا 
موضعی ضایعه با هر شکل نقصی انتقال دهند، عمدتا در پزشکی 
استفاده می شوند، در حالی که برای کاربردهای آرایشی هیدروژل ها 
کوواالنسی  پیوندهای   .]25،26[ می شوند  خارجی  به صورت 
اتصاالت عرضی در کیتوسان به تشکیل هیدروژل هایی با ساختار 
شبکه ای پایا منجر می شوند، چرا که پیوندهای شیمیایی ایجاد شده 
زیست فعال  ترکیبات  یا  آب  به  اتصال  نوع  این  برگشت ناپذیرند. 
اجازه می دهد تا بدون حل شدن، جذب شود و امکان آزادشدن یک 
ماده فعال و/یا دارو را با انتشار تحت شرایط pH کنترل شده فراهم 
شده اند،  شبکه ای  یونی  به طور  که  کیتوسانی  هیدروژل های  آورد. 
حساسیت تورم بیشتری نسبت به تغییرات pH نشان می دهند. این 
عرضی  اتصاالت  با  کیتوسان های  بالقوه  کاربردهای  دامنه  حقیقت، 
 pH یونی را گسترش می دهد، چرا که انحالل می تواند در شرایط
اسیدی یا بازی شدید رخ دهد. در شکل های 3 و 4 اتصاالت عرضی 
است.  داده شده  نشان  کیتوسان  مولکول های  بین  یونی  و  شیمیایی 
برای تهیه هیدروژل ها، کیتوسان با استفاده از جنیپین ]28 ، 27[، تابش 
فرابنفش ]31-29[، عوامل شبکه ای کننده یونی ]34-32[ و شیمیایی 
]41-35[ پیوند می خورد. هیدروژل هایی نیز با مخلوط کردن کیتوسان 

با سایر پلیمرها و/یا زیست پلیمرها تهیه شده اند ]42-51[.
از  بلکه  خالص،  کیتوسان  از  تنها  نه  هیدروژل ها،  تهیه  برای 
مشتقات  و   ]52-54[ کربوکسی  متیل کیتوسان  مانند  آن  مشتقات 

شکل 2- ساختار کیتین و کیتوسان ]12[.

پلی اتیلن گلیکول کیتوسان ]55[ نیز می توان استفاده کرد. 
آرایشی  لوازم  در  کیتوسانی  هیدروژل های  موضعی  مصرف 
می شود  مربوط  کیتوسان  موی  تثبیت  و  فیلم  تشکیل  قابلیت  به 
پوست  روی  موضعی  به طور  که  کیتوسانی،  هیدروژل های   .]56[
محتوای  افزایش  مرطوب کننده موجب  به عنوان  می گیرند،  قرار 
با  می توان  را  کیتوسان  می شوند.  پوست،  باالیی  الیه های  در  آب 
 اسید  پیرولیدون کربوکسیلیک  مانند  کم  مولکولی  وزن  با  ترکیبات 
را  آب  مقدار  مرطوب کننده ها   .]56،57[ کرد  ترکیب  نیز   )PCA(
در پوست افزایش می دهند و به لطافت و نرمی آن کمک می کنند. 
برای هیدروژل های کیتوسانی، ویژگی های مرطوب کنندگی به وزن 

مولکولی و مقدار دی استیل دارشدن کیتوسان بستگی دارد ]59[.
شامپوها،  مانند  مو  محصوالت  از  وسیعی  طیف  در  کیتوسان 

شکل 3- نمونه ای از کیتوسان با اتصاالت عرضی شیمیایی ]12[.

شکل 4- نمونه ای از کیتوسان با اتصاالت عرضی یونی ]12[.
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لوسیون های  موها،  رنگ  دائمی،  فرکننده های  نرم کننده ها، 
 .]60[ می شود  استفاده  مو  تونیک های  و  افشانه ها  حالت دهنده، 
برای  هیدروالکلی  مخلوط های  در  کیتوسان  ژل شدن  قابلیت  از 
نیز  بهداشتی  کاربردهای  در  پایه کیتوسانی  ژل های  فرمول بندی 
محصوالت  در  می توان  کیتوسان  از   .]60،61[ است  شده  استفاده 
بهداشتی مراقبت از دهان و دندان نیز استفاده کرد ]62،63[. مراقبت 
که  است  متمرکز  پیشگیرانه ای  فعالیت های  بر  دندان  و  دهان  از 
هدف آن جلوگیری از بیماری های دندان و لثه است. بدین دلیل، 
تشکیل  بر  کیتوسانی  هیدروژل های  اثر  درباره  گسترده ای  مطالعه 
مراقبت های  در   .]64،65[ است  گرفته  انجام  دهانی  زیست فیلم 
انتقال  برای  وسیله ای  به عنوان  نیز  کیتوسان  ژل های  از  دهانی، 
سایر محصوالت درمانی با فعالیت های مختلف استفاده شده است 
سایر  با  کیتوسان  مخلوط  از  می توان  هدفی،  چنین  برای   .]66[
سه بعدی  هیدروژل های  مثال،  به عنوان  کرد.  استفاده  نیز  پلیمرها 
O -تولوئیدین  حاوی  کیتوسان – هیدروکسی پروپیل متیل سلولوز 
برای  و  تولید  ضدمیکروبی  نوردینامیکی  غیرفعال سازی  برای 
و   A. actinomycetemcomitans ه،S.  au reus زیست فیلم های 
امیدبخشی  نتایج  هیدروژل ها  این  شدند.  آزمایش   P. gingivalis

درباره استفاده بالینی از آن ها برای انتقال مناسب تولوئیدین نشان 
دادند ]67[.

هیالورونیک  اسید
گلیکوزآمینوگلیکان،  خانواده  از  عضوی   )HA(  اسید  هیالورونیک 
N-استیل- متناوب  واحدهای  از  متشکل  خطی  پلی ساکاریدهای 
از  بافت  هر  در  که  است  اسید  گلوکورونیک  و  D-گلوکوزآمین 

در شکل  آن  ساختار  که   ، HA  .]68[ است  یافت  قابل  مهره داران 
5 نشان داده شده است، را می توان بزرگ ترین گلیکوزآمینوگلیکان 
با وزن مولکولی بیش از چند میلیون درنظر گرفت. برخالف سایر 
)نظیر  انسان  بدن  در  موجود  گلیکوزآمینوگلیکان  خانواده  اعضای 
کندرویتین سولفات، درماتان سولفات، کراتین سولفات و هپارین 
سولفات( HA پیوند کوواالنسی با پروتئین ها ندارد. HA محلول در 
با خواص گرانروکشسانی  بسیار گرانرو  آب است و محلول هایی 
محلول ها  در  می تواند  ماده  این  می دهد.  تشکیل  به فرد  منحصر 
به شکل ساختارهای سه بعدی با پیوند هیدروژنی درون مولکولی قوی 
آرایش یابد. ساختار هیالورونیک  اسید نشان می دهد، قابلیت درخور 
توجهی برای به دام انداختن آب تا حدود 1000 برابر وزن خود را 
دارد. HA نقش ساختاری مهمی را در انواع بافت از جمله غضروف 
مفصلی، ماده ژالتیني مرکزي دیسک )nucleus pulposus(، پوست، 

دهانه رحم و گلیکوکالیکس )glycocalyx( سلول های اندوتلیال ایفا 
می کند. این زیست مولکول طبیعی معموالً درون زیرپوست )به عنوان 
پرکننده زیرجلدی( تزریق شده تا قوام پوست را بازگرداند و ظاهر 
چین و چروک ها و نیز چین های بینی را به حداقل رساند. از جمله 
ویژگی های منحصر به فرد HA این است که چون از مواد طبیعی 
موجود در سلول های ما تقلید می کند، اثربخشی و ایمنی و پذیرش 

توسط بدن بیماران را تضمین می کند.
می تواند  زیاد  عاملی  گروه های  و  بار  چگالی  به  توجه  با   HA

همچنین،  شود.  شبکه ای  شیمیایی  و  فیزیکی  روش های  انواع  با 
نقش  اپیتلیال،  و  مزانشیمی  سلول  تمایز  و  مهاجرت  تقویت  با 
مهمی را در ترمیم بافت ایفا کرده و رسوب کالژن و رگ زایی را 
تقویت می کند. این ویژگی موجب می شود تا HA زیست ماده ای 
انتقال دارو و بهبود زخم  آرمانی برای کاربردهای مهندسی بافت، 
انواع مختلف  در  را  آن  امکان ساخت   HA آبی  باشد. حل پذیری 
ساختارهای متخلخل و سه بعدی برای این کاربردها فراهم می آورد. 
خواص هیدروژل های HA به غلظت اولیه محلول HA و عوامل 
شبکه ای کننده بستگی دارد ]69[. نسبت تورم نیز به میزان اتصاالت 
عرضی بستگی دارد. زنجیرهای HA را می توان با شبکه ای کننده ها 
شیمیایی پیوند داد ]73-63[. هیدروژل HA شبکه ای شده با ساختار 
با HA طبیعی، مقاومت بیشتری در  شبکه ای سه بعدی در مقایسه 
و  پل ها  تشکیل  به دلیل  موضوع،  این  دارد.  آنزیمی  تخریب  برابر 
پیوندهای بین مولکولی میان زنجیرهای HA و شبکه ای کننده هاست. 
سفتی هیدروژل ممکن است تحت تأثیر گران کشسانی HA باشد، 
مشخصه رئولوژیکی که به غلظت HA و زنجیرهای شبکه ای شده 
امیدبخشی در جوان سازی  نتایج   HA بستگی دارد. هیدروژل های 
به عنوان   HA  .]74[ داده اند  نشان  آن  ظاهر  کلی  بهبود  و  پوست 
پرکننده پوستی، در تزریق زیرپوستی، داربست ها، کرم ها، فیلم ها، 
استفاده  مختلف  بیماری های  انواع  درمان  برای  ژل ها  و  کف ها 
وسیعی  طیف  درمان  برای  آن  هیدروژل های   .]75-78[ می شود 
اطراف  خطوط  چروک ها،  و  چین  جمله  از  پوستی  مشکالت  از 
تحریک  و  پوست  به  آب رسانی  پوست،  تقویت  ضدپیری،  بینی، 

شکل 5- ساختار هیالورونیک  اسید.
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ضدچروک  امیدوارکننده   قابلیت  می شوند.  استفاده  کالژن سازی 
فرمول بندی های برپایه HA توسط پژوهشگران متعددی بیان شده 
است ]81-79[. بازده ضدچروک HA به وزن مولکولی آن بستگی 
به وزن  در کل الیه شاخی  ماده  این  پوستی  که جذب  دارد، چرا 
مولکولی آن بستگی دارد ]78[. از هیدروژل های HA می توان برای 
 HA درمان مشکالت مو نیز استفاده کرد. با این حال، از آنجا که
هزینه بر است، این زیست پلیمر به ندرت در محصوالت آرایشی و 

بهداشتی درمان مو استفاده می شود ]82[.
لوازم  تشکیل دهنده  مواد  مهم ترین  از  یکی  به   HA امروزه 
آرایشی و نیز محصوالت بهداشتی مغذی تبدیل شده است. تقریبًا 
مرطوب کنندگی،  خاصیت  بالغ  پوست  برای  که  محصوالتی  تمام 
محافظت از پوست و خواص ضدپیری دارند، حاوی HA هستند. 
قابلیت زیاد آن برای جبران رطوبت ازدست رفته پوست باعث نرم، 
صاف و درخشان شدن آن می شود. آب رسانی به پوست به کندشدن 
منجر  بهبود خطوط عمیق چروک هایی  و  تشکیل چین و چروک 

می شود که قباًل در راستای افزایش سن ایجاد شده اند. 

سایر زیست پلیمرهای استفاده شده برای تهیه هیدروژل ها 
آلژینات  سدیم   و  آلژنیک   اسید  مانند  دیگر  زیست پلیمر  چند  از 
استفاده کرد  آرایشی  کاربرد  با  تهیه هیدروژل ها  برای  نیز می توان 
مونومرهای  از  غیرشاخه ای  دوتایی  کوپلیمر  یک  آلژینات   .]83[
d-β-مانورونیک اسید و α-1-گلورونیک اسید است که به صورت 

ترکیب  به یکدیگر متصل شده اند )شکل 6(.  )1-4( گلوکوزیدی 
آلژینات )نسبت دو اسید اورونیک و چیدمان پی درپی آن ها( بسته 
دیواره های  در   اسید  آلژنیک  است.  متفاوت  آن  استخراج  منبع  به 
دارد  و  وجود  قهوه ای  جلبک های  بین سلولی  فضاهای  و  سلولی 
می کند.  فراهم  را  دریایی  گیاهان  استحکام  و  انعطاف پذیری 
مواد  در  افزودنی  به عنوان  آن  از  آلژینات،  غیرسمی بودن  به دلیل 
غذایی و آرایشی استفاده زیادی شده است. مطالعات زیادی برای 
تزریقی جایگزین  مواد  به عنوان  آلژینات  از هیدروژل های  استفاده 

هیالورونیک   اسید انجام شده است ]84[. 
کاربردهای  برای  نیز می توان  کاراگینان  بر پایه  هیدروژل های  از 
آرایشی استفاده کرد ]85[. با این حال، این هیدروژل ها در صنایع 
نیز  غلیظ کننده  و  پایدارکننده  ژل ساز،  عوامل  به عنوان  غذایی 
مکانیکی،  مقاومت  زیاد،  آب دوستی  به دلیل  که  می شوند  استفاده 

زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری آن هاست ]86[. 
پلیمرهای طبیعی بسیاری با توجه به خواص ژل کنندگی، نقش 
مهمی را در فرمول بندی لوازم آرایشی و بهداشتی به عنوان عوامل 

پلیمری  سلولوزی  صمغ  مثال،  به عنوان  می کنند.  ایفا  غلیظ کننده 
محلول در آب است که با واردکردن گروه های کربوکسی متیل روی 

زنجیر اصلی سلولوز به دست می آید.
در آب حل  و  آبپوشی  به راحتی  آنیونی  سلولوز  مولکول  چنین 
می شود. صمغ های سلولوزی، موجب کنترل رئولوژیکی غلیظ شدن، 
و  می شوند  فیلم  تشکیل  همچنین  و  امولسیون  و  تعلیق  پایداری 
شخصی  مراقبت  محصوالت  فراهم ساختن  اجازه  فرمول بندها،  به 
صمغ های  می دهند.  را  مناسب  عملکردی  و  فیزیکی  خواص  با 
به ویژه  می کنند.  ایجاد  غیرچسبناکی  اما  غلیظی،  حس  سلولوزی، 
هیدروژل های نانوسلولوزی که نوید بزرگی را در طیف گسترده ای 
از کاربردهای پزشکی، ذخیره انرژی، ساخت و ساز، جداسازی، مواد 
شده  ساخته  هیدروژل های   .]87،88[ می دهند  غذایی  و  آرایشی 
بر پایه دکستران نیز می توانند برای کاربردهای آرایشی استفاده شوند 

 .]89،90[
برای  می توان  نیز  پروتئین ها  از  بلکه  پلی ساکاریدها،  از  تنها  نه 
تهیه هیدروژل های با کاربرد آرایشی استفاده کرد ]91،92[. یکی از 
آن ها ابریشم بوده که توسط کرم ابریشم اهلی Bombyx mori تولید 
می شود  و چند دهه است که از آن برای بخیه استفاده می شود. فیبروئین 
راحتی  به  و  است  گلیسین  و  آالنین  بخش های  از  متشکل  طبیعی 
بلورهای صفحه ای β را شکل می دهد که مسئول خواص مکانیکی 
ابریشم هستند. خاصیت کشسانی  و استحکام ابریشم طبیعی )و نیز 
سنتزی( آن ها را نامزد مهمی برای استفاده در استخوان های مصنوعی، 
رباط ها و غضروف ها ساخته است. فیبروئین خالص زیست سازگار 
است، می تواند به آهستگی در داخل بدن تخریب شود و از پیوند  و 
تکثیر بسیاری از سلول ها و نیز تمایز استخوان سازی پشتیبانی می کند. 
کرد  تهیه  داربست  و  فیلم  به صورت  می توان  را  ابریشم  فیبروئین 
و  استخوان  اعصاب،  پوست،  در  بافت  بازسازی  بهبود  موجب  تا 
غضروف شود. هیدروژل های فیبروئین ابریشم با خواص مکانیکی 
حالل  با  القاشده  دوگانه  صورتبندی  انتقال  راهبرد  راه  از  عالی 

شکل 6- ساختار آلژنیک  اسید.
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جدید  سامانه های  شدند.  تولید   )bi nary- solvent-induced(
هیدروژل کاربرد بالقوه ای برای مصارف زیست پزشکی و آرایشی 
ابریشم معموالً  از  آرایشی،  دادند ]93[. در فرمول بندی های  نشان 
کرم های  مو،  نرم کننده های  از  بخشی  به عنوان  و  آبکافتی  به شکل 

بدن  و افشانه های مو استفاده می شود.
و  حیوانات  جمعیت  در  فراوان  پروتئین های  از  یکی  کراتین 
پستانداران،  شاخ  و  ناخن  پر،  مو،  تشکیل دهنده  عامل  اصلی ترین 
توالی  چند  از  رشته ای  پروتئین  این  است.  پرندگان  و  خزندگان 
است.  شده  تشکیل  آن،  زنجیر  امتداد  در  آمینه  اسیدهای  تکراری 
بین مولکولی و  اتصاالت  امکان شکل گیری  آمینه،  اسیدهای  توالی 
دسترسی به اسیدهای آمینه برای واکنش شیمیایی را فراهم می کند. 
به  کراتین  زنجیر  در  گوگرد(  حاوی  آمینه  )اسید  سیستین  وجود 
منجر  درون مولکولی  و  بین مولکولی  پیوندهای  مشخص شدن 
علم  نقطه نظر  از  می کند.  تعیین  را  کراتین  خواص  که  می شود 
پلیمر، کراتین زیست پلیمری محلول در آب و حالل های معمول 
در  به راحتی  می تواند  آبکافتی  کراتین  یا  محلول  کراتین  است. 
حالل مشابه با سایر پلیمرها مخلوط شود و سپس با تبخیر حالل، 
فیلم های نازک  و هیدروژل ها را تشکیل دهد. این فیلم های نازک 
را می توان به عنوان زیست ماده و نیز ماده ای برای پوشش دهی سایر 
مواد ساخته شده از پلیمرهای سنتزی به کار برد. به عنوان یک ماده 
ضایعاتی، کراتین نسبتًا ارزان است و کاربرد آن در زمینه پزشکی 
از  شود.  جدید  زیست مواد  تولید  هزینه  کاهش  موجب  می تواند 
آنجا که کراتین ماده اصلی مو به شمار می رود، عمدتًا برای تقویت 
اجزای  از  آب  در  محلول  و  آبکافتی  کراتین  می شود.  استفاده  مو 
نرم کننده های مو، کرم های بدن و افشانه های مو به شمار می رود. 
قابلیت  که  انسان،  موی  از  مشتق شده  پایه کراتینی  هیدروژل های 
پویا  ماتریسی  به عنوان  دارند، می توانند  را  شبکه ای شدن در محل 
برای بهبود زخم عمل کنند ]94[. ثابت شده است، هیدروژل های 
را  سفت  پوست  با  حیوان  یک  در  زخم  بهبود  روند  پایه کراتینی، 
می توانند  مو  از  مشتق  کراتین پایه  هیدروژل های  می دهند.  شتاب 

کاربرد بالقوه ای در محصوالت آرایشی داشته باشند.
در  استفاده شده  زیست پلیمرهای  از  خالصه ای   ،1 جدول  در 
آن ها  معایب  و  مزایا  با  همراه  هیدروژل  به شکل  آرایشی  اهداف 

ارائه شده است.

آمیخته های زیست پلیمرها
کرد،  تهیه  زیست پلیمر  یک  از  می توان  تنها  نه  را  هیدروژل ها 
بلکه طبق روندهای علوم پلیمر و زیست پلیمر، با روش جدیدی 

می توان هیدروژل ها را از آمیخته سازی دو یا حتی چند پلیمر  و/ یا 
درباره  متعددی  مطالعات   .]12،95،96[ کرد  تهیه  زیست پلیمر 
آمیخته های ساخته شده از کالژن و کیتوسان وجود دارد ]97-103[. 
آمیخته های سه تایی ساخته شده از کالژن، کیتوسان و هیالورونیک  

اسید، خواص تورم خوبی نشان دادند ]104-107[. 
هیدروژل های  و   ]108[ پلی وینیل الکل  و  کیتوسان  آمیخته های 
شده اند.  پیشنهاد  نیز   ]109[ پلی وینیل الکل  و  کالژن  برپایه 
هیدروژل های کیتوسان-پلی وینیل پیرولیدون عمدتًا برای کاربردهای 
پزشکی معرفی شده اند. با این حال، چنین هیدروژل هایی را می توان 
هیدروژل های  از   .]110-112[ کرد  استفاده  نیز  آرایشی  لوازم  در 
اجزای  رساندن  برای  می توان  پلیمری  آمیخته های  از  ساخته شده 
از  ساخته شده  درمانی  هیدروژل  کرد.  استفاده  فعال  آرایشی  مواد 
پلی)وینیل الکل( یا پلی)وینیل پیرولیدون( پیشنهاد شده است که در 
درمان التهاب پوستی آتوپیک )atopic dermatitis( استفاده می شود 
]113[. چنین هیدروژل هایی می توانند حاوی عصاره گیاهان دارویی 
به همراه  پلی)وینیل  الکل(  از  باشند.  نیز  پوستی  درمان های  برای 
با  هیدروژل های  تهیه  برای  می توان  پلیمرها  سایر  با  آن  مخلوط 
کیفیت خوب استفاده کرد که حاوی محصوالت دارویی، آرایشی  و 
پزشکی باشند ]114[. مطالعات گسترده درباره کاربردهای پزشکی 
هیدروژل های پلیمری سنتزی انجام گرفته است و جالب اینکه بیشتر 
این هیدروژل ها را می توان در مواد آرایشی نیز استفاده کرد ]115[. 

دوژلی ها
دوژلی ها سامانه های دوفازی منحصر به فردی هستند که با ترکیب 
کاربرد  می شوند.  ایجاد  پایه روغنی  آلی  ژل های  و  هیدروژل ها 
دوژلی ها در داروسازی و محصوالت آرایشی به دلیل قابلیت آن ها 
است  آب گریز  و  آب دوست  داروی  نوع  دو  هر  دارورسانی  در 
)ژل های  روغن  دو  هر  ویژگی های  دوژلی ها  که  آنجا  از   .]116[
و  آب رسانی  موجب  می دهند،  ارائه  را  )هیدروژل(  آب  و  آلی( 
با  انسان می شوند. در ضمن،  مرطوب کنندگی الیه شاخی پوست 
استفاده موضعی از آن ها نفوذ دارو به الیه های مختلف پوست بهبود 
می یابد ]117[. دوژلی ها را می توان با مخلوط کردن یک ژل آلی با 
با این حال، سامانه های هیدروژل  هیدروژل و برعکس تهیه کرد. 
جمله  از  زیست پلیمر  چند  شده اند.  بررسی  کمتر  آلی  ژل  در 
آلژینات سدیم، نشاسته، کربوکسی متیل سلولوز ]118[، صمغ گوار 
]119[، ژالتین ]120[ و غیره به عنوان جزء هیدروژلی سامانه های 
ژل دوتایی استفاده شده اند. افزون بر این، هیدروژل متوکسی پکتین 
تهیه  آرایشی  انتقال مواد  برای  برپایه روغن زیتون  آلی  حاوی ژل 
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جدول 1- خالصه ای از زیست پلیمرهای استفاده شده در کاربردهای آرایشی به  شکل هیدروژل.

معایبمزایازیست پلیمرردیف

کاپاکاراگینان1
نگه داری آب روی پوست و مو

استفاده به عنوان نرم کننده مو
عمل به عنوان مرطوب کننده

احتمال التهاب
احتمال تحریک

صمغ زانتان2
pH مقاومت در محدوده های مختلف دما و

خواص نرم کنندگی پوست
غیرسمی بودن

احتمال تحریک

صمغ گوار3
بهبود وضعیت مو و پوست
جلوگیری از هدررفتن آب
افزایش طول عمر محصول

حساسیت پوستی

قابلیت ژل شدن ضعیف پکتین، زمانی که از تقویت پوستپکتین4
چند منبع باشد.

آلژینات5
از بین بردن چروک های ریز

افزایش قابلیت کشسانی و تقویت پوست
شادابی بخشیدن به پوست

ژل تشکیل شده ممکن است بوی بد داشته 
باشد.

افزایش مقدار رطوبت پوستسلولوز6
سازگاری ضعیف با ماتریس پلیمری آب گریزبه حداقل رسانی افزایش بیش از حد رنگ دانه ها 

بهبود سالمت پوستژالتین7
امکان واکنش های حساسیتیسفت شدن پوست

کالژن8
بهبود خاصیت کشسانی پوست

کاهش چین و چروک
تقویت آب رسانی پوست

امکان نکروز موضعی پوست و پاسخ 
التهابی

کمک به کاهش نمایانی خطوط و چروک های ریزهیالورونیک اسید9
موجب صافی پوست

امکان ایجاد واکنش حساسیتی
امکان ایجاد خارش در موضع کاربرد

کیتوسان10
ضد میکروب

ضداکسنده
نرم کننده پوست

اتصال عرضی ژل کیتوسان ممکن است بر 
خواص ذاتی کیتوسان اثر بگذارد.

شده است ]117[.
خواص  از  اطمینان  دوژلی ها،  آرایشی  فرمول بندی  برای 
مکانیکی، بافتی، نرمی و ضخامت دوژلی ها بسیار اهمیت دارد که 
با اندازه گیری های رئولوژیکی انجام شده به کمک تغییر نسبت ژل 
آلی و/یا هیدروژل قابل مطالعه است. برای مثال، فرمول بندی های 
برای  کنجد  روغن  و  گوار  صمغ  بر پایه  دوتایی  ژل های  مختلف 

رهایش کنترل شده سیپروفلوکساسین تهیه شده اند ]119[.

داروهایی  انتقال  برای  می توان  را  دوژلی  سامانه های 
زیست فراهمی  خوراکی،  مصرف  زمان  در  که  کرد  استفاده 
برای  داد.  کاهش  را  دوز  بسامد  می توان  بنابراین،  دارند.  کمی 
آلی  ژل  و  هیدروکسی پروپیل-متیل سلولوز  هیدروژل  مثال، 
دارورسانی  برای  تهیه سامانه دوژلی   مونواستئارات در  سوربیتان 
است  شده  استفاده  گلودرد  خون  و  فشار  درمان  در  تراپوستی 
داروها  و  انواع مختلف  بتوانند  انتظار می رود، دوژلی ها   .]121[
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مواد آرایشی را انتقال دهند. با این حال، پیش از کاربردیافتن در 
مجال درمانی، باید خواص شیمی فیزیکی آن ها به خوبی مشخص 

شده باشد. 

هیدروژل ها برای کپسولی شدن ترکیبات فعال
هیدروژل های برپایه زیست پلیمرها می توانند موادی را ترکیب کنند 
سایر  و  آرایشی  مواد  فعال  اجزای  کپسولی شدن  برای  به ویژه  که 
عناصر زیستی مناسب هستند ]122[. کپسولی شدن برای کاربردهای 
شده اند.  پژوهش  گسترده  به طور  آرایشی  و  غذایی  دارویی، 
بسیار  زیستی  عوامل  کپسولی شدن  برای  ویژه  به طور  هیدروژل ها 
مفید هستند، زیرا محیط آبی طبیعی الزم برای کارکرد مولکول های 

زیستی در سامانه های زیستی را فراهم می کنند ]123،124[.
فعال زیستی  مواد  اغلب حاوی  بهداشتی  آرایشی و  محصوالت 
حساس  اکسایش  و  نور   ،pH دما،  به  و  بوده  ناپایدار  که  هستند 
هستند. این مواد ممکن است، دست خوش واکنش های نامطلوبی 
شوند که به کاهش یا حتی ازبین رفتن اثر آن ها منجر شود. چنین 

واکنش هایی موجب تخریب محصوالت آرایشی می شود ]125[.
محصوالت  پایداری  افزایش  برای  تنها  نه  کپسولی شدن، 
کنترل  برای  بلکه  تخریب،  برابر  در  آن ها  از  محافظت  آرایشی  و 
استفاده  نیز  آرایشی  محصوالت  در  به کاررفته  فعال  مواد  رهایش 
به  ویژه  به طور  دانشگاهی  و  صنعتی  بخش های   .]126[ می شود 
اختراع  چند  هستند.  عالقه مند  آرایشی  مواد  میکروکپسولی شدن 
و  آرایشی  محصوالت  در  میکروکپسولی شدن  درباره  ثبت شده 
بهداشت فردی وجود دارد ]130–127[. هیدروژل ها در کاربردهای 
رایحه ها،  پپتیدها،  پروتئین  ها،  کپسولی شدن  برای  آرایشی، 
عوامل  مرطوب کننده ها،  خورشید،  نور  فیلترهای  ضداکسنده ها، 
آرمانی هستند ]125[. خواص  برنزه کننده و سفیدکننده  ضدپیری، 
آن ها  ویژه  کاربرد  مطابق  کپسولی شدن  برای  هیدروژل ها  الزم 
انتخاب می شود. آن ها می توانند پاسخگو به محرک، تخریب پذیر 
باشند. زیست پلیمرهای به کاررفته  یا بسیار شبکه ای شده  اندکی  و 
از  استفاده  با  می توان  را  هیدروژل ها  فراورده های  این گونه  در 
مولکول های زیستی عامل دار کرد تا نشانه های زیست شیمیایی الزم 
کپسولی  شدن  )مانند  کپسولی شده  سلول های  یا  مولکول ها  برای 
شده  داده  نشان  مثال  به عنوان  شود.  فراهم  پپتیدها(  و  پروتئین ها 
دارای قطعه مرکزی  با کلسترول  است، کربنات های عامل دار شده 
آب دوست به ژل هایی گردایش می شوند که می توانند میسل های 

پلیمری بارگذاری شده با دارو را کپسولی کنند ]131[.
استفاده  پوسته  به عنوان  آرایشی  مواد  در  بیشتر  که  موادی 

سلولوز،  نشاسته،  )صمغ ها،  پلی ساکاریدها  شامل  می شوند، 
کازئین  و  )ژالتین،  پروتئین ها  کیتوسان(،  سیکلودکسترین ها  و 
روغن ها(  و  و  پارافین  )موم ها،  لیپیدها  سویا(،  پروتئین های 
و  پلی وینیل الکل  آکریلی،  )پلیمرهای  سنتزی  پلیمرهای 
مکانیکی  و  خواص   .]132-136[ هستند  پلی)وینیل پیرولیدون(( 
با مشخصه های ساختاری و وزن  سرعت تخریب آن ها به شدت 
مولکولی پلیمر و ماهیت گروه های انتهایی زنجیر تعریف می شود. 
برای بهبود خواص این پلیمرها می توان از عامل دارکردن شیمیایی 

استفاده کرد ]137-140[.

چشم انداز آینده هیدروژل ها در مواد آرایشی
هیدروژل ها به طور گسترده در زمینه های پزشکی استفاده می شوند. 
دارورسانی  برای  هیدروژل  زمینه  در  زیادی  مقاالت  تاکنون، 
کنترل شده، وسایل قابل کاشت با حافظه شکلی، مهندسی بافت  و 
نتایج  که  هنگامی  حال،  این  با  است.  شده  منتشر  ترمیم  پزشکی 
و دانش موجود در باره هیدروژل های به کاررفته در لوازم آرایشی 
مقایسه می شوند، تعداد اندک مقاالت مربوط به این هیدروژل ها، 

مشکل اصلی را تشکیل می دهد.
شده  منتشر  مقاله   68930 حدود  اسکوپوس،  داده  پایگاه  طبق 
که در آن ها واژه هیدروژل در عنوان، واژه های کلیدی و چکیده 
این  مقاله(.   24762 مقاله حدود  عنوان  در  )فقط  است  شده  درج 
با  پژوهشی  گروه های  از  بسیاری  تاکنون  می دهند،  نشان  داده ها 
هیدروژل ها کار کرده اند. با این حال، با جست وجوی ترکیبی دو 
واژه هیدروژل و آرایشی در عنوان تنها در حدود 20 مقاله درباره 
کاربرد هیدروژل ها در مواد آرایشی بحث شده است. جست وجو 
در چکیده مقاالت، نتایج بیشتر حدود 464 سند را به دست می دهد. 
این اطالعات مربوط به مارس 2020 است. احتماالً گزارش هایی نیز 
وجود دارند که توسط اسکوپوس ارائه نشده اند، بنابراین به راحتی 

در دسترس نیستند.
شایان ذکر است، هیدروژل های انتخابی استفاده شده در زمینه های 
زیست پزشکی می توانند فرمول بندی های هیدروژل زیست چسب 
حقیقت،  در  باشند.  نیز  پوست  روی  آرایشی  کاربردهای  مناسبی 
زیست پلیمرهای استفاده شده برای تهیه هیدروژل ها در کاربردهای 
زیست پزشکی، مشابه مواد به کاررفته در این کاربردها هستند )مانند 
و  سلولوز  کیتوسان،  آلژینات،  اسید،  هیالورونیک  ژالتین،  کالژن، 

مشتقات آن(. 
می تواند  آرایشی  مواد  در  هیدروژل ها  آینده  چشم اندازهای 
تاکنون  باشد.  کاربردهای زیست پزشکی  به کاررفته در  مواد  مشابه 
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شده  استفاده  آرایشی  محصوالت  در  معمولی  هیدروژل های  از 
است. هیدروژل های معمولی بسته به محیط اطراف و وجود آب، 
فقط تحت فرایند تورم-واتورم قرار می گیرند. اخیراً، توجه زیادی 
هیدروژل های  است.  شده  هوشمند  هیدروژل  های  اصطالح  به 
هوشمند قابلیت پاسخگویی به تغییرات محیط بیرون خود را دارند. 
در  می توانند  هوشمند  هیدروژل های  در  استفاده شده  پلیمرهای 
تغییرات چشمگیری  دما،  یا  یونی  قدرت   ، pH تغییرات  به  پاسخ 
یا  تراوایی  شبکه،  ساختار  سل-ژل،  انتقال  تورم،  رفتار  در 
استحکام مکانیکی نشان دهند. در درمان پوست و مو چند روش 
الکتریکی  و  بر پایه دما، میدان های  استفاده شده است که معموالً 
می توان  فیزیکی  محرک های  این  از  هستند.  نور  و  مغناطیسی 
استفاده  آرایشی  مواد  در  محرک  به  حساس  هیدروژل های  برای 
شامل  شیمیایی  فیزیکی، محرک های  از محرک های  غیر  به   کرد. 
می توان  را  ویژه  مولکولی  تشخیص  رویدادهای  و  یون ها   ،pH

به  از هیدروژل ها می توانند  برخی  استفاده کرد.  آرایشی  در مواد 
دهند  پاسخ  عرق،  ترکیبات  و  آنزیم ها  مانند  ویژه ،  مولکول های 

که ممکن است یک پاسخ زیستی یا زیست شیمیایی ایجاد کنند.
حوزه هیدروژل ها برای کاربردهای آرایشی یک موضوع حل شده 
یا پایان یافته نیست. چشم اندازهای آینده این نوع هیدروژل ها شامل 
و  پلیمرها  آمیخته  نیز  و  آب دوست  زیست پلیمرهای  و  پلیمرها 

مشتقات آن ها خواهد بود.

نتیجه گیری

تهیه  و  آرایشی،  کاربردهای  برای  متعددی  هیدروژلی  ساختارهای 
شناسایی شده اند. به طور ویژه، هیدروژل های زیست-چسب مزیت 
مهمی نسبت به هیدروژل های معمولی دارند، زیرا موجب زمان اقامت 
مهم  ویژگی های  از جمله  کاربرد می شوند.  در موضع  طوالنی  تری 
شبکه های هیدروژلی برای استفاده در مواد آرایشی، قابلیت تورم و 
استحکام مکانیکی است. زیست تخریب پذیری نیز از مزایای این مواد 
به شمار می رود. قابلیت اصالح ساختاری زیست پلیمرها می تواند موجب 
تشکیل مشتقات کاربردی جدید شود. ترکیب مواد فعال در ساختار 
هیدروژل و نیز کپسول سازی با استفاده از پوسته های زیست پلیمری 
می تواند به توسعه محصوالت آرایشی جدید منجر شود. آماده سازی 
هیدروژل، عملکرد اصالح شده و سازوکار شبکه ای شدن، معموالً با 
هدف تعیین شده، به عنوان مثال آماده سازی برای مو، پوست، ناخن، 
مراقبت از دهان و دندان، مرتبط است. عناصر فعال موجود در ساختار 
هیدروژل، عملکرد خود را در الیه های عمیق  پوست اعمال می کنند. 
از سوی دیگر، دوژلی ها مزیت منحصر به فرد دارورسانی هر دو نوع 
 )trans der mal( داروی آب  گریز و آب دوست را از مسیر تراپوستی
دو  آمیخته سازی  زیست پلیمرها  و   / یا  اصالح  می دهند.  ارائه  را 
زیست پلیمر یا حتی بیشتر می تواند به توسعه هیدروژل های جدیدی 

برای کاربردهای آرایشی منجر شود.
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