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Abstract 

Over the last two decades, due to the advances in the techniques used in the design and synthesis 

of peptides as well as the understanding of the underlying molecular mechanisms involved in their 

therapeutic action on skin disorders, novel applications have been emerged for peptides as 

cosmeceuticals. There are several advantages in the use of   bioactive and biomimetic peptides 

such as availability, diverse and selective mode of action in skin physiology, and lack of 

immunogenic reactions that have attracted skin specialists’ attention for their potential use as anti-

wrinkle agents. These peptides are known to have various biological roles against skin ageing, 

most prominently as extracellular matrix signal modulators and collagen synthesis stimulants. In 

addition, they may act as carrier peptides, antioxidants, neurotransmitter or enzyme inhibitors. 

However, they are facing a few obstacles for widespread applications in topical anti-ageing skin 

products: a) clinical evidence for the therapeutic efficacy is still limited; b) skin penetration may be 

weak due to their hydrophilicity, high molar mass, and binding to other ingredients; and c) high 

cost. Peptide transport through skin can be effectively boosted by penetration enhancers, lipophilic 

modifications, peptide microencapsulation, and skin microporation. There are currently more than 

30 therapeutic peptides that have been occasionally introduced into the market of skin care 

products. This review summarizes different classes of topical peptides with proven effectiveness 

against skin ageing in-vivo. Moreover, the challenges of and approaches to peptide transport 

through skin OR (the delivery challenges and approaches) are discussed. 
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 چکیده

 پپتییدهااثر بخشیی  مولکولی های مکانیسم درک حال عین در و سنتز و طراحی های تکنیک به دلیل تکامل گذشته، دهه دو طول در

بیرای پپتییدهای زیسیت  متعیددی مزایای. است گسترش یافته آرایشی – دارو عوامل عنوان آنها به کاربرد ،در بهبود مشکالت پوستی

موضیعی مریرش شیده  تجویز در زا ایمنی جانبی اثرات فقدان و پوست فیزیولوژی در انتخابی و متنوع عملکرد دسترسی، قبیل ازفعال 

 پپتییدها ایین .است نموده جلب پوست چروک و چین ضد عوامل عنوان را به آنها از بالقوه استفاده به پوست متخصصین ویژه توجه که

 بیه همچنیین،. باشند می ماتریکس خارج سلولی و تحریک سنتز کالژن های سیگنال تنظیم نظیر بیولوژیکی مختلف های نقش دارای

 بیرای متعیددی موانی  اگرچیه،. کننید میی عمل آنزیمی یا عصبی گرهای میانجی مهارکننده اکسیدانت، آنتی حامل، پپتیدهای عنوان

( ب اسیت، محیدود هنیوز درمیانی اثربخشیی برای بالینی شواهد( الف: دارد وجود پیری ضد موضعی محصوالت رآنها د گسترده کاربرد

 پوسیت از پپتید انتقال. زیاد های هزینه( ج و است، محدود مواد سایر به اتصال و باال مولی جرم بودن، هیدروفیل دلیل به پوستی نفوذ

. یابید میی افیزایش پوسیت در ریز های تخلخل ایجاد و میکروانکپسیوالسیون پپتید، شیمیایی اصالش جذب افزاها، توسط موثر طور به

 میی اسیتفاده مراقبیت از پوسیت هیای فراورده در بعضا که شده پوست معرفی پیری ضد عامل عنوان به پپتید نوع سی از بیش امروزه

 و هیا چیالش بعیالوه، دهید  میی ارائیه تین درون عاتمرال در شده اثبات اثربخشی با موضعی پپتیدهای از ای خالصه مقاله این .شود

 .شود می بحث پوست راه از پپتید انتقال رویکردهای
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 مقدمه

پیری فرایندی چند عاملی و پیچیده بوده کیه علیت اصیلی 

سیا  مجموعیه ای از آن تاکنون شناخته نشده اسیت و برا

نظریات توضیح داده می شود. برخالف نظرییه تکیاملی کیه 

پیری را نتیجه کاهش انتخیاب طبیعیی میی دانید، نظرییه 

مولکولی بر تاثیر تغییرات ژنتیکی تاکید دارد. همچنیین در 

نظریه سیستمیک، پیری در نتیجه تغییرات نورواندوکرین و 

سلولی عموما با  فرایندهای ایمونولوژیک رخ می دهد. پیری

نظریاتی همچون کوتیاه شیدن تلومرهیا و آسییب ناشیی از 

 . (2, 1)رادیکال های آزاد توضیح داده می شود 

طی فرایند پیری پوست ساخت پیروتئین هیای میاتریکس 

خارج سلولی مانند کالژن، فیبرونکتین، االستین و المینین 

رج کاهش یافته و تجزیه آنها افزایش می یابد. ماتریکس خا

سلولی عالوه بر محافظت ساختار سیلولی، بیر رفتیار هیای 

سلولی از جمله تکثیر و تمایز موثر است. اینگونیه عملکیرد 

ها به واسره پپتید های کوچکی مشتق از تجزییه پیروتئین 

هییای مییاتریکس خییارج سییلولی موسییوم بییه ماتریکییاین 

(matrikine)  کنترل می شوند. بدنبال تخریب میاتریکس

االستیسیته پوست به تدریج کاهش می یابید خارج سلولی 

. (3, 2)و اولین خروط پییری و چیروک هیاهر میی گیردد 

فرایند پیری پوست توسط عوامل داخلی و خارجی کنتیرل 

می شود. عوامل خارجی شامل تما  با تابش میاورابنفش، 

آلیودگی هیوای محییط زیسیت و اسیتعمال دخانییات مییی 

ب افزایش گونیه  هیای باشند. تما  با نور ماورابنفش موج

(، reactive oxygen species, ROSفعیال اکسییژن )

اختالل در سنتز کالژن، القای تولید کالژنیاز و آنیزیم هیای 

تجزیه کننده پیروتئین هیای موجیود در میاتریکس خیارج 

سیلولی،  DNAسلولی می شود، که به دنبیال آن تخرییب 

تخرییب تغییر در ساختار و عملکرد پروتئین ها و در نهایت 

پوست را باعث میی شیود. عوامیل داخلیی شیامل تشیکیل 

مقادیر زیاد گونه های فعال اکسیژن طی متابولیسم سلولی 

و عوامل ژنتیکی می باشد که موجب از بین رفتن پیروتئین 

های ماتریکس خارج سلولی، کاهش جریان خون و از بیین 

 .(4)رفتن عملکرد سلول های پوست می شوند 

یشیی بهداشیتی جهیت تولیید محصیوالت امروزه صنای  آرا

کارآمدتر ضد پیری پوست نیازمند استفاده از عوامل زیست 

فعال مختلف از جملیه پپتیید هیا، فاکتورهیای رشید، پلیی 

( میی antioxidantsساکارید ها و آنتیی اکسییدانت هیا )

آرایشییی -باشییند  لییذا بییه آنهییا فییراورده هییا واژه دارو

(cosmeceuticalاطالق می شود. د ) ر این مییان پپتیید

ها به دلیل دارا بودن اثرات شگرفی در زمینه ضید پییری و 

چروکیدگی پوست از اهمیت بسزایی برخوردار میی باشیند. 

مولکییول هییای بیولوژیییک کوتییاه زنجیییره از  ،پپتیییدها

مونومرهای آمینواسیدی بوده که توسط اتصاالت آمیدی به 

رگانیسم های آنها در ساختار تمام ا یکدیگر متصل شده اند.

در طییف وسییعی از فراینیدهای زنده یافیت میی شیوند و 

فیزیولوژیکی از جمله دفاع، ایمنی، استر ، رشد، هموستاز 

(hemostasisو تولیدمثل )  نقش مهمیی ایفیا میی کننید

(5-8) . 

اگر چه پپتیدها نظیر انسولین از اولیین اکتشیافات درمیانی 

نظییر (پپتییدها قرن بیستم هستند، اما نقش درمانی اولیگو

حدود نیم قرن بعید مشیخش شید.  )هورمون های پپتیدی

بعدها سنتز این مولکول های کوچک بدلیل سهولت تولید، 

سادگی تجویز و ویژگی های فارماکودینیامیکی مناسیب در 

صنای  دارویی توسعه یافیت. اولیین پپتیید در اواییل قیرن 

 نوزدهم توسط فیشر و همکارش سنتز شد که دارای تیوالی

کمپلکس یون میس  1973گالیسین بود. در سال -گالسین

لیزین ارائه شد کیه در اواخیر -هیستیدین-و توالی گلیسین

به عنوان اولین ترکییب در محصیوالت مراقبیت از  80دهه 

پوسییت اسییتفاده شیید. از آن پییس تییا پایییان قییرن بیسییتم 

پیشرفت های علمی در زمینیه پپتییدها بیه کنیدی تیداوم 

شته طیف وسیعی از پپتیدهای صناعی دهه گذ 2یافت. در 

با توالی کوتاه که نقش مهمیی در سینتز میاتریکس خیارج 

سییلولی، رنگدانییه هییا، مهییار رادیکییال آزاد، تکثیییر و تمییایز 

کراتینوسیت ها توسعه یافتند. امیروزه ایین پپتییدها بیرای 

تحریک کالژن، بهبود زخم، صیاف کیردن چیین و چیروک 

آنتییی اکسیییدانتی،  هییای پوسییت و همچنییین بییرای اثییرات
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-9)ضدباکتری و سفیدکنندگی پوست استفاده میی شیوند 

12). 

آرایشی می توان به عملکیرد -از مزایای مهم پپتیدهای دارو

اختصاصی و سیازگاری زیسیتی مناسیب آنهیا اشیاره کیرد. 

ولیکن گرانی قیمت محصوالت، دشیواری انتقیال تراپوسیت 

(transdermal( و پیچیدگی رهیش )releaseپپت ) یید از

فراورده بدلیل تداخل با سایر اجزای فرموالسیون از چیالش 

عالوه بر ایین، فرموالسییون . (13)های اصلی آنها می باشد 

های آرایشی به صورت ترکیبیی میورد اسیتفاده قیرار میی 

گیرند  لذا در بیشیتر میوارد، اثیر واقعیی پپتییدها بیر روی 

شیی پوست همچنان نامشخش باقی می ماند و ادعای اثربخ

آرایشی، تنها به بهبیود هیاهر پوسیت -عوامل داروبه عنوان 

 . (13)محدود می شود 

امییروزه بیییش از سییی نییوع پپتییید بییه عنییوان عامییل ضیید 

چروکیدگی و پیری پوست معرفی شده که بعضا در فراورده 

-دارو پپتیدهایهای آرایشی و بهداشتی استفاده می شود. 

ی آرایشیییی موضیییعی معمیییوال بیییه انیییواع پپتییییدها

 carrier)(، پپتیدهای حامل signal peptidesسیگنالی)

peptides)میانجی گرهای عصیبی  ، پپتیدهای مهارکننده

(neurotransmitter inhibitor peptides ،)

 enzyme inhibitorپپتیییدهای مهارکننییده آنزیمییی )

peptides و پپتیدهای مشیتق از هضیم پیروتئین طبقیه )

 ارائیه شیده اسیت. 1ول که در جید (8, 7)بندی می شوند 

این مقالیه ضیمن میرور سیازوکارهای عملکیردی آنهیا بیه 

یین مرالعات بالینی انجام شده و پیشرفت هیای اخییر در ا

 حوزه به طور خالصه می پردازد.

 

 پپتید های سیگنالی  -1

پپتید های سیگنالی از طریق تنظییم هموسیتاز میاتریکس 

نید پییری خارج سلولی و یا تکثیر کراتینوسیت هیا بیر فرای

پوست اثر می گذارند. در حضور این پپتید ها تکثیر کالژن، 

االستین، پروتئوگلیکان، گلیکوزآمینوگلیکان و فیبیرونکتین 

افزایش می یابد که در نتیجه چین و چیروک هیا، خریوط 

نازک پوست و پیگمان های پوستی ناشی از اشعه خورشیید 

هبیود کاهش می یابند. به عالوه، انعریاف پیذیری پوسیت ب

یافته و هاهر پوست شفاف، نرم و محکیم تیر بیه نظیر میی 

. در ادامه برخی از انواع پپتید هیای سییگنالی کیه (7)رسد 

موجب جوان سازی پوسیت میی شیوند، توضییح داده میی 

 شوند:

 

پپتید های سـیگنالی تعـديک کننـده میـزان  -1-1

 کالژن

طیف وسیعی از پپتیدهای زیست مقلید میورد اسیتفاده در 

پوست از طریق بازسازی ماتریکس خارج سلولی و به پیری 

طییور مشییخش بییا مکانیسییم تحریییک سیینتز و همچنییین 

سازماندهی الیاف کالژن اثر می کنند که در ادامیه توضییح 

 داده می شود: 

3-Pentapeptide(Ser-Lys-Thr-Thr-Lys)،  یکیییی

از اولین الیگوپپتید هایی است که به عنوان یک عامل موثر 

پوست در صنعت آرایشی بهداشتی شناخته شید. بر زیبایی 

بیوده کیه  Iاین پپتید بخشی از توالی انتهایی کیالژن نیوع 

تولید ماتریکس خارج سلولی توسط فیبروبالست هیا را بیه 

میزان قابل توجهی افزایش می دهد. همچنین تولید کالژن 

و فیبرونکتین را بدون تاثیر بر مییزان پیروتئین  IIIو  Iنوع 

بت پروتئین های ترشحی به پروتئین های سیلول تام و نس

چیالش نفیوذ البتیه بیدلیل . (15, 14, 8)افزایش می دهید 

پذیری ناچیز این پپتیید آبدوسیت در الییه هیای پوسیتی، 

کونژوگه پپتیدی با پالمیتیک اسید سنتز شد. یک مرالعیه 

شییکل  خییانم داوطلییب نشییان داد کییه 180بییالینی بییر 

طور قابل توجهی نسبت به نمونیه به  پالمیتوئیله این پپتید

شاهد خروط چین و چروک را کاهش داده و سرح پوسیت 

 Tripeptide-10 .(19-16)را صاف و شفاف میی نمایید 

Citrulline (Lys-Asp-Ile-Citrulline بیییییا نیییییام )

بیییه طیییور اختصاصیییی بیییرای  ™Decorinylتجیییاری 

در  .(20)سازماندهی الیاف کالژن پوست استفاده می شود 

سیاله(  58تیا  40داوطلب سالم ) 43العه بالینی بر یک مر

در مقایسیه  بیا دارونمیا ایین فیراورده نشان داده شید کیه 
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یکنواختی و انعراف پذیری بیشتر الیاف کالژنی ایجاد میی 

 .(20)نماید 

palmitoyl Tetrapeptide-7 (Pal-Gly-Gln-

Arg) -Pro  یاGQPR-pal  بیا نیام تجیاریTMRigin  

را  6است که ترشح اینترلیوکین  Gگلوبولین قرعه از ایمونو

و به عنوان یک ماده ضد التهیابی پیس از قیرار  دادهکاهش 

 اشعه ماورابنفش عمل می نماید.  پوست در معرض گرفتن 

 

 آرایشی در فراورده های پوستی-. انواع پپتید های سیگنالی مورد استفاده به عنوان عوامل دارو1جدول 

 نام پپتید انیسم اثرمک آرايشی-کاربرد دارو

 ضد چین و چروک
و فیبرونکتین ، تولید االستین و  IIIوIافزایش سنتز کالژن نوع 

 گلیکوزآمینوگلیکان
Pentapeptide 3 

 ، استحکام وبهبود یکنواختی 

 انعراف پذیری پوست
 Tripeptide-10 citrulline سازماندهی الیاف کالژن پوست

، افزایش ضد چین و چروک

 ،انعراف پذیری پوست واستحکام 

 مرطوب کننده پوست

 بهبود عالئم کشش

 Palmitoyl tetrapeptide-7 و تحریک سنتز کالژن و االستین IL-6 کاهش ترشح 

افزایش  ،ضد چین و چروک

 استحکام و مرطوب کننده پوست
 تحریک سنتز کالژن و گلیکوزآمینوگلیکان

Pal-GHK or Pal 

tripeptide 1 

وست، بهبود افزایش استحکام پ

سریعتر زخم، افزایش خونرسانی و 

 هیدراتاسیون پوست

 TGF-β Palmitoyl tripeptide-3/5تحریک تولید کالژن از طریق 

، افزایش ضد چین و چروک

 استحکام و ضخامت پوست
 syndecan Acetyl tetrapeptide-9و   lumicanو  Iسنتز تحریک کالژن 

 Lipopeptide ورونیک اسیدافزایش تولید کالژن و هیال ضد پیری

افزایش استحکام و انعراف پذیری 

 ضد چین و چروک ،پوست
 Tetrapeptide-21 القای تولید کالژن

 Hexapeptide-14 تحریک سنتز کالژن ضد چین و چروک

افزایش استحکام و انعراف پذیری 

 ضد چین و چروک ،پوست
 ر پوستتحریک فیبروبالست های پوست انسان و افزایش رگزایی د

Hexapeptide 

Val-Gly-Val-Ala-Pro-

Gly 

 درمان برص
القا کننده سنتز مالنین، مهار تولید گونه های اکسیژن رادیکالی و افزایش 

 ناشی از تابش نور DNAترمیم 
Tetrapeptide 

(His-D-Phe-Arg-Trp) 

-Tripeptide (His-D-Phe القا کننده سنتز مالنین درمان برص

Arg) 

 Nonapeptide-1 فعالیت آنزیم تیروزیناز و کاهش سنتز مالنینمهار  ی پوستیکاهش لکه ها

 Decapeptide 12 القای سنتز مالنین درمان برص

 TNF-α Tetrapeptide PKEKو  IL-1 ،IL-6 ،IL-8کاهش بیان ژن های کد کننده تیروزیناز،  کاهش لکه های پوستی

 Aquaporin تکثیر کراتینوسیت ها و مهاجرت آنها بهبود انتقال آب از غشای سلولی، مرطوب کننده

ضد چین و چروک، افزایش 

 انعراف پذیری
 Palmitoyl tripeptide-38 افزایش نوسازی و تمایز سلول های بنیادی به کراتینوسیت ها می شود
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با تحریک سنتز کیالژن و االسیتین در میاتریکس  همچنین

حکام پوسیت خارج سلولی باعث تقویت االستیسییته و اسیت

در مرالعات حیوانی مشخش شد کیه  .(22, 21)می گردد 
TMRigin   قییادر اسییت فعالیییت متالوپروتئینییاز هییای

 . نتیایج مرالعیه(23)ماتریکس خارج سلولی را مهیار کنید 

 60مییاه در  12بییالینی مصییرف اییین فییراورده طییی مییدت 

در داوطلب مبتال بیه پییری پوسیت ناشیی از نیور خورشید 

سال نشان داد که چین و چیروک  80تا  45 محدوده سنی

شییفافیت پوسییت افییزایش،  ،هییای پوسییت کییاهش یافتییه

افزایش می همچنین انعراف پذیری و هیدراتاسیون پوست 

 .(24)یابد 

1-Palmitoyl Tripeptide -Gly-(Palmitoyl

Lys)-His  یاGHK-pal  یک پیام رسان پپتییدی بیرای

قایسیه بیا بازسازی مجدد کالژن محسوب می شود که در م

. (25)رتینوئیک اسید، تحریکات پوستی ایجیاد نمیی کنید 

تولیید  βTGFبیر فیاکتور رشید  از طریق تیاثیراین پپتید

و چیین  را تحریک ها فیبریل کالژن و گلیکوزآمینوگلیکان

 15. در یک مرالعه بر (25)و چروک ها را کاهش می دهد 

در  داوطلب خانم، استعمال کرم حاوی این فیراورده، دو بیار

روز به مدت چهار هفته، به طور معنی داری طیول و عمیق 

. در مرالعییه (25)چییروک و زبییری پوسییت را کییاهش داد 

 23دیگری طی چهار هفته استفاده از این پپتید بر پوسیت 

در  افزایش ضخامت پوسیت ٪4داوطلب خانم سالم، حدود 

-palترکیبیی از  .(25) مقایسه با حامل تنها مشاهده شید

GHK   وpal-GQPR  به عنوان یک ترکیب ضد چین و

به بازار عرضه  Matrixyl ™ 3000چروک با نام تجاری 

 28شده است. در یک کارآزمایی بیالینی تصیادفی بیر روی 

داوطلب، بیدنبال مصیرف دو بیار در روز کیرم حیاوی ایین 

ترکیب اثرات مرلوب ضد چروکیدگی، کاهش عمق، حجیم 

ت و همچنیین و تراکم چین و چروک ، کاهش زبیری پوسی

. (26)کاهش سرح چین و چروک های عمیق مشاهده شد 

-Palmitoyl Tripeptide-3/5 (Palبییه طییور مشییابه 

Lys-Val-Lys با نام تجاری )Coll-®Syn اثیر  از طریق

. مرالعیات می شیودباعث تحریک تولید کالژن  TGFβ بر

قییادر بییه افییزایش  Coll-®Synحیییوانی نشییان داد کییه 

د سریعتر زخم، افیزایش خونرسیانی و استحکام پوست، بهبو

هیدراتاسیون پوست از طرییق تحرییک تولیید کیالژن  بیه 

 .(29-27)برابر بیشتر از سرح پاییه میی باشید  3-2میزان 

همچنین در مرالعات دیگر نقیش آن در غییر فعیال شیدن 

و افییزایش میییزان  3و  1متالوپروتئینییاز هییای ماتریکسییی 

نتیایج ییک . (12) نشیان داده شید %119کالژن پوست تا 

داوطلیب چینیی نشیان  60روزه بر روی  84مرالعه بالینی 

 این فراورده در کاهش چیین وبرابری  3,5دهنده اثربخشی 

چروک و زبری پوست در مقایسه با گروه های شاهد و کرم 

 .(30)دارونما بود 

Palmitoyl Pentapeptide-4 (Pal-Lys-Thr-

Ser-Lys-Thr)  بیا نیام تجیاری®Matrixyl  ییک لیپیو

پپتید کوچک و اختصاصی است که باعیث تحرییک تولیید 

االستین، فیبرونکتین، گلیکوزآمینوگلیکان و کالژن، کمیک 

به حفی  سیاختار میاتریکس خیارج سیلولی، بهبیود زخیم 

ایین میاده باعیث . (31)وکاهش چین و چروک میی شیود 

و هیالورونییک  IV افزایش سنتز کالژن تیام، کیالژن نیوع 

میی شیود  %267و  %327، %117یب به میزان اسید به ترت

. در یک مرالعه بالینی طی دو هفته استفاده ، چروک (32)

های عمیق پوست به نصف کاهش یافته و چیین و چیروک 

های کوچک و خروط ریز پوست به طور کامل از بین رفت 

. همچنین در مرالعه بالینی دیگیری کیه بیه صیورت (33)

د، پس از مصرف دوبار در تصادفی دوسوکور طراحی شده بو

روز، کیاهش  28روز این ماده در اطراف ناحیه چشم بیرای 

درصدی ضخامت  37درصدی عمق چروک ها، افزایش  18

درصدی استحکام پوست مشاهده شید  21پوست و افزایش 

. به طور مشابه در مرالعیه بیالینی دوسیوکور دیگیری (34)

لیب بیرای خیانم داوط 49مصرف دو بار در روز این ماده در 

ییک دوره چهیار ماهیه باعیث کیاهش چشیمگیر در زبیری 

پوست، حجم و عمق چین و چروک های پوست در مقایسه 

 .(35)با دارونما شد 

9-Acetyl Tetrapeptide (-Asp-Gln-Acetyl-N

His-Val)  بییا نییام تجییاریDermican™  از طریییق 
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و   Iوکیالژن نیوع    lumicanتحریک سنتز پروتئوگلیکان

acetyl Tetrapeptide (-N- 11ابه بییه طییور مشیی

Leu-Tyr-Pro-Pro-Acetyl بییییا نییییام تجییییاری )

Syniorage™  بییییا افییییزایش سیییینتز پروتئوگلیکییییان

1 -syndecan و کالژن نوعXVII   ،در کراتینوسییت هیا

انسجام پوست را بهبود می بخشیند. در دو مرالعیه بیالینی 

ت خانم داوطلب مبتال به افتادگی پوس 19و  17جداگانه بر 

نشان داده شد که اسیتفاده از کیرم  ، در ناحیه ساعد دست

ماه سیبب افیزایش  4سه درصد این ترکیبات پپتیدی طی 

ضخامت و سفتی پوست در مقایسیه بیا دارونمیا میی شیود 

(36 ,37). 

 Lipopeptide (Pal-Gly-Gln-Pro-Arg)  توانییییایی

را دارد.  Toll-like 1 ((TLR1گیرنیده هیای اتصیال بیه

می نشان داده که این پپتید بیا افیزایش تولیید مرالعات عل

کالژن جدید و هیالورونیک اسید جیز یکیی از قیوی تیرین 

 . (38)عوامل ضد پیری پوست محسوب می شود 

 

پپتید های سـیگنالی تعـديک کننـده میـزان  -2-1

 االستین

الیییاف االسییتین از اجییزای مهییم مییاتریکس خییارج سییلولی 

هیا و االسیتین هیای هستند و شامل دو جز میکروفیبرییل 

ماتریکسی می شوند. پیری طبیعی پوسیت و قیرار گیرفتن 

بیش از حد در معرض اشیعه میاورای بینفش موجیب بیروز 

هگزاپپتیید بیا  .تغییراتی در شبکه های االستین میی شیود

بیه طیور طبیعیی Val-Gly-Val-Ala-Pro-Gly توالی 

در االستین انسان، گاو و خوک تکرار می شود. ایین پپتیید 

تنظیم خودکار سنتز االسیتین نقیش داشیته، همچنیین  در

یک محرک قوی فیبروبالسیت هیای پوسیتی، را زاییی و 

مهاجرت سلول های اندوتلیال محسوب می شود. در نتیجه 

در بازسازی و ترمیم زخم های پوستی مورد توجه می باشد 

(7 ,8). 

 

پتید های سـیگنالی تعـديک کننـده میـزان  -3-1 

 مالنین

سلول های پوست در برابیر اشیعه مضیر   DNA مالنین از

 ماوراء بنفش محافظیت کیرده و همچنیین بیه عنیوان ییک

رادیکییال آزاد عمییل مییی کنیید. آنییالوا هییای  مهارکننییده

مختلفییی از هورمییون محییرک مالنوسیییت در کییرم هییای 

موضییعی بییرای محافظییت از نییور و جلییوگیری از پیییری و 

ده اسیت. آفتاب سنتز شی سرطان پوستی ناشی از تابش نور

-His-D-Phe- Arg در این مییان تیوالی هیای پپتییدی

Trp  وHis-D-Phe-Arg  توانسیته انید کیه قیوی تیر از

هورمون محرک مالنوسییت فعالییت تیروزینیاز را تحرییک 

کرده و در نتیجه سبب کاهش تولید پراکسیید هییدروژن و 

اپوپتوزیس در سلول های سازنده مالنین و افیزایش تیرمیم 

DNA (39, 8)سیت های آسیب دیده می گردد در مالنو. 

(Met-Pro-D-Phe-Arg-D-Trp-Phe-Lys-Pro-

Val) Nonapeptide-1  بیییییا نیییییام تجیییییاری

Melanostatine ™   ابتدا به دلیل اثرات ضید میکروبیی

مشخش شد که این پپتیید در مورد توجه قرار گرفت. بعدا 

غلظت صد میکروموالر می تواند فعالیت تیروزیناز را حیدود 

 %43مهار کند و محتوای مالنین مالنوسیت هیا را تیا  35%

تحقیقات حیوانی مشیخش . همچنین در (40)کاهش دهد 

روز میی توانید  28استفاده یک بار در روز به میدت شد که 

رنگدانییه هییای پوسییتی را بییه طییرز معنییی داری کییاهش 

ین پپتید با مهار هورمیون ا. شایان ذکر است که  (40)دهد

بب کاهش لکه های پوسیتی بیه وییژه محرک مالنوسیت س

 . (40)در دوران بارداری می شود 

Decapeptide-12 (Tyr-Arg-Ser-Aar-Lysd-

Tyr-Ser-Ser-Trp-Tyr مهارکننییده برگشییت پییذیر )

تیروزیناز می باشد که از تولید مالنین جلوگیری میی کنید 

موثرتر از روش هیای درمیانی قبلیی، از این پپتید . (41, 7)

ینون، در برابر هیپرپیگمانتاسیون عمیل میی جمله هیدروک

. مرالعات انجام شده در  مالنوسیت های کشیت (42)کند 

درصدی مقدار  43تا  27روز، کاهش  7داده شده در مدت 

. همچنین در مرالعیه آینیده (40)مالنین را نشان می دهد 

نگر استفاده موضعی ایین پپتیید در بیمیاران دچیار آسییب 

نیور آفتیاب نشیان داده شید کیه در پوستی ناشی از تابش 
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بیه حید  3درصید افیراد رنیو پوسیت از درجیه  40 حدود

 . (43)تغییر می یابد  1درصد به درجه   15طبیعی و در 

(Pro-Lys-Glu-Lys) Tetrapeptide PKEK 
. در ییک (44)دارای اثرات سیفید کننیدگی پوسیت اسیت 

 4داوطلب خانم بیه میدت  10مرالعه بالینی دو سو کور بر 

مصرف یک بار در روز از این پپتید باعث مهیار قابیل  ،هفته

توجه اثرات نامرلوب ناشی از تابش ماورای بنفش از طریق 

، IL-1 ،IL-6کاهش بیان ژن های کد کننیده تیروزینیاز، 

IL-8  وTNF-α  در مرالعییه ی دیگییری،  .(45)گردییید

خانم بررسی و  39میزان اثربخشی کرم حاوی این پپتید بر 

د پس از شش هفتیه، لکیه هیای رنگیی پوسیت مشخش ش

 . (45)صورت به میزان قابل مالحظه ای کاهش یافتند 

 

ــديک کننــده  -4-1 ــیگنالی تع ــای س ــد ه پپتی

 کراتینوسیت ها

گروهی از ترکیبات پروتئینیی میی توانید بیر بقیا و تکثییر 

 Aquaporinکراتینوسیت هیا را در اپییدرم میوثر باشید. 

است که انتقیال آب  غشایی ایجزئی از خانواده پروتئین ه

 از غشییای سییلولی را تسییهیل مییی کنیید همچنییین در

کراتینوسیت ها سبب مهاجرت و تکثیر سیلولی میی شیوند 

(46) .Aquaporin 3 نوع غالب موجود در پوست انسیان ،

است که می تواند با انتقال همزمان گلیسیرول و آب باعیث 

لعه ای در مرا .(46)افزایش رطوبت و شادابی پوست گردد 

نشان داده شد که  استفاده از فیراورده حیاوی آن بیه طیور 

معنی داری منجر به بهبود میزان رطوبت پوست در مقایسه 

 .(47)با شاهد می شود 

Palmitoyl Tripeptide-38 (Pal-Lys-Met -

Lys باعیث بازسیازی اپیتلیییال پوسیت از طرییق افییزایش )

سیت ها میی نوسازی و تمایز سلول های بنیادی به کراتینو

 . (49, 48)شود 

 پپتیدهای حامک  -2

پپتیدهای حامل در انتقال یون میس ییا منگنیز بیه سیلول 

های پوست مشارکت دارند. مس نقیش مهمیی در واکینش 

های آنزیمی مرتبط با بهبود زخم دارد. همچنین، یون مس 

کوفییاکتور آنییزیم هییای لیزیییل اکسیییداز و سوپراکسییید 

فراینید تولیید کیالژن و دیسموتاز است که بیه ترتییب در 

 . (50)جلوگیری از آسیب رادیکال های آزاد نقش دارند 

Copper Tripeptide (-His-L-Gly-Cuکمییپلکس 

Lys با نام تجیاری )®Lamin   نقیش مهمیی در افیزایش

تحریییک سیینتز کییالژن، االسییتین و دیگییر مولکییول هییای 

ماتریکس خارج سلولی ایفا میی کنید و در محیل زخیم ییا 

طریق پاسخ های ضد التهابی و آنتیی اکسییدانتی التهاب از 

. از ایین پپتیید در فیرآورده (51)به درمان کمک می کنید 

های ضد پیری، ضد چیین و چیروک، ضید آفتیاب، تیرمیم 

اسیتفاده کننده و مرطوب کننده پوست و محرک رشد میو 

کارآزمایی بالینی تاثیر مثبیت معنیی دار مصیرف می شود. 

یسه با ویتامین سیی و ییا در مقا Cu-GHKموضعی کرم 

ترتینییوئین را در تحریییک سیینتز پییروکالژن نشییان مییی 

. کرم دور چشم و صورت حاوی این پپتید عالئیم  (52)دهد

پیری پوسیت را کیاهش داده و باعیث افیزایش ضیخامت و 

. بیه (53)شفافیت پوست و کاهش چین و چروک می شود 

س طور مشابه در یک مرالعه بالینی فراورده حاوی کمیپلک

( دو بار در روز برای Mn-GHKیون منگنز و تری پپتید )

هفته ای استفاده شد. نتایج نشیان داد درجیه  12یک دوره 

آسیب پوستی صورت از متوسط به مالیم و میزان لکه های 

پوستی کاهش می یابد. همچنین هیی  عالئمیی از التهیاب 

 .(54)پوستی قابل توجه گزارش نشد 

 

 نجی گرهای عصبیپپتیدهای مهارکننده میا -3

مکانیسم اثر پپتیدهای مهارکننده میانجی گرهیای عصیبی 

بیا اسیامی تجیاری  Aمشابه نوروتوکسیین بوتولینیوم نیوع 
®Botox  یییا®Dysport  بییه عنییوان پییر مصییرف تییرین

فراورده زیبایی پوست می باشد کیه از طرییق مهیار مسییر 

عضیله، -سیگنال میانجی گرهای عصبی در اتصاالت عصیب

ف انقباضیات ماهیچیه ای و در نتیجیه کیاهش سبب تضعی

چین و چروک می شود. امتزاج گویچه های ترشحی حاوی 

میانجی گرهای عصبی با غشای سیلولی از طرییق تشیکیل 

کمپلکس پروتئینی رخ می دهید. نوروتوکسیین بوتولینیوم 
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-SNAP-25 (synaptosomalاز طریق تخریب  Aنوع 

associated protein 25تئینی باعث ( در کمپلکس پرو

مهار ترشیح اسیتیل کیولین میی شیود. بیه منظیور بهبیود 

 Aنفوذپوستی نوروتوکسین نوع خاصیی از بوتولینیوم نیوع 

طراحییی شییده کییه از فنییاوری تییوالی آمینواسیییدی جابییه 

. در مرالعیه ای (55)استفاده شیده اسیت  جاکننده غشایی

 8مشخش شد کاربرد ژل موضیعی سیم بوتولینییوم بیرای 

خروط دور چشیم افیراد بیالا سیالم را بیدون هفته متوالی 

مییی  کییاهش ٪50عارضیه جییانبی قابیل توجییه بییه مییزان 

 .(56)دهد

Acetylhexapeptide-3 (Ac-Glu-Glu-Met-

Gln-Arg-Arg-NH2 با نیام تجیاری )®Argireline 

انتهییایی  Nیییک پپتییید صییناعی مشییتق شییده از ناحیییه 

SNAP-25  می باشد که مشابه نوروتوکسین بوتولینومA 

. (57)در مهار آزادسازی میانجی گرهای عصبی نقیش دارد 

داوطلب نشان داده شد که استفاده از  10در مرالعه ای در 

روز، عمق چین و چیروک هیای  30این فراورده برای مدت 

. (58)درصیید کییاهش مییی دهیید  27پوسییت را بییه میییزان 

داوطلب خانم بیرای  10همچنین استفاده از این فراورده در 

درصیدی در چیین و چیروک  30روز بهبیودی میدت سیی 

ناحیه اطیراف چشیم را نشیان داد. در مرالعیه مشیابهی بیا 

درصییدی عمییق چییین و  50داوطلییب، کییاهش  60حضییور 

 .(59)چروک ها مشاهده شد 

Pentapeptide-3 (Gly-Pro-Arg-Pro-Ala با نیام )

از سیم میار مشیتق شیده اسیت. ایین  Vialox ®تجاری 

ده استیل کولین بیوده و منجیر بیه پپتید، آنتاگونیست گیرن

. در مرالعه بالینی کاهش (60)شل شدن عضالت می شود 

زبری پوسیت را پیس از  %47چین و چروک و کاهش  49%

 .(60)روز گزارش شد  28استفاده از این فرآورده به مدت 

Tripeptide-3(β-Ala-Pro-Dab-NHBn-2-

Acetate ) بیا نیام تجیاری SYN®-AKE مقلید اثیر 

waglerin-1  پپتیدی موجود در سیم افعیی( اسیت. ایین(

پپتییید در غشییای پییس سیناپسییی عمییل مییی کنیید و 

آنتاگونیست برگشت پذیر گیرنده استیل کولین میی باشید 

. در مرالعه ای مشخش شید کیه اسیتفاده از محلیول (61)

این پپتید، چین و چروک های هاهری را بعید  ٪4موضعی 

 .(60)کاهش می دهد  %52روز تا  28از 

Pentapeptide-18 (Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Leu )

مکانیسیم عملکیرد طبیعیی  Leuphasyl®با نام تجیاری 

انکفالین ها را تقلید کرده و انتشار کاکتول آمین ها را مهار 

داوطلب خانم مشخش  43. در مرالعه ای بر (30)می کند 

باعث  پنج صدم درصد این فراوردهماهه کرم  6شد، مصرف 

درصد میی  11وک های پوست به میزان کاهش چین و چر

 Acetyl Hexapeptide-3شود که البتیه در تلفییق بیا 

 .(62)تقویت می شود  %25این اثرات تا حدود 

 

 پپتیدهای آنتی اکسیدانت -4

 β-Ala-His)ییک دی پپتیید )، (Carnosineکارنوزین )

آنتی اکسیدانت طبیعی است که بیه مییزان زییاد در بافیت 

به دلییل  کارنوزین. البته (25)های عضله و مغز وجود دارد 

ساختار هییدروفیل، قابلییت نفوذپیذیری کمیی از الییه ی 

شییاخی پوسییت دارد. ولیییکن نییوع چربییی دوسییت آن 

(palmitoyl β-Ala-His)  به خوبی در الیه های پوسیت

اسیتیله ییک آنتیی -Nن کیارنوزین همچنیینفوذ می کند. 

اکسیدانت هییدروفیل بیوده کیه جهیت اهیداف آرایشیی و 

در مرالعات دو سیوکور . (25)پوستی مورد توجه می باشد 

( در طی چهار هفتیه split-faceتصادفی با تقسیم چهره )

تغییرات شگرفی در چین و چروک اطراف چشیم در خیانم 

 42، 1مرالعه ساله مشاهده شد )رر:  30-70های داوطلب 

داوطلب(. در مرالعیه کارآزمیایی  35،  2داوطلب و مرالعه 

دوسوکور دیگری مشخش گردید کیه فرموالسییون حیاوی 

افیزایش یکپیارچگی  کارنوزین نسبت به گروه شاهد باعیث

پروتئیومیکس سیلول هیای پوسیتی پیس از تمیا   ژنوم و

. در ییک مرالعیه (32)مداوم با اشیعه میاورابنفش گردیید 

فرموالسیون حاوی کیارنوزین و ه آینده نگر دیگر، شش ماه

داوطلیب مبیتال بیه آسییب  20بیرای  استیله-Nکارنوزین 

و  %3,6استفاده شد که به ترتیب پوستی ناشی از تابش نور 
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سرخی پوستی را در مقایسه با گیروه شیاهد کیاهش  7,3%

 . (63)می دهد 

 

 پپتیدهای مهارکننده آنزيمی -5

یم، بیه طیور مسیتقیم ییا غییر پپتیدهای مهار کننیده آنیز

مستقیم عملکرد آنزیم هایی نظیر سوپراکسید دیسیموتاز و 

یا پروتئیناز ها را مهار میی کننید . پیروتئین سیویا حیاوی 

 9پپتیدهای مهارکننیده آنزیمیی اسیت. در مرالعیه ای بیر 

داوطلب میرد نقیش محیافظتی آن در محافریت از آسییب 

مشیاهده شید پوست ناشی از تابش اشیعه میاورای بینفش 

داوطلیب خیانم  10. همچنین در مرالعه دیگیری بیر (64)

افزایش قابل توجهی در سنتز گلیکوزآمینوگلیکان و کیالژن 

. به طیور مشیابه، پیروتئین بیرنج حیاوی (65)مشاهده شد 

پپتیدهای مهارکننده متالوپروتئیناز های ماتریکسیی بیوده 

ا القیا را در کراتینوسیت هی 2که بیان ژن هیلورونان سنتاز 

کرده و ساخت مالنین را در مالنوسیت های موشی را بدون 

 . همچنیین،(66)ایجیاد سیمیت سیلولی مهییار میی کنید 

پروتئین سبو  برنج، منب  غنی از پپتیدهای مهیار کننیده 

 .(67)تیروزیناز است 

Trifluoroacetyl-tripeptide-2(TFA-Val-Try-

Valهیار ( یک اولیگوپپتیید صیناعی بیوده کیه از طرییق م

متالوپروتئینازهییا مییان  تخریییب مییاتریکس خییارج سییلولی 

پوست و باعث مهار فعالیت تلومرهای ناکارآمد و به تعوییق 

مرالعیه بیالینی . در یک (68)افتادن فرایند پیری می شود 

میزان استحکام، کشش و ویسکواالستیسیته پوست بر روی 

روز بررسی شد. نتایج حاکی  28داوطلب سالم به مدت  13

ز موثر بودن پپتید مربوطیه بیر کیاهش چیین و چیروک و ا

 .(68)افزایش سفتی پوستی می باشد 

 پپتیدهای حاصک از هضم پروتئینی -6

 فرموالسیون های موضعی حاوی پپتیدهای بر پایه کیراتین

(Keratin)  دارای ویژگیی هیایی مرلیوب نظییر مرطییوب

کنندگی، ترمیم کنندگی و محافظیت در برابیر تیابش نیور 

داوطلیب خیانم بیا  9می باشند. در  مرالعه ای بر  خورشید

( نشان داده شد که پپتییدهای بیر Vتا  IIIپوست خشک )

پایه کراتین رطوبت و انعراف پذیری پوسیت را بهبیود میی 

بخشد. همچنین از اثیرات مخیرب شیوینده هیا بیر پوسیت 

 .(69)جلوگیری می شود 

 

ـــتی   -7 ـــو  پوس ـــود نف ـــای بهب راهبرده

 اولیگوپپتیدها

های متعددی برای انتقال تراپوست پپتییدها وجیود  چالش

دارد. انتشار پپتیدها از الیه شاخی بدلیل محلولیت میائی و 

وزن مولکولی نسبتا زیاد آنها محدود میی باشید. همچنیین 

ممکن است توسط آنزیم هیای هضیم کننیده در الییه درم 

، از الییه شیاخی جهت مقابلیه بیا سید  .(70)تجزیه شوند 

ختلفی استفاده می شود. جذب افزا ها نظییر تکنیک های م

(، هگزانوات هیا، اسییدهای چیرب Azoneالکل ها، آزون )

غیراشباع ، پیرولیدون، اوره، استر قند ها و عوامیل کاهنیده 

کشش سرحی غالبا می توانند ساختار لیپیدی الیه شیاخی 

را تغییر داده و اثر سدی پوست را کاهش دهنید. مشیخش 

مان پپتیدها با توالی هیای خیاص بیه شده است تجویز همز

عنوان تسهیل کننده های پپتییدی باعیث افیزایش انتقیال 

پپتید به پوست می شود. مثال تجویز همزمیان ییک پپتیید 

( باعیث افیزایش Spantide IIسنتزی کوتاه )مانند پپتید 

انتقال غیرفعال انسولین و هورمون رشد انسیانی میی شیود 

پپتیییدها نظیییر سیینتز . همچنییین اصییالش شیییمیایی (71)

مشتقات چربی دوست بیا پالمیتییک اسیید نفوذپیذیری از 

 .(71)پوست را افزایش می دهد 

بارگیری پپتید ها در حامیل هیای مختلیف باعیث افیزایش 

(. انیواع مختلفیی از 1عبور آنها از پوست می شیود )شیکل 

(، نیییییوزوم liposomeنییییانوذرات ماننیییید لیپییییوزوم )

(niosome( ترانسیفروزوم ،)transferosome و اتییوزوم )

(ethosome برای این منظور توسعه یافته انید. بیارگیری )

پپتید در این سامانه ها این امکان را فیراهم میی سیازد تیا 

برای مدت طوالنی در الیه شاخی و یا ضمائم پوستی بیاقی 

. (72)مانده و مخزنی جهت اثر طیوالنی میدت ایجیاد کنید

سیرحی موجیود در همچنین حضور عوامل کاهنده کشش 

این سامانه ها، به سییال سیازی لیپیید هیای الییه شیاخی 
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. نیوزوم ها، ساختاری مشیابه لیپیوزوم (71)کمک می کند 

داشته ولی به جای فسفولیپید بر پایه سیورفکتانتهای غییر 

یونی ساخته می شیوند. ترانسیفروزوم هیا، بیدلیل انعریاف 

افذ پوستی پذیری زیاد می تواند از طریق باریک شدن از من

عبور کرده و به الیه های عمقی تر وارد شود و اتیوزوم هیا، 

نانووزیکول هایی فسفولیپیدی حیاوی مقیادیر نسیبتا زییاد 

اتانول هستند که نفوذپذیری مناسبی از الیه شاخی پوست 

 .(73, 70)دارند 

برخی از تکنیک هیای از طرییق تیاثیر بیر سیاختار پوسیت 

ها مییی شییوند. موجییب افییزایش نفییوذ پوسییتی پپتییید

( در واق  فرایندی است microporationمیکروپوریشن )

که طی آن در پوست منافذ یا کانال هیای میکرونیی ایجیاد 

میی شیاخی می شود، که سبب تسهیل انتقال مواد از الییه 

شود. روش های مختلفی بیرای ایجیاد کانیال ییا حفیره در 

پوست وجود دارد کیه مهیم تیرین آنهیا شیامل اسیتفاده از 

(، امواج صیوتی بیا فرکیانس microneedleیزسوزن ها )ر

، جریییییییان الکتریکییییییی (sonophoresis) پییییییایین

(iontophoresis( و فشار گاز )jet injector.می باشد ) 

در میییان روش هییای بیییان شییده، اخیییرا میکرونیییدلینو 

(microneedling اهمیییت ویییژه ای یافتییه اسییت. ریییز )

در الژن سیازی سوزن ها به تنهایی ییک روش تحرییک کی

می باشند کیه از طرییق تحرییک مکیانیکی موجیب پوست 

. در (73)شییود های سییاختاری پوسییت میتییرمیم آسیییب

مرالعه ی برون تن نشان داده شد که استفاده از ریزسیوزن 

و اسیتیل هگیزا  3-می تواند نفوذپذیری پوستی تترا پپتیید

 . (74)را افزایش دهد  3-پپتید

 

 

 های افزایش نفوذ پوستی پپتیدها. انواع راهبرد1شکل 

 

 نتیجه گیری

امروزه با افزایش سن افراد، نیاز به استفاده محصوالت ضید 

پیییری مییوثر امییری اجتنییاب ناپییذیر اسییت. در اییین میییان 

محصییوالت پپتیییدی مزایییای قابییل تییوجهی از جملییه در 

دستر  بودن، مکانیسم اثر اختصاصی و عوارض جانبی کم 

شته، تصور بر این بود که پپتیید هیا دارند. در سال های گذ
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بدلیل نفوذپذیری پوستی کم چندان نمی توانند در زمینیه 

مشکالت پوستی موثر عمیل نماینید. در حالیکیه محققیان 

پپتید هایی را شناسایی و سنتز کردند که به راحتی به الیه 

هیای زیییرین پوسییت نفییوذ میی کننیید. در دو دهییه اخیییر، 

بییه طییور  آرایشییی والتاسییتفاده از پپتیییدها در محصیی

چشمگیری افیزایش یافتیه و طییف وسییعی از آنهیا بیرای 

آرایشی نظیر پیری، چین و چروک، روشن -کاربردهای دارو

سازی پوست، پیگمانتاسیون، پف دور چشم، ترمیم زخیم و 

سلولیت تجاری شده و یا درحال مرالعات بیالینی هسیتند. 

، محلولییت و قرعا کاربرد این مواد مستلزم افزایش پایداری

نفوذپذیری پوستی می باشد و بکارگیری روش هیای نیوین 

نظیر سنتز مشتق لیپیدی، نانوامولسیون، لیپوزوم و فناوری 

ریزسوزن می تواند به بهبیود اثربخشیی ایین عوامیل فعیال 

 کمک کند. 

به نظر میرسد هنوز تحقیقات و مرالعات بیشتری برای 

پوست و بررسی  تایید اثربخشی پپتیدها در درمان پیری

میزان رضایت بخشی بیماران مورد نیاز است. اگرچه نتایج 

تحقیقات قبلی بسیار امیدوار کننده به نظر می رسد، اما 

برای اثبات دالیل کارآمدی آنها می بایست با تعداد 

عالوه بر این،  .بیشتری از داوطلبان آزمایشات انجام شود

ترکیبی مورد فرموالسیون های آرایشی معموال به صورت 

استفاده قرار می گیرند لذا در بیشتر موارد، اثر واقعی 

پپتیدها بر روی پوست همچنان نامشخش باقی می ماند و 

عوامل داروآرایشی، تنها به بهبود ادعاهای اثربخشی با 

 هاهر پوست محدود می شود.
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