
 اسپری موضعی گلوکزآمین اکس:

 یماریب نیشود. ا یافراد کهنسال محسوب مدر باال  نیبزرگ در سن تاز آن، مشکال یناش یها یاستخوان و شکستگ یآرتروز، پوک

 ، یچاق ،یفکا هیمانند تغذ یسبک زندگ ،یطیمح ،یکیولوژیزیعوامل ف ریتر است، تحت تاث عیشا یائسگیها که در خانم ها پس از سن 

ا ذخیره و دو سوم بافت استخوان ه در استخوان، كلسیم موجود در بدندرصد  09شوند.  یم جادیا رهیو غ یجنس یسطح هورمون ها

 ورت ميص برداشت كلسیم از استخوان ییشگیرپ ،است. در صورت دریافت ناكافي كلسیم نیز از كلسیم و مواد معدني تشكیل شده

 این امر موجب پوکی استخوان می شود. تا سطح كلسیم خون ثابت بماند. ،ردگی

از  ییبه سطح باال یابیدر معرض آفتاب، دست قهیدق 51ورزش، قرار گرفتن به مدت  ،یرو ادهیپ م،یعوامل مانند مصرف کلس یبرخ

 باال موثر هستند. نیاستخوان در سن یاز وقوع پوک یریشگیدر پ یتراکم استخوان و حفظ آن در طول زندگ

ضددرد و ضدالتهاب  یو استفاده از مکمل ها یحرکت درمان رینظ یو اقدامات یجراح ،یدرون مفصل قیتزر ،ییدارو یدرمان ها

NSAIDتوان نام برد. یاسنخوان و آرتروز م یبهبود عوارض پوک یاست، که برا ییسولفات، از درمان ها نیها و گلوکوزام 

 زیآمینومونوساكارید است، كه عالوه بر اینكه در گیاهان وجود دارد، در بدن تولید شده و در غضروف مفاصل ن کی ن،یگلوکزآم

ه منظور ، ب*و اسید هیالورونیک *، پروتئوگلیكان ها*ماده( براي گلیكوزآمینوگلیكان ها شیماده به عنوان سوبسترا )پ نیوجود دارد. ا

ه ماد نید. گلوكزآمین به طور بالقوه اثربخش بوده و عوارض جانبي ناچیزي دارد. اتشكیل غضروف مفصل عمل مي نمای کیتحر

آزاد و کاهش درد مفاصل در آرتروز  یها کالیراد تیبوده و موجب توقف فعال یو ضد درد یضد التهاب ،یدانیاکس یاثرات آنت یدارا

 باشد. یاستخوان موثر م یو پوک

ز ا یکی ن،یگلوکوزام یهمراه هستند، مصرف موضع یعروق یو قلب یگوارش ارضبا عو یخوراک یمصرف مکمل ها نکهیا لیبه دل

 یدر افراد مبتال به پوک یماریبهبود عملکرد و عوارض بکاهش درد،  یبرا من،یا یاست، که به عنوان دارو یدرمان یروش ها

در  ییتوانا ،یا چهیو ماه یعضالن یسکلتا یها یرفع ناراحت یبرا نیسال سن دارند و همچن 15 یاستخوان و آرتروز که باال

. استبرخوردار  یشتریب یمسکن، از اثربخش یو نسبت به داروها دهید بیآس یمفاصل و غضروف ها سمیو متابول یبازساز

اهش ک یضرر برا یب یکاهش درد، رفع التهاب مفصل مؤثر بوده و انتخاب ،یموجب بهبود تعادل، عملکرد حرکت گلوکزآمینمصرف 

 باشد. یم یبه جراح ازیو ن یماریب شرفتیپ

 یها، اثربخشي كم، عوارض نامطلوب قابل توجهي، دسترس یدرمان این بیمار یموجود برا یو سنتز ییایمیش یداروهااز آنجایی که 

ها به كار مي روند.  یدرمان این بیمار یداروها برا نیبـه عنوان مكمل و جایگزین ا یمتعدد یروش ها، باال دارند نهیهز و محدود

از  گریکدیچند عصاره گیاهي ممكن است، اثر  بیشده از ترک هیاست. محصوالت ته گیاهي ییكي از این روش ها، استفاده از داروها

ابر باال، در بر یدانیاکس یبا خواص آنت یاثر محافظت ،یاهیگ یها کامال موثر هستند. عصاره ها یماریب نیکرده و در درمان ا تیتقو

 دهند. یها را نشان م ماريیب

 بیماری شناسی آرتروز و پوکی استخوان:

در  یمطرح هستند، که منجر به باال رفتن عوامل التهاب فیخف یالتهاب تیوضع کیاستخوان، به عنوان  یآرتروز و پوک یماریب

 ی و درد مشخص می شود. در نتیجه التهاب با قرمزی، ورم. شوند ی( میمفصل عی)ما الینوویالتهاب س جادیو ا یستمیخون س انیجر

 کیترین ،*ژنازیکلواکسیس ری)نظ یالتهاب شیعوامل پ انیبذپذیری مویرگ ها افزایش می یابد. التهاب، عروق موضعی گشاد شده و نفو

 شکل استخوان دارند. رییدر تغ ی، اثرات قابل توجهE2) نیبتا و پروستاگلند 5-نینترلوکیا د،یاکسـ

غضروف،  و تخریب درد، تحلیلحد واسط التهابی(، آسیب های اولیه بیماری مفصلی التهابی مانند ورم، نوعی ایکوزانوئید ها )

افت و ب سینوویالمایع موجب آسیب در  ا ایجاد می کند. تولید بیش از حد این حد واسط ها،تخریب استخوان و از بین رفتن مفصل ر

 ورم، درد و التهاب حاد ،یدر قرمز یالتهاب یواسطه ها میتنظبنابراین می شود.  بیماران مبتال به آرتروز و پوکی استخوان مفصلی

 حد واسط ها موثر است. نیاز ا یناش

 آن ها، نیعدم تعادل ب شود. یم فیآزاد تعر یها کالیرفتن راد نیو از ب دیتول نیبه عنوان عدم تعادل ب ویداتیاسترس اکساز طرفی 

 شیفزاآزاد ا یها کالیراد دیحالت تول نیدر ادارد.  ویداتیاسترس اکس جادیرا در ا یکه نقش اصلشده،  یدیپیل ونیداسیباعث پراکس

و مایع  در مفاصل یسلول یباعث سالخوردگدر  یمهم ارینقش بس ،اه آن امفصل ب یموضع یواکنش ها یبه واسطه ، که افتهی

 یها یماریب دیو تشد جادیو ا کاهش ضخامت غضروف در مفصل تیآپوپتوز غضـروف و در نها، یعضالن بیالتهاب، آسمفصلی، 

 ینه هامقابله با گو یبرا دهایفالونوئ یو برخ دیاس کئیپویل-مانند آلفا ها دانیاکس یآنتد. ندار وزاستخوان و آرتر یمرتبط با پوک

 آزاد موثر هستند. یها کالیو راد ویداتیاکس یها میآنز یپاک کنندگ تیو ظرف یقو یمهارکنندگ لیبه دل یواکنش ژنیاکس



و  درددر رفع و به نوبه خود  بیماری ها نیدر رفع ا یاهیگ یاز روغن ها و عصاره ها یتعداد یدانیاکس یو آنت یضد التهاب تیفعال

 .موثر استورم مفاصل 

 :اکس نیگلوکزآم یموثر اسپر باتیترک

فاقد مواد سمی و شیمیایی بوده، که به سرعت از طریق پوست اسپری موضعی گلوکزآمین اکس، حاوی ترکیبات گیاهی، طبیعی، 

، ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز جهت ساخت استخوان را ، تحریک پوستی و حساسیتیجاد عوارض جانبیجذب شده و بدون ا

تخوان، بازسازی ترمیم آسیب ساختاری مفاصل، بهبود بافت غضروفی، محافظت و رشد غضروف استامین نموده و همچنین موجب 

 استخوان و آرام بخش عضالت می شود.

در  یکیولوژیزیف یها ونی نیاز مهم تر یکی میزیمنمنیزیم کلراید، یکی از ترکیبات به کار رفته در اسپری گلوکزامین اکس می باشد. 

درد(  جادیموثر در ا رندهی)گ NMDA یها رندهیتواند عملکرد گ یم دیکلرا میزیبوده و اثرات ضد درد دارد. من یمرکز یعصب ستمیس

 دهرنیگ یمهارکنندگ تیلضد درد با فعا یداروها یبرا یمناسب نیگزیتواند جا یم دیکلرا میزیکند. من یو آن را مهار م میرا تنظ

NMDAدینما یاستخوان را برطرف م یاز ابتال به آرتروز و پوک یبوده و درد ناش یعوارض جانب جادی، بدون ا. 

و  *فسفاتاز نی، آلکال*کاتاالز تی، فعالLOX*  رباعث مها ز جمله عصاره های گیاهی موجود در فرموالسیون،ا عصاره گشنیز،

 یها تیو کاهش فعال ماریدر سرم افراد ب میو کلس C نیتامیموجب بهبود سطوح بتاکاروتن، و نیشود. همچن یم ESR* نیپروتئ

 .شود یم (GSH) *ونیگلوتات شیو افزا (GST)  *ترانسفراز ونیگلوتات

 ذکر شود که:پوکی استخوان و آرتروز الزم است مورد نقش کلسیم در در 

 یمقابله با از دست دادن توده استخوان یبرا نیاستخوان، همچن یعیو عملکرد طب یریشکل گ یبرا ،یزمغذیمواد ر ریو سا میکلس

آن ها به عنوان عوامل محافظت کننده از  افتیکه قدرت جذب كلسیم با افزایش سن كاهش مي یابد، در ییهستند. از آنجا یضرور

 م،یلسک شیافزا نیدارد. بنابرا یاستخوان نقش مهم یو کاهش خطر شکستگ یتوده استخوان فظاستخوان، ساخت، استحکام و ح یپوک

 .شود یدر جهت رشد غضروف در غضروف م یعامل م،یجذب کلس شیشود. افزا یاستخوان م یباعث کاهش آرتروز و پوک

 یها یرمایبوده، که در ب دیو اگنوس دیاس کیشامل کوروسول، از عصاره های دیگر فرموالسیون، عصاره گیاه پنج انگشت )ویتکس(

ده و بواستخوان موثر  یمانند آرتروز و پوک نیآزاد با مهار سنتز پروستاگالند یها کالیاز حضور راد یناش یها یماریو ب یالتهاب

 یاز تورم، درد و التهاب حاد و مزمن م یریعصاره، باعث جلوگ نیا یضد التهاب تی. فعالدارای خاصیت محافظ غضروفی می باشد

و کاروتن در کاهش سطوح  C نیتامیفالون، و یعصاره حاو نیدارد. ا یدانیاکس یآنت یبالقوه  لیپتانس تکس،یو صارهشود. ع

 یموثر م دیپیل ونیداسیو کاهش پراکس ویداتیمقابله با استرس اکس ییو کاتاالز و با توانا دازیپراکس ونیگلوتات سموتاز،ید دیسوپراکس

 باشد.

 اناتیوسیزوتیها و ا ندولیسولفورها، ا دها،یآلکالوئ یحاو نی، همچنCو  B1 ،B2 ،A یها نیتامیسرشار از و یعصاره کلم بروکل

عصاره مقدار  نیا نیبه عنوان مسکن درد زانو و مفصل، رفع التهاب و تورم مفاصل دارد. همچن یاریبس یاست، که خواص درمان

 لیبه دل را فعال کرده و ونیوابسته به گلوتات یعیطب یها دانیاکس یتواند آنت یم یکلم بروکل ارهو سولفور دارد. عص میکلس یادیز

 یبهبود ضعف استخوان ب یاستخوان و برا یدر آرتروز و پوک ون،یوتاتو فعال کردن گل میو کلس C یدانیاکس یآنت نیتامیحضور و

 است. رینظ

 و درد را در یماریشدت ب بوپروفن،یبا ا سهیباشد. عصاره سنجد، در مقا یم یو ضد التهاب یبا خواص ضد درد ییدارو اهیسنجد گ

فنول  یرا مهار کند. پل 2و  5 ژنازیکلواکسیس میتواند هردو آنز یدهد. سنجد م یاستخوان کاهش م یمبتال به آرتروز و پوک مارانیب

تشار و ان یالتهاب *یها نیتوکیس یو آزادساز دیموجود در عصاره، موجب سرکوب در تول دیاس کیکومار و کیفرول دیکائمفرول، اس

 منیعصاره ا نیباشد. مصرف ا یضد درد و آرام کننده عضالت م ،یضد التهاب تیخاصدارای شده و  ریواکنش پذ ژنیاکس یگونه ها

 یها م NSAID یدیاستروئ ریضد درد و ضد التهاب غ یهامناسب در دارو ینیگزیباشد و جا یم یعوارض جانب چگونهیو بدون ه

 باشد.

)امگا  دیاس کیاولئ د،یاس کینولنیا ل(، گام3چرب امگا  دی)اس دیاس کینولنیمانند آلفا ل یچرب اساس یدهایاس یعصاره تخم کتان، حاو

و  ینازژیکلواکسیس یرهایو مس یحد واسط التهاب دیتول یبا اثر بازدارندگ یضد التهاب تی( بوده که فعال6)امگا  دیاس کینولئی( و ل0

 ل را درمفاص یو ضد ورم التهاب یدانیاکس یآنت ،یضد التهاب لیدهد. عصاره تخم کتان، پتانس یرا نشان م یعروق یریکاهش نفوذپذ



 به دنبال محرک یرگیمو یرینفوذ پذ شیدهد. عصاره تخم کتان از افزا یاستخوان نشان م یمانند آرتروز و پوک یاختالالت التهاب

 کند. یاستخوان کمک م یپوک یو بهبود یروزضد آرت تیکرده و به فعال یریجلوگ یالتهاب

را به  یالتهاب یاز حد واسط ها یکاهش سنتز برخ ییتوانا، 3چرب امگا  یدهایو اس گنانیل زوفالوون،یاسویا به دلیل حضور عصاره 

 دیشده و تول* ها تیتوسط کندروس *سنتز کالژن کیموجب تحر آن ها،مهار دارد.  غضروف سمیکاتابول سمیتداخل در مکان لهیوس

شامل عصاره  همچنین این پتانسیل مهار تخریب غضروف را دارد.را مهار کرده و از این طریق  *کسیماتر نیمتالوپروتئ

و افزایش  بافت، بهبود درد نیتسک، کاهش ورم مفاصل ییتوانا بوده و دهایترپنوئ یدوست و تر یچرب یها نیتامیها، و تواستروژنیف

افزایش ماتریکس خارج سلولی* *، سننتاز دیاکس کیتریکاهش قابل توجه سطح ن در بیماری های مفصلی، غضروفضخامت و رشد 

 موثر است. غضروف یدر حفاظت و شادابشده و در رشد غضروف  نیموجب جبران کمبود پروتئ و

 یسلول ها کیاز تحر یبر رشد غضروف و رشد استخوان که ناش میو اثر کلس میجذب کلس شیافزا به عالوه عصاره سویا، باعث

 بخشد. یغضروف ساز است، را سرعت م

در تمام بافت ها و مایعات بدن توزیع شده، که با توجه به  اسید بوریکیکی دیگر از ترکیبات طبیعی اسپری، اسید بوریک است. 

شترین غلظت اسید بوریک در بدن، در استخوان، ناخن و مو بدن متفاوت است. بیعملکرد بافت ها، غلظت آن در قسمت های مختلف 

ضد التهابی داشته و حد واسط های التهابی را کاهش ضد دردی و  ضد استرس اکسیداتیو، یدانی،ساست. اسید بوریک خاصیت آنتی اک

رک این ماده مشابه اسیدهای چرب غیر اشباع عمل کرده و در غشای سلول می تواند جایگزین اسیدهای چرب شده و مح می دهد.

، تخواناس لیتشک کیو تحرسختی ، قدرت شکستگی، نیکیبهبود خواص مکا در رشد استخوان ها، بدین سبب التهابی را کاهش دهد.

 گونهچیهبوده و ها موثر  یماریب نیا یریشگیاستخوان و در رفع و پ یعالئم آرتروز و پوکب، ورم مفاصل و التهابهبود همچنین در 

 .مفاصل می شودفاصل، پوکی استخوان و نرمی کمبود این ماده موجب ورم م .کند ینم جادیپس از استفاده ا یعارضه جانب

حلیل در استخوان تسلول های تشکیل دهنده استخوان و جایگزینی با تاثیر بر روی با دخالت در جذب کلسیم در بدن و اسید بوریک 

کلسیم و متابولیسم استخوان ها تاثیر گذاشته و نقش مهمی در سوخت و ساز مواد معدنی مانند  و بازسازی حفاظترفته، بر رشد، 

 استخوان دارد.

 یشیدر برابر فشار اکسا یسد محکم (،C، یکی از ویتامین های موجود در فرموالسیون می باشد. اسید آسکوربیک )ویتامین C نیتامیو

ستخوان ا این ویتامینشوند.  یم ویداتیاز استرس اکس یناش یها بیکنند و استفاده از آن باعث محافظت از بدن در برابر آس یم جادیا

 شود. یکند. کمبود آن موجب درد مفاصل و پاره شدن غضروف م یعمل م دانیاکس یرده و به عنوان ماده آنتو محکم ک یها را قو

حفظ انرژی و شادابی مفاصل کمک می بوده و در  ترکیبات ت کننده اثر ضد دردی سایرعنوان داروی ضد درد، تقوی به، B5ویتامین 

این ویتامین در رفع درد و التهاب ناشی از اختالل های عصبی عضالنی و در بهبود عالئم و تسکین بیماران مبتال به آرتروز و  کند.

 کمبود این ویتامین موجب ضعف و ناتوانی می شود. موثر می باشد.  پوکی استخوان

با خاصیت آنتی اکسیدانی و خاصیت  ها و ترپن هاحاوی ترکیبات فنولی، پلی فنول ها، آلکالوئیدجلبک دریایی دونالی یه ال، 

بدیل تبه عنوان آنتی اکسیدان طبیعی  ، آن رااین جلبکمحتوای فنولی باالی با استرس محیطی است.  و مقابله آزاد کالیراد یبازدارندگ

 می کند.عمل در رفع آرتروز و پوکی استخوان موثر کرده و 

 طریقه مصرف:

، مواضع استخوانی و مفاصل اسپری شود، پوست یبر روپاف  3الی  2و هربار  پوست یسه بار بر رو روزانه دو تااز این اسپری 

 تا اثربخشی مطلوب تری داشته باشد.

مصرف مستمر این مکمل غیر خوراکی روزانه یک بار توصیه می شود و باال،  نیاستخوان در سن یاز ابتال به پوک یریشگیپ یبرا

 ، اثرات پیشگیری کننده پوکی استخوان را در سنین باالتر مشاهده خواهید نمود.در صورت استفاده دراز مدت

 :توجه

 یاستعمال خارج

 .ستیمحصول دارو ن نیا

 .دییفرما یتماس با داخل چشم خوددار از



 .شود یخشک و خنک نگهدار یجا در

 .دیاز دسترس کودکان قرار ده دور
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 پی نوشت:

LOX* :استخوان و آرتروز، یپوک انیدر جر LOX شده، که در غضروف افراد سالم  انی( بژنازیپواکسیاز خانواده ل نیپروتئ ی)نوع

موجب  زیمهار آن در گشن نیمختلف نقش دارد. بنابرا یها یماریب یشناس بیو روند آس یدر پاسخ التهاب ن،یپروتئ نیشود. ا ینم انیب

 شود. یم ی آرتروز و پوکی استخوانها یماریمهار ب



اثیرات آن می و ت شیاز اکسا یریقادر به جلوگ ،یشیبا رفع مواد اکسا زیاست، که در گشن یشیکاتاالز نشان دهنده فشار اکساکاتاالز: *

 شود.

با مهار آن  زیباالست. گشن ماریکبد و استخوان ها مخصوصا در افراد ب یاست، که در سلول ها یمیآنز: (ALP*آلکالین فسفاتاز)

 بخشد. یرا بهبود مو پوکی استخوان آرتروز 

ESR* :نیپروتئ ESRیضدالتهاب تیبا خاص و با مهار آن زیدهد. گشن یرا نشان م ماریدر خون افراد ب یالتهاب تیفعال زانی، م، 

 کند. یها را درمان م یماریب

در حفاظت سلول ها در برابر  یآزاد، نقش مهم یها کالیبدن، با حذف راد یها نیپروتئ نیاز مهم تر یکی ون،یگلوتات*گلوتاتیون: 

اخذ شده از افراد کاتاالز در نمونه هاي و  لهیکربون یها نیپروتئ ،یچرب ونیداسیمحصوالت پراکس زانیم آزاد دارد. یها کالیراد

 اندک بود. ونیگلوتات زانیباال و می آرتروز و پوکی استخوان، ها یماریمبتال به ب

و سم  یندایاکس یآنت تیموجب خاص رفع این آنزیم. شود یم یسلول یبه غشا بیموجب آس میآنز نیا :ترانسفراز-ونیگلوتات میآنز*

 .ها موثر است یماریبا کاهش آن در درمان ب زیگشنبنابراین شود.  یم زدایی سلول ها

 ، کندروسیت می باشد.دهنده غضروف لیتشک *کندروسیت: سلول های

 است. آزاد کالیراد: نوعی سننتاز دیاکس کیترین*

 است. یالتهاب یماریب یموثر در پاتولوژ میآنز: نوعی متالوپروتئیناز ماتریكس*

 و ترشح شده و دیتولبافت،  کی یکه توسط سلول ها ،شود یگفته م ییاز ماکرومولکول ها یبه مجموعه اماتریکس خارج سلولی: *

منحصر به فرد بوده و توسط  کسیماتر نیا ،در غضروف آن بافت است. یاز همه سلول ها ییایمیوشیو ب یساختار تیآن حما فهیوظ

 شود. یم دیها تول تیندروسک

 کانیموجود در غضروف، آگر کانیپروتئوگل نیمهم ترنوعی پروتئین موجود در ماتریکس خارج سلولی است. *پروتئوگلیکان: 

(Aggrecanاست ). 

غضروف  میرمو ت یعیدر رشد طب ینقش مهم بیترک نیاست و ا کانینوگلیکوزآمیدهنده گل لیتشک نیگلوکزآم*گلیکوزآمینوگلیکان: 

 .کند یم فایا یمفصل

در  نیماده همچن نیها قرار دارد. ا تیپوشش اطراف کندروس کیمهم غضروف مفصل، مانند  یاز اجزا یکی*اسید هیالورونیک: 

 شود. یساخته م الینوویس یتوسط سلول ها یمفصل یفضا

 ژهیو درد به و یالتهاب یاز حد واسط ها یعیوس فیط دیمسئول تول، 2و  5 ژناژیکلواکسیس یها میآنز*سیکلواکسیژناز: 

 د.نباش یها م نیپروستاگالند

 تیاعث حماباین پروتئین  رود. یم نیکننده کالژن( از بکالژناز )حل  میاست و با آنز یوندیرشته بافت پ نیتر کالژن سخت*کالژن: 

 شود. یمفاصل م یریو انعطاف پذ

 *سیتوکین: نوعی حد واسط التهابی می باشد.

 

 

 

 

 

 



 


