
 

 مفاصل و عضالنی معرفی روغن های ماساژ

 نال آرترو 

 نال روما 

که بسیاری از مردم آن را برای آرام کردن دردهای  ،ماساژ عضالنی یک روش نوین جهت آرامش بخشیدن به عضالت است

ار در بیماران به کماساژ با روغن های ضروری برای بهبود کیفیت زندگی و تسکین عالئم درد عضالنی و مفاصل به کار می برند. 

 که در زیر درباره آن ها توضیح داده شده است: استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید نمونه دردهای مزمن مفاصل هستند. می رود.

 )آرتروز( استئوآرتریت

ن افزایش سعضالنی در بزرگساالن در سراسر جهان است و شیوع آن با -( یکی از شایع ترین اختالالت اسکلتی OAاستئوآرتریت )

درد  که با تحلیل آهسته غضروف، ز( شایع ترین شکل آرتریت می باشد،استئو آرتریت )آرترو ن افزایش می یابد.آناتوانی ناشی از  و

و سالمت عاطفی فرد تاثیرگذار  الیت های عملکردی، روابط اجتماعیو افزایش ناتوانی مشخص می شود. این بیماری می تواند بر فع

 استئو آرتریت درد، سفتی مفاصل، صدای خش خش در هنگام حرکت و محدودیت در حرکت مفاصل می باشد. معالئ ینشایع ترباشد. 

در اثر  استئوآرتریتسالگی تحت تاثیر قرار می دهد.  06افراد را تا  ٪06بیش از  استئوآرتریت در زنان شایع تر از مردان است و

هاست و در دست  آن روی بدن سنگینی که مفاصلی درزیر غضروف ایجاد شود و اعمال فشار بیش از حد به مفصل و یا استخوان 

و فاکتور نکروز توموری( در   1در استئوآرتریت برخی واسطه های التهابی نظیر سیتوکین ها )اینترلوکین  می باشد. تر شایع ها

 .بیماران شده است باعث كاهش معنی دار كیفیت زندگی  OAدرد ناشی از  مفاصل ملتهب افزایش می یابد.

 یدآرتریت روماتوئ

بیماری  مشکالت مفصلی علت اصلی ترین از یکی داشته باشد. می تواند علل گوناگونی که است، شایعی مشکل مفصل، در تورم و درد

 صورت به معموال که است، قسمت مفاصل در مزمن درد و التهاب روماتوئید، آرتریت همان مفصلی یا ، روماتیسم روماتیسمی های
 حفظ التهاب، و درد کاهش مفاصل، مربوط به مشکالت دیگر و مفصلی روماتیسم در کند. هدف درمان درگیر می را مفاصل قرینه

 و مزمن اکسیداتیو استرس های ،می دهد نشان مطالعات .می باشد بدن سیستماتیک درگیری کنترل و مفصل بهبود ساختار عملکرد،

 اکسیدانی ضد و التهابی ضد عوامل رو همین از می کند. ایفا روماتوئید آرتریت ویژه به مفاصل بیماری های در مهمی نقش التهاب

 باشند. داشته بیماری ها اینگونه در کنترل موثری نقش می تواند

 برای بهبود رایج یدرمانروش های 

ی م و اوپیوئیدها داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی ،بیشتر شامل مسکن هابرای استئو آرتریت درمان های دارویی در دسترس 

بسیاری از بیماران در جستجوی کلیوی در دراز مدت،  و به دلیل خطرات جدی گوارشی اما ،اثر بخشی جزئی دارند داروهااین باشد. 

 کنند.بتوانند دردهای مزمن را به طور موثر و ایمن کنترل تا  ،رای مدیریت درد می باشندجایگزین هایی ب

 دارای عوارض معموال داروها این اما هستند، دسترس در مفاصل عضالنی و دردهای رفع برای مسکن داروهای از گسترده ای طیف
 داروها این است ممکن طرفی از بوده، گوارش دستگاه خونریزی و  تهوع حالت اختالالت تنفسی، آلودگی، خواب جمله از زیادی جانبی
 باشند. داشته اعتیادآور حالت

تزریق هیالورونیک اسید در موضع می باشد. این روش به نوبه خود دارای  *یکی از روش های رایج جهت ترمیم مایع مفصلی

 تورم در صورت تزریق مکرر و هزینه زیاد می باشد. ترس، عوارض جانبی نظیر عفونت مفصلی، درد موضعی،

قابل توجهی افزایش یافته است، به طوری که گیاهان دارویی با عملکرد در سال های اخیر استفاده از گیاهان دارویی به میزان 

نوان ان دارویی به عگیاهچندگانه و حداقل عوارض جانبی می توانند درد مربوط به استئوارتریت را به طور موثر و ایمن کنترل کنند. 

 .دهند کاهش را عارضهپر و شیمیایی داروهای مصرف به نیاز می توانند مبنای درمان شناخته می شوند و

 نال آرترو

 



 مفاصلروغن ماساژ  ،النمک دریا و عصاره جلبک دونالی یگردو، خردل، سنجد، البراتوار نال با بهره گیری از روغن تاج خروس، 

 .کند می ایفا مهمی نقش مفاصل خشکی و آرتروز رفع در مفاصل،روی  آرام ماساژ با که ،تهیه و تولید کرده استرا  نال آرترو

 بازسازی به کمک مفصل، حرکت سازی روان و انعطاف مفاصل، خشکی و آرتروز از ناشی دردهای رفع جهت ،آرترو نالروغن 

 به ورزشی صدمات از پس آن از استفاده همچنین. رود می کار به *مفصلی مایع تشکیل و ترمیم خشک، و دیده آسیب غضروف

 ا،ه آنزیم برخی مهار با گیاهان این درعصاره موجود ترکیبات. شود می توصیه جراحی عمل از بعد و قبل برای و دهنده بهبود عنوان

 .کنند می جلوگیری مفاصل در درد بروز از و شود می مرکزی عصبی سیستم حساسیت و التهاب کاهش موجب

 رلکنت ایمن و موثر صورتی به را آرتروز به مزمن درد بتوانند که دارد وجود التهابی ضد و درد ضد داروهای برای تقاضا بنابراین

 رد متخصص پزشک توسط هیالورونیک اسید نام به خاصی ماده تزریق ،*مفصلی مایع ترمیم جهت رایج های روش از یکی. کنند

  .کرد اشاره تزریق از ترس و مفصلی عفونت به توان می که است جانبی عوارض دارای خود نوبه به نیز روش این. است موضع

 و ها هزینه و جانبی عوارض حدالقل چندگانه، عملکرد با طبیعی داروهای عنوان به ضروری منبعی عنوان به همیشه دارویی، گیاهان

 این بر. دان شده شناخته درمان مبنای عنوان به دارویی گیاهان ویژه به طبیعی داروهای امروزه، بنابراین. باشند می درمان کیفیت بهبود

 های عصاره از محصول این. است نموده فرموله را مفاصل ماساژ روغن نال البراتوار الزم، های بررسی و تحقیق از پس اساس،

 .است شده تهیه گردو و خروس تاج خردل، سنجد، مانند مختلف گیاهان روغنی

 روغن سنجد

ضد التهابی  و یک گیاه دارویی با خواص ضد درد سنجد به طور گسترده ای در مناطق شمالی آسیا، هیمالیا و اروپا رشد می کند و

وان می تواند به عن این گیاه که سنجد دارای اثربخشی قابل مقایسه با ایبوپروفن می باشد. ،در یک مطالعه نشان داده است می باشد.

از خواص  در نظر گرفته شود. استئوآرتریتافراد مبتال به در  (NSAID) داروهای ضد التهاب غیر استروئیدییک جایگزین برای 

و  تحقیقات صورت گرفته، اثربخشي بیماران مبتال به دردهای روماتیسمی بهره گرفته می شود. بهبودن در آ رفع دردیضد التهابی و 

 نشان می دهد.استئوآرتریت  را در كاهش عالئم بالینی سنجدایمني 

مسئول  2و1نزیم های سیکلو اکسیژناز آ .رامش بخش داردآکه سنجد اثرات قوی ضد درد، ضد التهاب و  ،تحقیقات نشان داده است

 واز تولید میانجی های التهابی ها نزیم آسنجد با مهار این  ی باشند،و واسطه های درد متولید طیف وسیعی از حد واسط های التهابی 

 خود را اعمال می کند. ات ضد التهابی و ضد درداثیرو تمی کند جلوگیری در مفاصل بروز درد و التهاب 

ین به دلیل كارآیي ا که است سنجد از فالونوئیدهای اصلی کامپفرول .می باشدسنجد دارای محتوای باالیی از فالونوئیدها و تانن ها 

( و PGE2اكسید نیتریک و (، واسطه ها )0-و اینترلوكین TNF-αفالونوئید در سركوب تولید و انتشار سیتوكین هاي التهابي )

 اثرات ضد التهابی و ضد دردی خود را اعمال می کند. ،(IRAK4و  Src ،Sykمولكول های سیگنالینگ )

 خردلروغن 

زمایش های فتوشیمیایی نشانگر آدردهای عصبی و اسپاسم مورد استفاده قرار می گیرد.  بهبود که در ،خردل گیاهی دارویی می باشد

د ض . فالونوئیدها به علت فعالیت ضد ویروسی،می باشدلکالوئیدها، فالوونوئیدها، گلیکوزیدها و کربوهیدراتها در خردل آحضور 

التهاب  و تنش های اکسیداتیو در برابراثرات درمانی مستقیم  و می توانند دننتی اکسیدانی تاثیر بالقوه در سالمت انسان دارآالتهابی و 

 گشاد شدن عروق و جذب و نفوذ التهاب به سلول اپیدرمی که باعث تکثیر سلول های اپیدرمی، ،آنزیمی می باشدتریپسین  داشته باشند.

مکانیسم فعالیت فالونوئیدهای موجود در خردل از طریق مهار آنزیم تریپسین خاصیت ضد التهابی خود را اعمال می کند.  ،می شود

 .اشدبنزیم سیکلو اکسیژناز آن در مهار بیوسنتز پروستاگالندین ها با مهار آبه دلیل توانایی ممکن است همچنین  خردل ضد التهابی

آسکوربیک اسید، گالیک اسید و کورستین های موجود در خردل با قابلیت خنثی کردن رادیکال های آزاد، مسئول خواص آنتی 

 اکسیدانی خردل می باشند.

 روغن گردو

درد می تواند منجر به کاهش قابل توجه ، به طوری که در فاز حاد درد ،می باشد یالتهابضدو  یدردگردو دارای اثرات ضد روغن 

مانع  ،ازنزیم سیکلو اکسیژنآمانند کوئرستین با مهار  ی موجود در گردوبرخی فالونوئیدها می باشد،شود. گردو منبع اصلی فالونوئید 

موجب  هاباشند و مهار ساخت آن می یهای التهاب ترین واسطه ها یکی از مهم پروستاگالندین ،می شوند هاپروستاگالندینسنتز 

گردو منبع اساسی اسیدهای چرب ضروری و  کاهش درد می شود. نهایت کاهش حساسیت سیستم مرکزی و در، التهاب کاهش

 توکوفرول می باشد.



دارای قابلیت های آنتی اکسیدانی باالست و سید، به دلیل حضور اسید آسکوربیک، فالونوئیدها، کورستین و کافئیک اگردو 

 می باشد.، ضد التهابی، ضد دردی و اثرات محافظ غضروفی سازیعملکردهای آن در مفصل شامل روان 

 روغن تاج خروس

می باشد. هیالورونیک اسید یک پلی ساکارید طبیعی و از اجزا  (هیالورونیک اسیدهیالورونات سدیم )نمک تاج خروس حاوی روغن 

ه بهیالورونیک اسید  .غضروفي جلوگیری می کند تخریب از و و بافت غضروف ها می باشد *(سینوویال مایع) اصلی مایع مفصلی

به  ادهاین م. مي شود سطح مفصلي توسط فشار تحمل افزایش و مفصل حركات شدن روانتر و نرم سبب بودن، ویسكواالستیک دلیل

 یم استفاده استئوآرتریت از ناشی درد زانو درمان برایبه طور عمده  کند و می عمل مفاصل برای گیر ضربه و روان کننده عنوان

 که هیالورونیک اسید می تواند در بهبودی استئو آرتریت خفیف تا متوسط مفید باشد. ،شواهد نشان می دهد .شود

و یکپارچگی طبیعی مفصل کمک می  *کاهش التهاب و حفاظت از غضروف، به حفظ ویسکوزیته مایع مفصلیهیالورونیک اسید با 

ظت غل ،در افراد مبتال به آرتروز. می باشد هیالورونیک اسید حضور علت به *مفصلی مایعو کشسانی  چسبندگی خاصیت کند.

رتجاعی  و و خاصیت ا *که در نتیجه ویسکوزیته مایع مفصلی هیالورونیک اسید مایع مفصلی بسیار پایین تر از افراد سالم می باشد

اصیت خافزایش بنابراین عمده نقش هیالورونیک اسید کمک به  کششی آن کاهش می یابد و احتمال آسیب مفصلی افزایش می یابد.

اعث و می تواند ب کردهکه هیالورونیک اسید از تحلیل غضروف جلوگیری  ،شواهد نشان می دهد .می باشد *مایع سینوویالیچسبندگی 

 .غضروف های آسیب دیده و خشک شود بازسازی

و انعطاف و روان سازی حرکت مفصل  *مفصلی مایع تشکیل و ترمیم روغن تاج خروس با دارا بودن هیالورونیک اسید می تواند در

سرکوب کند و به این ترتیب  ،بتا را که یک سیتوکین پروتئینی است ۱ اینترلوکینهیالورونیک اسید می تواند تولید نقش داشته باشد. 

واند می تسرکوب استرس اکسیداتیو  همچنین هیالورونات سدیم موجود در تاج خروس، بارا افزایش دهد.  *ویسکوزیته مایع مفصلی

د عالئم در ،انعطاف و روان سازی حرک مفصل سبب بهبودی در نقش داشته و و کاهش التهاب* بهبود ویسکوزیته مایع مفصلی در

 می شود. ورزشیفعالیت های صدمات پس از زانو و 

 ویژگی ها:

 ترمیم و تشکیل مایع مفصلی* 

 انعطاف و روان سازی حرکت مفصل 

 و خشک کمک به ترمیم غضروف آسیب دیده 

 بهبود دهنده صدمات ورزشی 

 مناسب برای قبل و بعد از عمل جراحی 

 طریقه مصرف:

بار تکرار نمایید.  3تا  2مقداری از روغن را به اطراف مفاصل مالیده و به آرامی ماساژ دهید، تا جذب گردد. این عمل را روزانه 

 می به هم بمالید.ریخته و به آرا جهت استفاده برای دست ها، روغن را در کف دست ها

 توجه:

 خارجی استعمال

 .دهید تکان مصرف از قبل

 .باشد نمی دارو محصول این

 از تماس با داخل چشم خودداری فرمایید.

 .شود نگهداری کودکان دسترس از دور

 .شود نگهداری خنک و خشک جای در



 :نال روما

 

 را با بهره گیری از روغن زیتون، هسته انگور، رزماری، زنجبیل و کنجد تهیه و تولید نموده است. روغن ماساژ نال روماالبراتوار نال 

 کوفتگی و روماتیسم از ناشی دردهای رفع در روغن نال روما اصلی ترین مواد موثره این روغن ماساژ زنجبیل و رزماری می باشد.

 از عدب و قبل برای محصول این فیزیوتراپی نیز می باشد. برای مناسب عضالت موثر بوده و کننده نرم و بخش آرام، عضالنی های

 خشکی مفاصل، اطراف و عضالت روی بر روغن ارام ماساژ نتیجه در. است مفید موضع عضالت کنندگی نرم جهت جراحی عمل

 .شود می خون جریان به بخشیدن سرعت باعث و شده برطرف مفاصل

 رزماریروغن 

 آنتی اثرات جمله از متعددی فارماکولوژیکی اثرات. است کشور اوروگوئه و مدیترانه منطقه بومی رزماری،گیاه  یا کوهی اکلیل
 گیاه این برای مفاصل و عضالنی دردهای کننده رفعضد ویروسی و  ،ضد میکروبی فعالیت عصبی، رشد فاکتور اکسیدانی، تحریک

 است. شده گزارش

باشد.  اسید رزمارینیک ویژه به آن در فنولی موجود ترکیبات واسطه حضور به است، ممکن ضد التهابی رزماری دردی و اثرات ضد

 ایندومتاسین و استامینوفن از حتی قوی تر التهابی ضد و دردی ضد اثرات دارای لوتئولین  نام به رزماری گیاه در موجود فالونوئید
  .شود می عضالت و مفاصل درد باعث کاهش که ،است

 پروستاگالندین ها، التهابی مانند واسطه های تشکیل مهار توانایی که ،باشد سینئول می -8و 1رزماری  در اصلی و فعال مواد از یکی

 می کند. را اعمال خود ضد التهابی و دردی ضد اثرات طریق این به و را دارد سایتوکاین ها لکوترین ها و

و فعالیت ضد دردی  دارد، رزماری باعث افزایش سطح گابا در مغز می شودبوتیریک اسید( نقش مهمی در مهار درد گابا )گاما آمینو

 رزماری جریان خون زیر پوست را افزایش می دهد و برای دردهای ماهیچه ای و اسپاسم مفید می باشد. خود را اعمال می کند.

 زنجبیلروغن 

و تاریخچه ای طوالنی به عنوان یک عامل ضد التهابی  گونه است و 1366نوع و  94که شامل  ،سیا استزنجبیل گیاه بومی جنوب آ

رول، گینج نظیرتعدادی از ترکیبات شیمیایی  زنجبیل به واسطه حضور برای درمان بیماری های اسکلتی عضالنی دارد.ضد دردی 

ور نکروز رلوکین و فاکتتولید اینتنزیم های سیکلو اکسیژناز و جلوگیری از آ ومهار سنتز لکوترین و شوگائول، پارادول، زینگرون 

 اثرات ضد التهابی خود را اعمال می کند. توموری الفا 

رتروز و دردهای عضالنی ناشی از تمرین ورزشی در افرادی که از زنجبیل استفاده می آکه درد  ،می دهدنشان یک مطالعه نتایج 

 .به طور قابل مالحظه ای کاهش یافت ،کردند

 روغن کنجد

و  کند کمک می دار اکسیژنآزاد به خنثی کردن رادیکال های با دارا بودن ترکیبات آنتی اکسیدانی سسامول و سسامینول، روغن کنجد 

این روغن به سرعت در پوست نفوذ می کند و از طریق مویرگ ها وارد جریان  در نرمی و انعطاف پذیری پوست نقش مهمی دارد.

افزایش انعطاف پذیری مفاصل کمک می عنوان تسکین دهنده عمل می کند و به به  با داشتن خاصیت ضد التهابی و خون می شود

 خاصیت مهار کنندگی درد روغن کنجد با ایبوپروفن قابل مقایسه می باشد. کند.

روغن کنجد دارای محتوای باالی اسیدهای چرب غیر اشباع می باشد. این اسیدهای چرب سطوح لکوترین و پروستاگالندین ها را 

 ش می دهند و در نتیجه خاصیت ضد دردی و ضد التهابی خود را اعمال می کنند.کاه

 روغن زیتون

روغن زیتون به واسطه حضور پلی فنول ها دارای اثرات آنتی اکسیدانی می باشد و توانایی پاکسازی رادیکال های آزاد را دارد. 

به دلیل داشتن تری ترپن هایی نظیر ین روغن همچنین اکه اثرات ضد دردی دارد.  ،اولئوکانتال یک ترکیب فنولی می باشد

که این اسیدهای چرب  بوده، 3روغن زیتون حاوی اسیدهای چرب امگا  .دارای اثرات ضد التهابی می باشداریترودیول و اولئانولیک 

ندین ها نقش مهمی در بروز درد پروستاگالدرد را مسدود کنند.  ها و گیرنده های می توانند کانال های سدیمی وابسته به ولتاژ نورون

 خود را اعمال می کند.و ضد دردی این روغن با مهار سنتز پروستاگالندین ها اثرات ضد التهابی دارند، 



 روغن هسته انگور

عمال اهسته انگور دارای فالونوئید کوئرستین بوده و با مهار سایتوکین های التهابی و پروستاگالندین ها خاصیت ضد التهابی خود را 

  می کند.

 ویژگی ها

 نرم کننده عضالت 

 رفع دردهای ناشی از روماتیسم 

 کوفتگی های عضالنی 

 تسکین دهنده 

 مناسب برای فیزیوتراپی 
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 :پی نوشت



ده به عنوان روان کنن و بوده چسبندگی خاصیت دارای که رنگ کم زرد رنگ به شفاف و است مایعی :سینوویال( )مایعمفصلی  مایع*

 سطوح باالیی از هیالورونیک اسید می باشد. و پروتئین حاویو ضد ضربه عمل می کند و 


