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 دیسا کیالورونیه دیفوا
شود. رطوبت پوست و مفاصل یافت می ، چشم ای است که به طور طبیعی در بدن شما از جملهاسید هیالورونیک ماده

  .داردکند و بافت ها و مفاصل را روان نگه میرا حفظ می
تواند به ها بسازند. این نسخه آزمایشگاهی میدر آزمایشگاه و با استفاده از باکتری توانند آن رادانشمندان همچنین می

 .انواع عملکردهای بدن کمک کند

تزریق ژل  و هیالورونیک اسید برای پوست تر و در مقاالت دیگر به توضیح کامل اسید هیالورونیک ، خواصپیش
  .ایمپرداخته،  هیالورونیک اسید

 .پردازیمدر این مقاله به توضیح خواص این اسید می

  

  اسید هیالورونیک خواص

 :توان به موارد زیر اشاره کردرونیک اسید ، میاز مزایای بسیار هیالو 

 پذیرتر کردن پوستتر و انعطافسالم  
  .پذیرتر به نظر برسدتوانند به پوست شما کمک کنند که انعطافمی های هیالورونیک اسیدمکمل

طوبت به آب تقریبًا نیمی از اسید هیالورونیک در بدن شما در پوست شما وجود دارد، جایی که برای کمک به حفظ ر 
  .شودمتصل می

با این حال، روند طبیعی پیری و قرار گرفتن در معرض مواردی مانند اشعه ماوراء بنفش خورشید، دود تنباکو و آلودگی، 
  .تواند میزان آن را در پوست کاهش دهدمی

 .لوگیری کندهیالورونیک اسید ممکن است با اضافه کردن مقادیر آن در بدن، از این کاهش ج  هایمصرف مکمل
گرم در روز برای حداقل یک ماه، نشان داده شده است که به طور قابل توجهی رطوبت میلی 240تا  120مصرف دوزهای 

  .دهدپوست را افزایش داده و خشکی پوست را در بزرگساالن کاهش می
که چرا مطالعات  دهد، که ممکن است توضیح دهدها را کاهش میپوست هیدراته شده همچنین ظاهر چین و چروک

  .تر نشان دهدتواند پوست را صافمتعدد نشان داده که مکمل می
توانند چین و چروک، قرمزی و درماتیت شوند، میهای هیالورونیک اسید روی سطح پوست استفاده میهنگامی که سرم
  .را کاهش دهند

 .کنند تا پوست را محکم و جوان نگه دارندهای اسید هیالورونیک را تزریق میحتی برخی از متخصصان پوست، پرکننده

https://decamondchemistry.com/hyaluronic-acid-for-the-skin/
https://decamondchemistry.com/hyaluronic-acid-for-the-skin/
https://decamondchemistry.com/hyaluronic-acid-gel-injection/
https://decamondchemistry.com/hyaluronic-acid-gel-injection/
https://decamondchemistry.com/hyaluronic-acid-gel-injection/


          

 

 

 

 دکاموند شیمی

031 – 95013144 
- 7 

decamondchemistry.com 

 

 بهبود زخم سرعت بخشدین به   
  .اسید نقش کلیدی در بهبود زخم دارد هیالورونیک

این اسید به طور طبیعی در پوست وجود دارد، اما زمانی که آسیبی به وجود بیاید که نیاز به ترمیم داشته باشد، غلظت 
  .یابدآن افزایش می

ی آسیب های خونی بیشتر در ناحیهبا تنظیم سطح التهاب و ارسال سیگنال به بدن برای ساخت رگ اسید هیالورونیک
  .کندا کمک میهدیده، به بهبود سریعتر زخم

تر درد سریع ها و کاهشهای پوستی باعث کاهش اندازه زخمتحقیقات نشان داده که استفاده از آن بر روی زخم
 .شودمی

تواند به کاهش خطر عفونت در صورت اسید هیالورونیک همچنین دارای خواص ضد باکتریایی است، بنابراین می
  .کندهای باز کمک استفاده مستقیم بر روی زخم

عالوه بر این، در مبارزه با بیماری لثه، تسریع بهبودی پس از جراحی دندان و از بین بردن زخم در صورت استفاده موضعی 
  .در دهان موثر است

در حالی که تحقیقات بر روی سرم ها و ژل های هیالورونیک اسید امیدوار کننده است، هیچ تحقیقی برای تعیین اینکه 
  .هیالورونیک می توانند فواید مشابهی را ارائه دهند، انجام نشده استآیا مکمل های اسید 
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دهند، منطقی های خوراکی ، سطح هیالورونیک اسید موجود در پوست را افزایش میجایی که مکملبا این حال، از آن
 .است که شک کنیم که آیا ممکن است فوایدی داشته باشند یا خیر

 

 با روان نگه داشتن استخوان ها تسکین درد مفاصل  
های شما را به خوبی روان نگه شود، جایی که فضای بین استخوانهیالورونیک اسید همچنین در مفاصل یافت می

 .داردمی
 ایجاد شوند و در نتیجه درد کمتریها کمتر به یکدیگر ساییده میشوند، استخوانهنگامی که مفاصل روغن کاری می

 .کنندمی
برند بسیار مفید است ، نوعی بیماری دژنراتیو های اسید هیالورونیک برای افرادی که از استئوآرتریت رنج میمکمل

  .شوددر طول زمان ایجاد می مفصلی که در اثر ساییدگی و پارگی مفاصل
  

میلی گرم از این اسید به مدت حداقل دو ماه، نشان داده است که به طور قابل توجهی درد زانو  200تا  80مصرف روزانه 
  .دهدسال کاهش می 70تا  40را در افراد مبتال به استئوآرتریت، به ویژه در افراد بین 

تزریق شود. با این حال، تجزیه و   به طور مستقیم به مفاصل ین دردبرای تسک تواندهیالورونیک اسید همچنین می
  .دهدبیشتری را نشان می بزرگسال، خطر عوارض جانبی 12000تحلیل بیش از 
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تواند به افزایش مزایای های خوراکی هیالورونیک اسید با تزریق میاند که ترکیب مکملبرخی تحقیقات نیز نشان داده
  .تسکین درد و افزایش زمان بین تزریق کمک کند

 
 تسکین عالئم رفالکس اسید   

اسید معده کمک  هیالورونیک اسید ممکن است به کاهش عالئم رفالکس هایدهد که مکملتحقیقات جدید نشان می
 . کند

افتد، محتویات معده به سمت گلو برگشته و باعث درد و آسیب به پوشش مری هنگامی که رفالکس اسید اتفاق می
 .شودمی

 .ی مری و تسریع روند بهبودی آن کمک کندهیالورونیک اسید ممکن است به تسکین پوشش آسیب دیده
ز اسید هیالورونیک و کندرویتین سولفات روی بافت آسیب دیده گلو، یک مطالعه نشان داده که استفاده از مخلوطی ا

  .تر آن نسبت به زمانی که هیچ درمانی استفاده نشده بود کمک کرده استبه بهبود سریع
  

هیالورونیک اسید و کندرویتین سولفات همراه با داروهای کاهش  تحقیقاتی دیگر نیز نشان داده که مصرف مکمل
 .دهددرصد بیشتر از مصرف داروهای کاهنده اسید به تنهایی، کاهش می 60رفالکس را دهنده اسید، عالئم 

 .و البته نشان داده که همان نوع مکمل در کاهش عالئم رفالکس اسید پنج برابر موثرتر از دارونما بوده است
ورد نیاز است. با این وجود، تحقیقات در این زمینه هنوز نسبتًا جدید است و مطالعات بیشتری برای تکرار این نتایج م

  .باشداین نتایج امیدوارکننده می
 

 رفع خشکی چشم و ناراحتی  
 .بردنفر به دلیل کاهش تولید اشک یا تبخیر سریع اشک از عالئم خشکی چشم رنج می 1فرد مسن  7تقریبًا از هر 

 .شودچشم استفاده می جایی که هیالورونیک اسید در حفظ رطوبت عالی است، اغلب برای درمان خشکیاز آن
ده و سالمت چشم را ٪ هیالورونیک اسید نشان داده است که عالئم خشکی چشم را کاهش دا0.4-0.2های حاوی قطره

  .بخشندبهبود می
 .اندلنزهای تماسی حاوی اسید هیالورونیک نیز به عنوان یک درمان احتمالی برای خشکی چشم ساخته شده

لورونیک اسید اغلب در طی جراحی چشم برای کاهش التهاب و تسریع بهبود زخم استفاده عالوه بر این، قطره چشم هیا
 .شودمی

دهد و در حالی که نشان داده شده است که استفاده مستقیم از آنها روی چشم عالئم خشکی چشم را کاهش می
 .ی دارند یا خیرهای خوراکی اثرات مشابهبخشد، مشخص نیست که آیا مکملسالمت کلی چشم را بهبود می

های هیالورونیک اسید بر خشکی چشم را مورد بررسی قرار نداده است، اما ممکن ای اثرات مکملتا به امروز، هیچ مطالعه
 .است یک حوزه تحقیقاتی در آینده باشد

 حفظ استحکام استخوان  
 . وان آغاز شده استهای هیالورونیک اسید بر سالمت استختحقیقات جدید حیوانی برای بررسی اثرات مکمل

های توانند به کاهش سرعت تحلیل استخوان در موشهای اسید هیالورونیک میاند که مکملدو مطالعه نشان داده
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 .مبتال به استئوپنی کمک کنند، مرحله ابتدایی از دست دادن استخوان که قبل از پوکی استخوان است
تواند فعالیت استئوبالست ها، یا الی هیالورونیک اسید میهمچنین تحقیقات دیگری نشان داده است که دوزهای با

  .های مسئول ساخت بافت استخوانی جدید را افزایش دهدهمان سلول
ی آزمایشگاهی و در حالی که اثرات آن بر سالمت استخوان انسان هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته است، مطالعات اولیه

 .تآزمایشات روی حیوانات، امیدوارکننده اس

 

 جلوگیری از درد مثانه  
 .برنددرصد از زنان از وضعیتی به نام سیستیت بینابینی یا سندرم مثانه دردناک رنج می 6تا  3تقریبًا 

 .شوداین اختالل باعث درد و حساسیت به لمس شکم، همراه با میل شدید و مکرر برای ادرار می
در حالی که علل سیستیت بینابینی ناشناخته است، هیالورونیک اسید به تسکین درد و تکرر ادرار مرتبط با این بیماری 

  .کندشود، کمک میزمانی که مستقیمًا از طریق کاتتر وارد مثانه می
کنند که به ترمیم کند، اما محققان فرض میمشخص نیست که چرا هیالورونیک اسید به تسکین این عالئم کمک می

  .کندکند و آن را کمتر به درد حساس میآسیب به بافت مثانه کمک می
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ای انه به اندازهتوانند مقدار آن را در مثهای خوراکی هیالورونیک اسید میاند که آیا مکملمطالعات هنوز مشخص نکرده
 .افزایش دهند که اثرات مشابهی داشته باشد یا نه

  

 سخن پایانی

های مختلف مثل سرم ، قرص ، کرم هیالورونیک اسید در صنعت پزشکی و صنعت لوازم آرایشی کاربرد دارد و به شکل
  .و... در دسترس قرار دارد

ی اطمینان و جلوگیری از پیش آمدن عوارض جانبی، حتمًا با ی پرکاربرد و پرخاصیت و براقبل از استفاده از این ماده
 .پزشک مشورت کنید

 .در ارتباط باشید کارشناسان ما توانید باو اطالع از قیمت و دیگر جزئیات، می خرید هیالورونیک اسید و همچنین برای
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