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میان انواع ترکیباتی که برای 
تولید محصوالت مراقبت از 
پوست به کار می روند، کمتر 
ترکیبی مانند کانابیدیول تا 
اگر  است.  بوده  بحث برانگیز  اندازه  این 
کمی  با  را  استفاده تان  مورد  محصوالت 
دقت بررسی کنید، متوجه می شوید کانابیدیول 
در همه جا هست؛ در کرم های ضدآفتاب، 
مرطوب کننده ها  لب،  بالم های  ماسک ها، 
و... اما سوال مهمی که نباید فراموش کرد، 
این است که آیا باید از محصوالت حاوی 
علمی  تحقیقات  کنیم؟!  استفاده  کانابیدیول 
بنابراین  هستند  محدود  ترکیب  این  درباره 
قبل از خریدن محصوالت حاوی کانابیدیول 

بهتر است راهنمای جامع زیر را بخوانید. 

فواید احتمالی استفاده از 
محصوالت مراقبت از پوست 

دارای کانابیدیول 
 Harvard Health براساس گزارش های
ترکیب  نوعی  کانابیدیول   ،Publishing
تولید  در  که  است  شاهدانه  گیاه  در  فعال 
محصوالت مراقبت از پوست به کار می رود. 
کانابیدیول  محبوبیت  متخصصان،  نظر  به 
می شود.  مربوط  آن  بودن«  »همه کاره  به 
برای  این  از  پیش  تا  کانابیدیول  درواقع، 
اضطراب،  مانند  مختلفی  مشکالت  درمان 
بی خوابی و درد به کار می رفته اما اکنون میزان 
استفاده از آن برای مقابله با مشکالت پوستی 
تولیدکنندگان  امروزه  است.  روبه افزایش 
تقویت  هدف  با  کانابیدیول  از  بسیاری 
پوست  از  مراقبت  محصوالت  اثرگذاری 
استفاده می کنند. همه کاره بودن کانابیدیول 
باعث شده این ماده در تولید طیف وسیعی 
از محصوالت پوستی مانند محصوالتی که 
ادعای درمان کردن آکنه، خشکی پوست و 
اگزما را دارند، مورد استفاده قرار بگیرد. 

ظرفیت بالقوه برای مقابله با التهاب، 
اگزما و پسوریازیس 

 ، کانابیدیول  مشهور  عملکردهای  از  یکی 
گفته  است. طبق  التهاب  کنترل  در  توانایی 
گیرنده  نوع  دو  دارای  بدن  متخصصان، 
کانابیدیول است؛ CB1 و CB2. وقتی که 
کانابیدیول از طریق پوست وارد بدن می شود، 
این گیرنده ها فعل و انفعاالتی را با این ماده 
انجام می دهند که درنهایت واکنش های التهابی 

بدن و پوست را کاهش می دهد. 
خالصه اینکه قرمزی پوست به واسطه استفاده 
از محصوالت پوستی حاوی کانابیدیول کاهش 
می یابد و این مشکل در بیماری های پوستی 
خاص مانند اگزما و پسوریازیس کمتر می شود. 
 Journal of در  منتشرشده  بررسی  طبق 
 the American Academy of
کانابیدیول  ترکیب   ،Dermatology
می تواند در تسکین خارش پوست نیز موثر 
باشد چون توانایی کاهش خشکی پوست را 
هم دارد. البته محققان همچنان به مطالعات 
بیشتر و تکمیلی نیاز دارند چون تحقیقات 
مورداستفاده در این بررسی براساس نمونه های 

انسانی گسترده انجام نشده اند. 
متخصصان پوست ومو در مواجهه با بسیاری 
کرم های  اغلب  پوستی،  بیماری های  از 

که  می کنند  تجویز  را  موضعی  استروئیدی 
عملکرد ضدالتهابی دارند. محققان معتقدند 
ایمن و  افراد بسیار  بیشتر  این کرم ها برای 
موثر هستند اما بعضی افراد به دالیل مختلف 
استروئیدی  کرم های  از  استفاده  به  تمایلی 
ندارند بنابراین استفاده از محصوالت پوستی 
حاوی کانابیدیول می تواند جایگزین مناسبی 

برای درمان های غیراستروئیدی باشد و این 
شکاف را در روند درمان پر کند. 

نقش احتمالی در درمان آکنه 
ترکیب کانابیدیول در برخی محصوالت درمان 

آکنه نیز دیده می شود. 
به  گفته محققان، گیرنده های CB2 در غدد 

سباسه که چربی تولید می کنند، 
وجود دارند. 

بر  هم  کانابیدیول  ترکیب 
تاثیر  سلول ها  سبوم  تولید 

می گذارد و همچنین نوعی ترکیب 
تحقیقات  از  یکی  دارد.  ضدالتهابی 

ارائه شده در انجمن میکروبیولوژی آمریکا 

هم نشان می دهد کانابیدیول موضعی می تواند 
به نابودسازی طیف وسیعی از باکتری های 

گرم مثبت کمک کند. 
این باکتری ها به عنوان یکی از دالیل ابتال به 

آکنه شناخته می شوند. 

توانایی احتمالی برای کاهش 
التهاب ناشی از آفتاب سوختگی 

کاربرد  حوزه های  جدیدترین  از  یکی 
کانابیدیول در محصوالت ضدآفتاب است. 
خاصیت  این  دیگر  بار  محققان،  به گفته 
می تواند  که  است  کانابیدیول  ضدالتهابی 
آثار ناشی از آفتاب سوختگی را کاهش دهد. 
اثرگذاری  این  می کنند  تاکید  محققان  البته 
فقط زمانی اتفاق می افتد که افراد به درستی 
از کرم ضدآفتاب حاوی کانابیدیول استفاده 
کنند اما واقعیت نشان می دهد بعضی از 
قسمت های بدن هنگام این کار معموال 

نادیده گرفته می شوند. 
حاوی  ضدآفتاب  کرم 
  SPF کانابیدیول و دارای
می تواند  مناسب 
را  کرم  کلی  جذب 
واکنش  و  کند  تقویت 
لک های آفتاب سوختگی را 

کاهش دهد.
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دربارهمحصوالتمراقبتازپوستدارایکانابیدیولچهمیدانید؟!

CBD همه کاره ای به نام

 7 راهنمای کلی قبل از خرید محصوالت 
مراقبت  از پوست دارای کانابیدیول 

در حال حاضر می دانیم محصوالت کانابیدیول به طور کلی بی خطر و 
ایمن هستند و تحقیقات اولیه هم نشان می دهد این محصوالت می توانند 
آثاری به جا بگذارند. با این حال، اگر می خواهید سراغ محصوالت پوستی 
از  پیش  را  بروید، حتما راهنمای چندمرحله ای زیر  کانابیدیول  دارای 

این کار مطالعه کنید: 
به خوبی تحمل  را  کانابیدیول  افراد در کل  بدن  امتحان کنید.  اول   .1
موجود  ترکیبات  آیا  بدانید  باید  شما  این حال،  با  می پذیرد.  و  می کند 
هستند  شما  پوست  برای  مخرب  آثار  دارای  انتخابی تان  محصول  در 
این  نمی کنند؟! جدی گرفتن  بدتر  را  پوستی شما  احتماال وضعیت  یا 
نکته خصوصا برای افرادی که پوست حساسی دارند، اهمیت بیشتری 
محصول  یک  بخواهید  شما  که  وقت  هر  متخصصان،  نظر  به  می یابد. 
گیاهی را برای پوست خودتان استفاده کنید، احتمال واکنش حساسیت زا 
نسبت به این محصول وجود دارد. برای امتحان کردن، محصول حاوی 
و  کرده  آزمایش  روز روی ساعد دست  در  بار   2 تا   1 را  کانابیدیول 

این  اگر در  کنید.  نگاه  با دقت  را  پوستی  بثورات  هرگونه شکل گیری 
مرحله مشکلی پیش نیامد، کمی از آن را روی پوست صورت استفاده 

کنید و دوباره منتظر واکنش بمانید. 
2. جعبه محصول را بررسی کنید. اگرچه دوز ایده آل کانابیدیول هنوز 
مشخص نیست، میزان کانابیدیول به کاررفته در محصوالت تولیدی باید 
به صورت واضح و روشن روی جعبه محصول نوشته شده باشد. به نظر 
متخصصان، اگر میزان کانابیدیول روی محصول ذکر نشده باشد، باید 
مناسبی روی محصوالت  نظارت  کنید چون  آن خودداری  از خریدن 
بدون دوز انجام نمی شود. به عالوه، دنبال عالمت COA روی محصول 

باشید که گواهینامه آنالیز محصول توسط یک مرجع بی طرف است. 
از  بعضی محصوالت،  باشید.  داشته  اطالعات  کانابیدیول  درباره   .3
روغن شاهدانه ساتیوا استفاده می کنند و می گویند از روغن کانابیدیول 
یک  از  کانابیدیول  مانند  نیز  روغن  این  که  درحالی  کرده اند،  استفاده 
منشاء استخراج می شود اما مقدار بسیار کمی کانابیدیول دارد بنابراین 
شما بدون داشتن اطالعات کافی درباره کانابیدیول همیشه ممکن است 
خواسته یا ناخواسته فریب بخورید و محصول اشتباه و بی کیفیتی بخرید. 
متفاوتی  قوانین  براساس  کنید.  پرس وجو  معتبر  فروش  مراکز  از   .4

دارد، همیشه  که در کشورهای مختلف وجود 
به  مجاز  مشخصی  فروشندگان  یا  توزیع کنندگان 
مراکز  هستند.  پوست  از  مراقبت  محصوالت  فروش 
بهترین اطالعات  استاندارد همیشه می توانند  توزیع و فروش معتبر و 
را درباره تست محصول، تاییدیه های محصول و برندهای باکیفیت در 

اختیار شما قرار بدهند. 
فرصت طلبی  افراد  همیشه  باشد.  جمع  حواس تان  خرید  هنگام   .5
وجود دارند که سعی می کنند از طریق فریب دادن دیگران و فروش 
محصوالت غیرمعتبر و غیراستاندارد سودجویی کنند بنابراین هرگز فریب 
این فرصت طلبان را نخورید و فقط به مراکز معتبر فروش مراجعه کنید. 
6. سرم پوست کانابیدیول را پیدا کنید. بعضی متخصصان، استفاده 
از سرم پوستی کانابیدیول را توصیه می کنند چون غلظت باالیی دارد 

و استفاده از آن هم آسان است. 
7. با متخصص پوست مشورت کنید. اگر دچار مشکل پوستی خاصی 
باشید، محصوالت حاوی کانابیدیول فقط براساس نظر پزشک متخصص 
می توانند به رژیم درمانی شما اضافه شوند بنابراین در این موارد هرگز 

بدون نظر پزشک و خودسرانه سراغ استفاده از محصوالت جدید نروید.

 ترجمه: 
یوسف صالحی

کانابیدیول نوعی ترکیب فعال در گیاه 
شاهدانه است که در تولید محصوالت 

مراقبت از پوست به کار می رود. به 
نظر متخصصان، محبوبیت کانابیدیول 

به »همه کاره بودن« آن مربوط 
می  شود. همه کاره بودن کانابیدیول 
باعث شده این ماده در تولید طیف 
وسیعی از محصوالت پوستی مانند 
محصوالتی که ادعای درمان کردن 

آکنه، خشکی پوست و اگزما را دارند، 
مورد استفاده قرار بگیرد


