
Skin Deep #1: Τα εκπληκτικά οφέλη από τη χρήση κρέμας
κάνναβης

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: HERB, “Skin Deep #1: The Surprising
Benefits Of Using Cannabis Cream” https://herb.co/2016/05/20/skin-deep-
cannabis-cream/, Anna Wilcox https://herb.co/author/annawilcox/, 20 May,

2016, Health https://herb.co/category/health-2/ )

Μπορεί να αποτελεί έκπληξη, αλλά η κάνναβη που εφαρμόζεται απευθείας 
στο δέρμα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την υγεία του δέρματος. Αλλά, πώς
λειτουργεί; Σε αυτό το πρώτο άρθρο της σειράς άρθρων Skin Deep, θα σε 
καθοδηγήσουμε στο γιατί η κρέμα κάνναβης είναι τόσο αποτελεσματική στη 
θεραπεία του πόνου, της φλεγμονής και του ερεθισμού[1] που σχετίζονται με 
πολλές δερματικές παθήσεις. Ως μπόνους, θα σου πούμε και το πώς θα 
μπορούσε να επιβραδύνει την ανεπιθύμητη αύξηση της τριχοφυΐας.
[1] “The Best Strains of Marijuana For Pain Relief” (Οι καλύτερες ποικιλίες της
κάνναβης για την ανακούφιση του πόνου) 
http://herb.co/2015/09/20/marijuana-for-pain/ 

Πώς λειτουργεί η κρέμα κάνναβης στο δέρμα σας
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Το δέρμα[2] είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος μας. Είναι το πρώτο 
σημείο επαφής με τον κόσμο γύρω μας και προστατεύει τα εσωτερικά μας 
όργανα από βλάβες. Ενώ μπορεί να μην φαίνεται ως τέτοιο, το δέρμα μας 
είναι εκπληκτικά ενεργό. Τα κύτταρα του δέρματος συνθέτουν τη βιταμίνη D, 
ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματός μας και μας βοηθούν να εντοπίζουμε
αλλαγές στο περιβάλλον μας. Για αυτούς τους λόγους, είναι σημαντικό να 
διατηρούμε το δέρμα μας υγιές.
[2] “Will Marijuana Be The Next Big Thing In Skin Care?” (Θα είναι η κάνναβη 
το επόμενο μεγάλο πράγμα στην φροντίδα του δέρματος;) 
http://herb.co/2016/03/11/marijuana-the-next-big-thing-in-skin-care/ 

Εξειδικευμένοι αδένες, κύτταρα και τρίχες βοηθούν το δέρμα να εκτελεί όλες 
τις συνήθεις λειτουργίες του. Παραδόξως, πρόσφατες έρευνες[3] έχουν δείξει 
ότι οι υποδοχείς κανναβινοειδών[4] βρίσκονται στην πραγματικότητα στα 
κύτταρα σε όλο το δέρμα. Οι υποδοχείς κανναβινοειδών είναι οι θέσεις 
σύνδεσης για ενώσεις όπως η THC[5], το κύριο δραστικό χημικό συστατικό 
στην κάνναβη. Τόσο η THC όσο και η μη ψυχοδραστική CBD[6] είναι 
φυτοκανναβινοειδή. Τα σώματά μας παράγουν εκδόσεις αυτών των ενώσεων,
γνωστών ως ενδοκανναβινοειδή.
[3] Tamás Bíró, Balázs I. Tóth, György Haskó, Ralf Paus και Pál Pacher “The 
endocannabinoid system of the skin in health and disease: novel perspectives
and therapeutic opportunities” (Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα του 
δέρματος στην υγεία και τις ασθένειες: νέες προοπτικές και θεραπευτικές 
ευκαιρίες) Trends Pharmacol Sci. 2009 Aug; 30 (8): 411-420.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2757311/ 
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Περίληψη
“Το πρόσφατα ανακαλυφθέν ενδοκανναβινοειδές σύστημα (ΕΚΣ, που 
περιλαμβάνει τους ενδογενείς λιπιδικούς μεσολαβητές ενδοκανναβινοειδών 
που υπάρχουν σχεδόν σε όλους τους ιστούς, τους υποδοχείς κανναβινοειδών 
συζευγμένων με πρωτεΐνη Ο, τις βιοσυνθετικές οδοί και τα ένζυμα 
μεταβολισμού) έχει εμπλακεί σε πολλαπλές ρυθμιστικές λειτουργίες τόσο 
στην υγεία όσο και στην ασθένεια. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει 
ενδιαφέρον για την ύπαρξη λειτουργικού ΕΚΣ στο δέρμα και το εμπλέκουν σε 
διάφορες βιολογικές διεργασίες (πχ. πολλαπλασιασμό, ανάπτυξη, 
διαφοροποίηση, απόπτωση και κυτοκίνη, μεσολάβηση ή παραγωγή ορμονών 
διαφόρων κυτταρικών τύπων του δέρματος και των προσαρτημάτων, θυλάκιο 
τριχών και σμηγματογόνου αδένα). Φαίνεται ότι η κύρια φυσιολογική 
λειτουργία του ΕΚΣ του δέρματος είναι να ελέγχει συστατικά τον σωστό και 
καλά ισορροπημένο πολλαπλασιασμό, διαφοροποίηση και επιβίωση, καθώς 
και την ανοσολογική ικανότητα ή/και ανοχή των δερματικών κυττάρων. Η 
διάσπαση αυτής της ευαίσθητης ισορροπίας μπορεί να διευκολύνει την 
ανάπτυξη πολλαπλών παθολογικών καταστάσεων και ασθενειών του 
δέρματος (πχ. ακμή, σμηγματόρροια, αλλεργική δερματίτιδα, φαγούρα και 
πόνο, ψωρίαση, διαταραχές της τριχοφυΐας, συστηματική σκλήρυνση και 
καρκίνος)”.
[4] “Why Are Cannabinoid Receptors Important?” (Γιατί είναι σημαντικοί οι 
υποδοχείς κανναβινοειδών;) http://herb.co/2016/02/22/why-are-
cannabinoid-receptors-so-important/ 
[5] “THC: Everything You Need To Know About Delta9-Tetrahydrocannabinol” 
(THC: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την Δέλτα9-Τετραϋδροκανναβινόλη)
http://herb.co/2015/03/24/what-is-thc/ 
[6] “CBD: Everything You Need To Know About Cannabidiol” (CBD: Όλα όσα 
πρέπει να ξέρεις για την κανναβιδιόλη)
http://herb.co/2015/04/16/everything-you-need-to-know-about-cbd/ 
[7] “Enhancing Your Endocannabinoid System with Omega-3 Fatty Acids” 
(Ενίσχυση του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος με ωμέγα-3 λιπαρά οξέα)
http://herb.co/2015/03/23/enhancing-your-endocannabinoid-system-with-
omega-3-fatty-acids/ 

Είναι μια συνηθισμένη εσφαλμένη αντίληψη ότι οι υποδοχείς κανναβινοειδών
συγκεντρώνονται μόνο στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στον εγκέφαλο. 
Όμως βρίσκονται σε όλο το σώμα. Αυτό περιλαμβάνει το δέρμα, το έντερο και 
τα αναπαραγωγικά όργανα. Το γεγονός ότι αυτές οι θέσεις κυττάρων 
βρίσκονται σε ένα ευρύ φάσμα σωματικών περιοχών υποδεικνύει πόσο 
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σημαντικά είναι τα ενδοκανναβινοειδή στην βασική μας υγεία και στην 
φυσιολογική λειτουργία. Αυτό περιλαμβάνει και τη βασική υγεία και 
λειτουργία της επιδερμίδας.

Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα και το δέρμα

Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα είναι ο σωστός όρος για το τεράστιο δίκτυο 
κανναβινοειδών υποδοχέων και των αντίστοιχων ενώσεών τους, των 
ενδοκανναβινοειδών. Αποδεικνύεται ότι το ενδοκανναβινοειδές σύστημα έχει 
ένα ποικίλο σύνολο ευθυνών στο δέρμα. Οι ενώσεις ρυθμίζουν μερικές 
ζωτικές λειτουργίες του δέρματος. Εδώ είναι μερικές από αυτές:

Φλεγμονή και ανοσοαπόκριση



Ως ένα γιγαντιαίο εξωτερικό όργανο, το δέρμα βιώνει αρκετό άγχος στην 
καθημερινή ζωή. Για να βοηθηθεί για να ανταπεξέλθει, εξειδικευμένα 
ανοσοκύτταρα υπάρχουν σε διαφορετικά στρώματα του δέρματος. Τα 
ενδοκανναβινοειδή δεσμεύονται με αυτά τα ανοσοκύτταρα για να βοηθήσουν
στον έλεγχο της φλεγμονώδους αντίδρασης.

Σε μια μελέτη του 2007[8], οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα ποντίκια χωρίς 
κανναβινοειδείς υποδοχείς έδειξαν αυξημένη φλεγμονώδη αλλεργική 
απόκριση σε ερεθισμούς. Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε επίσης ότι τα 
επίπεδα των ενδοκανναβινοειδών αυξήθηκαν σε ποντίκια με δερματίτιδα εξ 
επαφής. Η δερματίτιδα επαφής είναι αλλεργικό εξάνθημα ή μια αντίδραση σε 
ξένη ερεθιστική ουσία. Αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τον κρίσιμο ρόλο 
του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος στο ανοσοποιητικό σύστημα του 
οργανισμού, βοηθώντας στην ικανότητα του σώματος να προστατεύεται.
[8] Karsak M, Gaffal Ε, Date R, Wang-Eckhardt L, Rehnelt J, Petrosino S, 
Starowicz Κ, Steuder R, Schlicker Ε, Cravatt Β, Mechoulam R, Buettner R, 
Werner S, Di Marzo V, Zimmer A. “Attenuation of allergic contact dermatitis 
through the endocannabinoid system” (Μείωση της αλλεργικής δερματίτιδας 
εξ επαφής μέσω του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος) Science. 2007 Jun 
8;316(5830):1494-7.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17556587 
Περίληψη
“Η αλλεργική δερματίτιδα επαφής επηρεάζει περίπου το 5% των ανδρών και 
το 11% των γυναικών στις βιομηχανικές χώρες και αποτελεί μία από τις κύριες
αιτίες στις επαγγελματικές ασθένειες. Σε ένα ζωικό μοντέλο για δερματική 
υπερευαισθησία επαφής, δείχνουμε ότι τα ποντίκια που δεν έχουν και τους 
δύο γνωστούς υποδοχείς κανναβινοειδών παρουσιάζουν επιδεινούμενη 
αλλεργική φλεγμονή. Αντιθέτως, οι ποντικοί με έλλειψη υδρολάσης αμιδίου 
λιπαρού οξέος, οι οποίοι έχουν αυξημένα επίπεδα ενδοκανναβινοειδούς 
ανανδαμιδίου, εμφάνισαν μειωμένες αλλεργικές αποκρίσεις στο δέρμα. Οι 
ανταγωνιστές των υποδοχέων κανναβινοειδών επιδείνωσαν την αλλεργική 
φλεγμονή, ενώ οι αγωνιστές του υποδοχέα εξασθένησαν τη φλεγμονή. Αυτά 
τα αποτελέσματα καταδεικνύουν έναν προστατευτικό ρόλο του 
ενδοκανναβινοειδούς συστήματος στην αλλεργία επαφής στο δέρμα και 
προτείνουν έναν στόχο για θεραπευτική παρέμβαση”.

Παραγωγή λιπαρότητας

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17556587


Το δέρμα περιέχει πολυάριθμα εργοστάσια παραγωγής λίπους γνωστά ως 
σμηγματογόνοι αδένες. Αυτό το λίπος έχει κάποιους σκοπούς: λιπαίνει το 
δέρμα, προστατεύει το σώμα σας από τα εισβάλλοντα μικρόβια και παίζει 
ρόλο στη διατροφή του δέρματος. Το λίπος, γνωστό ως σμήγμα, περιέχει 
αντιοξειδωτικά και είναι ελαφρώς όξινο. Η οξύτητα βοηθά στην εξουδετέρωση
οποιωνδήποτε ανεπιθύμητων βακτηρίων που μπορεί να φτάσουν στο δέρμα 
μας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Μελέτες έχουν δείξει ότι το ενδοκανναβινοειδές σύστημα βοηθά στη 
δημιουργία σμήγματος. Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα θεωρείται ότι παίζει 
ρυθμιστικό ρόλο στη διαχείριση της παραγωγής αυτού του λίπους, 
παράλληλα με τη διατήρηση της λειτουργίας του θυλακίου της τρίχας. Οι 
σμηγματογόνοι αδένες συνδέονται με τους θύλακες των τριχών, κάτι που τα 
κάνει να δρουν και τα δυο ως μίνι όργανα του δέρματος.
[9] Dobrosi N, Tóth BI, Nagy G, Dózsa Α, Géczy Τ, Nagy L, Zouboulis CC, Paus R, 
Kovács L, Bíró Τ. “Endocannabinoids enhance lipid synthesis and apoptosis of 
human sebocytes via cannabinoid receptor-2-mediated signaling” (Τα 
ενδοκανναβινοειδή ενισχύουν τη σύνθεση των λιπιδίων και την απόπτωση 
ανθρώπινων σμηγματογόνων κυττάρων μέσω σηματοδότησης με τη 
μεσολάβηση κανναβινοειδούς υποδοχέα-2) FASEB J. 2008 Oct;22(10):3685-95.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18596221 
Περίληψη
“Είχαμε προηγουμένως δείξει ότι τόσο τα τοπικά παραγόμενα 
ενδοκανναβινοειδή όσο και τα εξωκανναβινοειδή, μέσω του κανναβινοειδούς 
υποδοχέα-1 (CB1), είναι ισχυροί αναστολείς της ανθρώπινης τριχοφυΐας. Για 
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να διερευνήσουμε περαιτέρω το ρόλο του κανναβινοειδούς συστήματος στη 
βιολογία των τριχοειδών μορίων, ερευνήσαμε στην τρέχουσα μελέτη εάν και 
πώς τα ενδοκανναβινοειδή έχουν αντίκτυπο στη βιολογία των σμηγματογόνων
αδένων του ανθρώπου, χρησιμοποιώντας ανθρώπινα SZ95 σμηγματοκύτταρα 
ως μοντέλο κυτταρικής καλλιέργειας. Εδώ παρέχουμε την πρώτη απόδειξη ότι 
τα σμηγματοκύτταρα SZ95 εκφράζουν CB2 αλλά όχι CB1. Επίσης, πρωτότυπα 
ενδοκανναβινοειδή (αραχιδονιοϋλ-αιθανολαμίδιο / αντανδαμίδιο, 2-
αραχιδονυλογλυκερόλη) είναι παρόντα σε σμηγματοκύτταρα SZ95 και 
προκαλούν εξαρτώμενη από την δοσολογία, παραγωγή λιπιδίων και κυτταρικό
θάνατο (κυρίως λόγω απόπτωσης). Τα ενδοκανναβινοειδή επίσης ρυθμίζουν 
εκ των προτέρων την έκφραση βασικών γονιδίων που εμπλέκονται στη 
σύνθεση λιπιδίων (πχ., παράγοντες μεταγραφής PPAR και μερικά από τα 
γονίδια-στόχους τους). Αυτές οι δράσεις επιτελούνται επιλεκτικά από την CB2-
συζευγμένη σηματοδότηση που εμπλέκει την οδό ΜΑΡΚ, όπως αποκαλύπτεται
από ειδικούς αγωνιστές / ανταγωνιστές και από παρεμβολή RNA. Επειδή τα 
κύτταρα με “σιγασμένο” CB2 εμφάνισαν σημαντικά κατασταλμένη παραγωγή 
βασικών λιπιδίων, τα αποτελέσματά μας συλλογικά υποδηλώνουν ότι τα 
ανθρώπινα σμηγματογόνα χρησιμοποιούν ένα ενδοκρινικό-αυτοκρινικό, 
ενδογενώς ενεργό, διαμεσολαβούμενο από CB2 σύστημα 
ενδοκανναβινοειδούς σηματοδότησης για την θετική ρύθμιση της παραγωγής 
λιπιδίων και του κυτταρικού θανάτου. Συνεπώς, CB2 ανταγωνιστές ή 
αγωνιστές αξίζουν να διερευνηθούν στην αντιμετώπιση δερματικών 
διαταραχών που χαρακτηρίζονται από δυσλειτουργίες σμηγματογόνων 
αδένων (πχ., ακμή vulgaris, σμηγματόρροια, ξηρό δέρμα)”.

Πιο αργή ανάπτυξη τριχών



Έχεις κουραστεί από την υπερβολική τριχοφυΐα στην πλάτη; Άπλωσε λίγη 
κάνναβη! Ε, περίπου. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις[10] ότι η THC και το δικό 
μας ενδοκανναβινοειδές, το ανανδαμίδιο, επιβραδύνουν την ανάπτυξη των 
τριχών με ένα τρόπο που εξαρτάται από τη δοσολογία. Όσο περισσότερη THC 
εφαρμόζεις, τόσο πιο αργά θα αναπτυχθούν οι τρίχες. Αυτή η διαπίστωση θα 
μπορούσε να δικαιολογήσει το γιατί η εταιρεία προϊόντων υγείας που 
βασίζονται στην κάνναβη, η Phytecs[11], εξετάζει την ανάπτυξη προϊόντων 
περιποίησης δέρματος που να στοχεύουν στο ενδοκανναβινοειδές σύστημα. 
Στην ιστοσελίδα της εταιρίας, δηλώνουν:
“Τα ενδοκανναβινοειδή ρυθμίζουν τη φλεγμονή του δέρματος, την παραγωγή 
λίπους και μάλιστα παίζουν ρόλο στην ανεπιθύμητη ανάπτυξη των τριχών. Τα 
προϊόντα φροντίδας του δέρματος που στοχεύουν το ενδοκανναβινοειδές 
σύστημα είναι πιθανό να αποτελέσουν θεμελιώδες στοιχείο για τις 
καλλυντικές θεραπείες επόμενης γενιάς”. - Phytecs
[10] Telek A, Bíró T, Bodó Ε, Tοth BI, Borbíró Ι, Kunos G, Paus R. “Inhibition of 
human hair follicle growth by endo- and exocannabinoids” (Αναστολή της 
ανάπτυξης των θυλακίων της ανθρώπινης τρίχας από ενδο- και 
εξωκανναβινοειδή) FASEB J. 2007 Nov 21 (13): 3534-41.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17567570 
Περίληψη
“Πρόσφατες μελέτες δείχνουν έντονα ότι το κανναβινοειδές σύστημα είναι 
βασικός παράγοντας στον έλεγχο της κυτταρικής ανάπτυξης. Δεδομένου ότι η 
οργάνωση των ανθρώπινων τριχοθυλακίων (hair follicles, HF) προσφέρει ένα 
εξαιρετικό, κλινικά σχετικό μοντέλο για σύνθετα συστήματα αλληλεπίδρασης 
ιστών, αναρωτηθήκαμε για το αν το κανναβινοειδές σύστημα παίζει ρόλο στον
έλεγχο της ανάπτυξης των τριχών. Εδώ, αποδεικνύουμε ότι το ανθρώπινο 
τριχωτό της κεφαλής HF, αποτελεί έναν ενδιαφέροντα, και στόχο και πηγή 
ενδοκανναβινοειδών. Συγκεκριμένα, το ενδοκανναβινοειδές Ν-
αραχιδονουλοαιθανολαμίδιο ή ανανδαμίδιο (N-arachidonoylethanolamide ή 
anandamide, ΑΕΑ) καθώς και το εξωκανναβινοειδές δέλτα(9)-
τετραϋδροκανναβινόλη ανέστειλαν την επιμήκυνση του άξονα των τριχών και 
τον πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων μήτρας τριχών και προκάλεσαν 
ενδοεπιθηλιακή απόπτωση και πρόωρη παλινδρόμηση των HF (καταγένεση / 
catagen). Αυτές οι επιδράσεις παρεμποδίστηκαν από έναν εκλεκτικό 
ανταγωνιστή κανναβινοειδούς υποδοχέα-1 (CB1). Σε αντίθεση με τον CB2, ο 
CB1 εκφράστηκε με τρόπο εξαρτώμενο από τον κύκλο της τρίχας στο 
ανθρώπινο HF επιθήλιο. Εφόσον αναγνωρίσαμε επιτυχώς την παρουσία 
ενδοκανναβινοειδών στο ανθρώπινο HF, τα δεδομένα μας υποδηλώνουν 
έντονα ότι το ανθρώπινο HF εκμεταλλεύεται ένα ενδοκανναβινοειδές 
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σύστημα σηματοδότησης με μεσολάβηση CB1 για να ρυθμίζει αρνητικά τη 
δική του ανάπτυξη. Από κλινική άποψη, οι αγωνιστές CB1 μπορούν επομένως 
να βοηθήσουν στη διαχείριση της ανεπιθύμητης ανάπτυξης των τριχών, ενώ 
οι ανταγωνιστές της CB1 μπορεί να εξουδετερώσουν την απώλεια μαλλιών. 
Τέλος, η ανθρώπινη καλλιέργεια οργάνων HF προσφέρει ένα διδακτικό, 
φυσιολογικά σχετικό νέο ερευνητικό εργαλείο για την ανάλυση των “μη 
κλασικών” επιδράσεων των ενδοκανναβινοειδών και της σηματοδοσίας τους 
μέσω των υποδοχέων γενικά”.
[11] “Introduction to the Skin’s Endocannabinoid System” (Εισαγωγή στο 
ενδοκανναβινοειδές σύστημα του δέρματος) http://www.phytecs.com/the-
ecs/the-ecs-in-skin/ 

Η κάνναβη και το δέρμα σου

Όταν εφαρμόζεις ενεργοποιημένη κάνναβη απευθείας στο δέρμα με τη 
μορφή κάποιου είδους επιδερμικού σκευάσματος για τοπική χρήση[12], αυτό 
έχει άμεση επίδραση στους υποδοχείς κανναβινοειδών. Εάν πχ. πάθεις 
διάστρεμμα στον αστράγαλο σου και ο αστράγαλος σου πρηστεί, η εφαρμογή 
μιας κρέμας με κάνναβη[13] μπορεί τόσο να διευκολύνει στον πόνο σε αυτήν 
την περιοχή όσο και να μειώσει δραστικά τη φλεγμονή (που προκαλεί το 
πρήξιμο).
[12] “Cannabis Topicals: Because Your Skin & Sex Life Will Thank You” 
(Επιδερμικά σκευάσματα κάνναβης: Το δέρμα σου και η σεξουαλική σου ζωή 
θα σε ευγνωμονούν) http://herb.co/2016/04/26/cannabis-topicals-because-
your-skin-sex-life-will-thank-you/ 
[13] “How To Make Cannabis Topicals” (Πώς να φτιάξεις επιδερμικά 

http://herb.co/2016/04/26/cannabis-topicals-because-your-skin-sex-life-will-thank-you/
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σκευάσματα κάνναβης) http://herb.co/2016/02/23/how-to-make-cannabis-
topicals/ 

Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες φλεγμονώδεις εκδορές, μώλωπες και παθήσεις
του δέρματος. Η κρέμα κάνναβης δεν είναι ψυχοδραστική. Απλά τρίβεις ένα 
βάλσαμο κάνναβης σε μια περιοχή στο δέρμα και αυτό δεν πρόκειται να σου 
δώσει ευφορικότητα. Αλλά, τα βάλσαμα, οι κρέμες, οι αλοιφές και οι λοσιόν 
με έγχυση κάνναβης, είναι ένα πολύ σημαντικό φυσικό προϊόν πρώτων 
βοηθειών που πρέπει να έχει κάποιος για παθήσεις του δέρματος.

Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις την κρέμα κάνναβης με τη μορφή 
διαδερμικών επιθεμάτων. Τα επιθέματα όπως αυτά που φτιάχνει η Mary’s 
Medicinals[14]  είναι δημοφιλή μεταξύ των ασθενών με αρθρίτιδα και εκείνων
που αναρρώνουν από τραυματισμό. Εφαρμόζεις ένα διαδερμικό επίθεμα 
όπως θα εφάρμοζες ένα έμπλαστρο καψαϊκίνης ή ένα αυτοκόλλητο νικοτίνης 
και δουλεύει περίφημα για τη μείωση του πόνου και της φλεγμονής σε μια 
περιοχή στο δέρμα (και κάτω από αυτό).
[14] http://www.marysmedicinals.com/ 

Προφανώς, για σοβαρά δερματικά προβλήματα ή τραυματισμούς, θα πρέπει 
να συμβουλευτείς έναν γιατρό προτού να δοκιμάσεις νέες θεραπείες. Είναι 
επίσης καλύτερο να ζητήσεις από ένα τοπικό ιατρείο ή κέντρο φροντίδας για 
συστάσεις προϊόντων. Στον κόσμο της κάνναβης, δεν δημιουργούνται όλα τα 
προϊόντα ισότιμα / ισάξια. Εάν μπορείς, ψάξε για προϊόντα που έχουν 
ελεγχθεί εργαστηριακά και να έχει αποδειχθεί ότι περιέχουν πραγματικά 
κανναβινοειδή όπως THC, CBD ή και τα δύο.

Skin Deep #2: Πώς να αντιμετωπίσεις την ψωρίαση με την
κάνναβη

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: HERB, “Skin Deep #2: How To Treat
Psoriasis With Cannabis” https://herb.co/2016/05/28/skin-deep-psoriasis/,

Anna Wilcox https://herb.co/author/annawilcox/, 28 May, 2016 )
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Η ψωρίαση μπορεί να προκαλέσει φαγούρα, είναι οδυνηρή και εντελώς 
φρικτή. Αλλά, μήπως μπορεί η κάνναβη να προσφέρει ανακούφιση; Αυτό το 
δεύτερο άρθρο της σειράς άρθρων Skin Deep του HERB έχει ως θέμα την 
κάνναβη και την αντιμετώπιση της ψωρίασης. Θα δούμε πώς το φυτό μπορεί 
να βοηθήσει για να ελαφρύνει ο πόνος, να ελαχιστοποιηθούν τα συμπτώματα
και για το ποιες μορφές κάνναβης λειτουργούν καλύτερα.

Τι είναι η ψωρίαση;

Η ψωρίαση (psoriasis) είναι μια κατάσταση του δέρματος που προκαλεί 
οδυνηρά κόκκινα μπαλώματα που προκαλούν φαγούρα, στο δέρμα. Αυτά τα 
κόκκινα μπαλώματα αναπτύσσουν πλάκες, δημιουργούν στρώματα δέρματος.



Για κάποιο λόγο, το σώμα αρχίζει να αναπτύσσει νέα κύτταρα δέρματος πιο 
γρήγορα από ότι μπορεί να αποβάλει. Αυτό προκαλεί ερεθιστικά κλιμακωτά 
επίπεδα το ένα πάνω στο άλλο σε διάφορες περιοχές του δέρματος.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ψωρίασης και ο κάθε τύπος έχει 
φλεγμονή σε διαφορετικές τοποθεσίες. Το εξάνθημα που προκαλείται από 
αυτή την κατάσταση μπορεί να αρχίσει να σπάει και να αιμορραγεί και 
περίπου το 10-20% των ασθενών αναπτύσσουν ψωριασική αρθρίτιδα 
(psoriatic arthritis). Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι ένα έντονα οδυνηρό οίδημα 
των αρθρώσεων κοντά στις περιοχές των αλλοιώσεων. Δεν υπάρχει θεραπεία 
για την ψωρίαση.

Αυτή η κατάσταση μπορεί να ενεργοποιηθεί από πολλά διαφορετικά 
πράγματα. Οι επιστήμονες έχουν βρει 25 διαφορετικά γονίδια[1] που κάνουν 
ένα άτομο πιο πιθανό να αναπτύξει ψωρίαση, αλλά το άγχος είναι αυτό που 
συνδέεται περισσότερο με τα κρούσματα. Το άγχος, στην περίπτωση αυτή, 
περιλαμβάνει ολικό σωματικό άγχος, από μόλυνση, αντιδράσεις σε φάρμακα, 
έως τα αγχωτικά συμβάντα ζωής και από τραύμα.
[1] Hani Α. AlShobaili, Muhammad Shahzad, Abdullah Al-Marshood, AlSayed 
Khalil, Ahmad Settin and Issam Barrimah “Genetic Background of Psoriasis” 
(Γενετικό υπόβαθρο της Ψωρίασης) Int J Health Sci (Qassim). 2010 Jan; 4 (1): 
23-29.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3068801/ 
Περίληψη
“Η ψωρίαση είναι μια χρόνια φλεγμονώδης δερμάτωση που συμβάλλει στο 1-
5% περίπου όλων των δερματικών διαταραχών στη Σαουδική Αραβία. Η 
γενετική βάση της ψωρίασης υποστηρίζεται από οικογενειακές έρευνες, 
πληθυσμιακές επιδημιολογικές μελέτες, μελέτες συσχέτισης με αντιγόνα 
ανθρώπινων λευκοκυττάρων (human leucocyte antigens, HLAs), σαρώσεις 
διασύνδεσης με γονιδίωμα και μελέτες υποψήφιου γονιδίου εντός και εκτός 
του μεγάλου συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας. Η ψωρίαση αντιπροσωπεύει 
μια σύνθετη ασθένεια σε κυτταρικό, γενομικό και γενετικό επίπεδο, με 
διείσδυση πολλών τύπων λευκοκυττάρων στο δέρμα, αλλοιωμένη ανάπτυξη 
και διαφοροποίηση κυττάρων που βρίσκονται στο δέρμα και αλλοιωμένη 
έκφραση περισσότερων από 1300 γονιδίων σε ψωριασικές αλλοιώσεις. Είναι 
επίσης εμφανές ότι υπάρχει σημαντική επικάλυψη μεταξύ των μοριακών 
οδών που εμπλέκονται στην ψωρίαση και εκείνων που οδηγούν σε άλλες 
φλεγμονώδεις ή αυτοάνοσες ασθένειες στους ανθρώπους. Σε αυτό το άρθρο 
ανασκόπησης, περιγράφουμε την ανοσογενετική βάση της ψωρίασης, τις 
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μοριακές οδούς παθογόνου φλεγμονής και τον πιθανό ρόλο των γονιδίων που
προσδίδουν αυξημένη ευαισθησία στην ψωρίαση”.

Το ανοσοποιητικό σύστημα θεωρείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην 
ψωρίαση. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι εκείνοι που πάσχουν από ψωρίαση 
έχουν υπερδραστήρια Τ λεμφοκύτταρα[2], επίσης γνωστά ως Τ-κύτταρα. Είναι
η δουλειά του Τ-κυττάρου να κυνηγάει τα διεισδυτικά βακτήρια ή άλλα 
παθογόνα και να τα καταστρέφει. Σε εκείνους που πάσχουν από ψωρίαση, το 
Τ-κύτταρο αποφασίζει να αρχίσει να επιτίθεται στο δέρμα του σώματος σαν 
να ήταν αυτό ο εισβολέας.
[2] David C. Soler and Thomas S. McCormick “The Dark Side of Regulatory T 
Cells in Psoriasis” (Η σκοτεινή πλευρά των ρυθμιστικών T κυττάρων στην 
ψωρίαση) J Invest Dermatol. 2011 Sep; 131 (9): 1785-1786.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3366427/ 
Περίληψη
“Η ψωρίαση είναι κληρονομική νόσος που προκαλείται από χρόνια 
ενεργοποίηση δερματικών T κυττάρων. Ο καθορισμός της μηχανιστικής 
αλληλεπίδρασης των υποομάδων κυττάρων που εμπλέκονται είναι το κλειδί 
για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς αποτελεσματικών θεραπειών. Σε αυτό 
το τεύχος, οι Bovenschen et. al. αναφέρουν ότι τα ρυθμιστικά Τ κύτταρα 
διατηρούν μια λεπτή ισορροπία μεταξύ των παραγόντων μεταγραφής Foxp3 
και RORγt. Σε ασθενείς με ψωρίαση, τα Tregs μετατρέπονται εύκολα σε 
κύτταρα που εκφράζουν IL-17, γεγονός που δυνητικά διαιωνίζει τη 
φλεγμονώδη διαδικασία που χαρακτηρίζει τη νόσο. Τα αποτελέσματα που 
αποδεικνύουν ότι ο αναστολέας απο-ακετυλίωσης ιστόνης / πρωτεΐνης 
τρικωστατίνης Α, μπορεί να εμποδίσει αυτή τη μετατροπή, υποδηλώνει ότι 
μια επιγενετική τροποποίηση μπορεί να υποκρύπτεται της ρυθμιστικής 
πλαστικότητας Τ-κυττάρων”.

Η κάνναβη και η ψωρίαση

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3366427/


Υπάρχουν μερικοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους η κάνναβη μπορεί να 
βοηθήσει στην ανακούφιση από τον πόνο της ψωρίασης, την ταλαιπωρία και 
ακόμη και τις ξεκάθαρες επιδείξεις της. Πρόσφατες έρευνες[3] έχουν δείξει ότι
η THC μπορεί να καταστείλει το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος. Αυτό 
είναι δυνητικά καλή είδηση για όσους πάσχουν από παθήσεις που σχετίζονται
με ένα υπερδραστικό ανοσοποιητικό σύστημα. Η ψωρίαση μπορεί να είναι 
μια από αυτές.
[3] X. Yang, V.L. Hegde, R. Rao, J. Zhang, Ρ. S. Nagarkatti, Μ. Nagarkatti. 
“Histone modifications are associated with Delta(9)-tetrahydrocannabinol-
mediated alterations in antigen-specific T cell responses” (Οι τροποποιήσεις 
ιστονών συνδέονται με μεταβολές που προκαλούνται από Δέλτα(9)-
τετραϋδροκανναβινόλη σε αντιγόνο-ειδικές αποκρίσεις Τ κυττάρων) Journal 
of Biological Chemistry, 2014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24841204 
Περίληψη
“Η κάνναβη είναι μια από τις πιο καταχρασμένες ουσίες λόγω των 
ψυχοτρόπων επιδράσεών της. Είναι ενδιαφέρον ότι χρησιμοποιείται επίσης 
και για ιατρικούς σκοπούς. Το κύριο ψυχοτρόπο συστατικό της κάνναβης, η 
Δ(9)-τετραϋδροκανναβινόλη (THC), έχει επίσης αποδειχθεί ότι μεσολαβεί σε 
ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Δεν έχει ερευνηθεί προηγουμένως η 
ανοσορυθμιστική δραστικότητα της THC με μεσολάβηση επιγενετικής 
ρύθμισης. Σε αυτή τη μελέτη χρησιμοποιήσαμε την τεχνολογία ChIP-Seq για να
εξετάσουμε την in vivo επίδραση της THC στην ολική μεθυλική ιστόνη σε 
κύτταρα λεμφαδένων ποντικών που ανοσοποιήθηκαν με υπεραντιγόνο 
σταφυλοκοκκική εντεροτοξίνη Β. Συγκρίναμε ιστόνη H3 Lys-4, Lys-27, Lys-9 και 
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Lys-36 μοσχεύματα ακετυλίωσης και ιστόνη H3 Lys-9 σε τέτοια κύτταρα που 
εκτέθηκαν σε όχημα THC. Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι η θεραπεία THC 
οδηγεί στη συσχέτιση σημάτων τροποποίησης ενεργών ιστονών με γονίδια 
κυτοκίνης Th2 και κατασταλτικά σήματα τροποποίησης σε γονίδια κυτοκίνης 
Thl, υποδεικνύοντας ότι ένας τέτοιος μηχανισμός μπορεί να διαδραματίσει 
κρίσιμο ρόλο στον μεταγωγέα THC που προκαλείται από Th1 σε Th2. Σε ολικό 
επίπεδο, ένα σημαντικό τμήμα των περιοχών μεθυλίωσης και ακετυλίωσης 
ιστόνης μεταβλήθηκε με THC. Ωστόσο, η συνολική κατανομή αυτών των 
σημάτων μεθυλίωσης ιστόνης μεταξύ των γονιδιωματικών χαρακτηριστικών 
δεν μεταβλήθηκε σημαντικά από την THC, υποδηλώνοντας ότι η THC 
ενεργοποιεί την έκφραση ενός υποσυνόλου γονιδίων ενώ καταστέλλει την 
έκφραση άλλης υποομάδας γονιδίων μέσω τροποποίησης ιστόνης. Η 
λειτουργική ταξινόμηση αυτών των γονιδίων που σχετίζονται με τον ιστόνιο 
δείκτη έδειξε ότι αυτά τα διαφορικά συνδεδεμένα γονίδια εμπλέκονταν σε 
διάφορες κυτταρικές λειτουργίες, από τη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου έως
το μεταβολισμό, υποδηλώνοντας ότι η THC είχε μια πλειοτροπική επίδραση 
στην γονιδιακή έκφραση στα ανοσοκύτταρα. Συνολικά, η παρούσα μελέτη 
καταδεικνύει για πρώτη φορά ότι η THC μπορεί να τροποποιήσει την 
ανοσολογική απόκριση μέσω επιγενετικής ρύθμισης που περιλαμβάνει 
τροποποιήσεις ιστονών”.

Η THC αλληλεπιδρά με δύο πρωτεύοντες κυτταρικούς υποδοχείς στο σώμα. 
Τον υποδοχέα κανναβινοειδούς 1 (CB-1) και τον υποδοχέα κανναβινοειδούς 2 
(CB-2). Ο υποδοχέας CB-2 βρίσκεται στα ανοσοκύτταρα, υποδεικνύοντας ότι 
παίζει ρόλο στην ανοσοαπόκριση. Μια ανασκόπηση της έρευνας που 
δημοσιεύθηκε το 2010[4] υποδηλώνει ότι φάρμακα που στοχεύουν τον 
υποδοχέα CB-2 μπορεί να παρέχουν νέους, αποτελεσματικούς τρόπους 
αντιμετώπισης των αυτοάνοσων ασθενειών[5] και των “κακοηθειών του 
ανοσοποιητικού συστήματος”.
[4] Sadiye Amcaoglu Rieder, Ashok Chauhan, Ugra Singh, Mitzi Nagarkatti and 
Prakash Nagarkatti “Cannabinoid-induced apoptosis in immune cells as a 
pathway to immunosuppression” (Η επαγόμενη από κανναβινοειδές 
απόπτωση στα ανοσοκύτταρα ως οδός ανοσοκαταστολής) Immunobiology. 
2010 Aug; 215(8): 598–605.
10.1016/j.imbio.2009.04.001
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3005548/
Περίληψη
“Τα κανναβινοειδή είναι μια ομάδα ενώσεων που υπάρχουν στο φυτό 
κάνναβης (Cannabis sativa L.). Μεσολαβούν τα φυσιολογικά και 
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συμπεριφορικά αποτελέσματά τους ενεργοποιώντας συγκεκριμένους 
υποδοχείς κανναβινοειδών. Με την πρόσφατη ανακάλυψη των υποδοχέων 
κανναβινοειδών (CB1 και CB2) και του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος, η 
έρευνα στον τομέα αυτό επεκτάθηκε εκθετικά. Τα κανναβινοειδή έχουν 
αποδειχθεί ότι δρουν ως ισχυροί ανοσοκατασταλτικοί και αντιφλεγμονώδεις 
παράγοντες και έχει αποδειχθεί ότι μεσολαβούν ευεργετικά αποτελέσματα σε 
ένα ευρύ φάσμα ανοσοδιαμεσολαβούμενων ασθενειών όπως η πολλαπλή 
σκλήρυνση, ο διαβήτης, το σηπτικό σοκ, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και το 
αλλεργικό άσθμα. Ο κανναβινοειδής υποδοχέας 1 (CB1) εκφράζεται κυρίως 
στα κύτταρα του κεντρικού νευρικού συστήματος καθώς και στην περιφέρεια. 
Αντίθετα, ο κανναβινοειδής υποδοχέας 2 (CB2) εκφράζεται κυρίως σε 
ανοσοκύτταρα. Οι ακριβείς μηχανισμοί μέσω των οποίων τα κανναβινοειδή 
προκαλούν ανοσοκαταστολή αρχίζουν τώρα να γίνονται κατανοητοί και 
μπορούν ευρέως να ταξινομηθούν σε τέσσερις οδούς: απόπτωση, αναστολή 
πολλαπλασιασμού, καταστολή παραγωγής κυτοκίνης και χημειοκίνης και 
επαγωγή ρυθμιστικών T κυττάρων (T regs). Μελέτες από το εργαστήριό μας 
έχουν επικεντρωθεί σε μηχανισμούς επαγωγής απόπτωσης από φυσικά και 
συνθετικά κανναβινοειδή μέσω ενεργοποίησης υποδοχέων CB2. Στην 
παρούσα επισκόπηση θα επικεντρωθούμε στους αποπτωτικούς μηχανισμούς 
ανοσοκαταστολής που προκαλούνται από τα κανναβινοειδή σε διαφορετικούς
πληθυσμούς ανοσοκυττάρων και θα συζητήσουμε πώς η ενεργοποίηση του 
CB2 παρέχει μια νέα θεραπευτική μέθοδο έναντι των φλεγμονωδών και 
αυτοάνοσων παθήσεων καθώς και των κακοηθειών του ανοσοποιητικού 
συστήματος χωρίς να ασκεί τις ψυχοτρόπες επιδράσεις”.
[5] “Why You Need To Know About United States Patent 6630507” (Γιατί 
πρέπει να ξέρεις για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Ηνωμένων Πολιτειών 
6630507) http://herb.co/2016/05/02/united-states-patent-6630507/ 

Εφόσον η THC δεσμεύεται στον υποδοχέα CB-2 και μεσολαβεί στην 
ανοσοαπόκριση, τα στοιχεία δείχνουν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να είναι 
εξαιρετικά χρήσιμο σε εκείνους με αυτοάνοσες ασθένειες. Αυτή η ιδέα 
συμβαδίζει με τον πλούτο της έρευνας που υποδηλώνει ότι η κάνναβη είναι 
ισχυρό αντιφλεγμονώδες.
[6] “Marijuana shows potential in treating autoimmune disease” (Η κάνναβη 
παρουσιάζει δυνατότητα αντιμετώπισης της αυτοάνοσης ασθένειας) 
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140602150914.htm 
[7] Prakash Nagarkatti, Rupal Pandey, Sadiye Amcaoglu Rieder, Venkatesh L 
Hegde and Mitzi Nagarkatti “Cannabinoids as novel anti-inflammatory drugs” 
(Τα κανναβινοειδή ως νέα αντιφλεγμονώδη φάρμακα) Future Med Chem. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140602150914.htm
http://herb.co/2016/05/02/united-states-patent-6630507/


2009 Oct; 1(7): 1333–1349.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2828614/ 
Περίληψη
“Τα κανναβινοειδή είναι μια ομάδα ενώσεων που μεσολαβούν στις 
επιδράσεις τους μέσω των υποδοχέων κανναβινοειδών. Η ανακάλυψη της Δ9-
τετραϋδροκανναβινόλης (THC) ως κύριας ψυχοδραστικής ένωσης στην 
κάνναβη, καθώς και η ταυτοποίηση των υποδοχέων κανναβινοειδών και των 
ενδογενών τους συνδετών, οδήγησε σε σημαντική ανάπτυξη της έρευνας που 
στοχεύει στην κατανόηση των φυσιολογικών λειτουργιών των 
κανναβινοειδών. Οι υποδοχείς κανναβινοειδών περιλαμβάνουν τον CB1, ο 
οποίος εκφράζεται κυρίως στον εγκέφαλο και ο CB2, ο οποίος βρίσκεται 
κυρίως στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Το γεγονός ότι και οι 
δυο υποδοχείς CB1 και CB2 έχουν βρεθεί σε ανοσοκύτταρα υποδηλώνει ότι τα
κανναβινοειδή παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού 
συστήματος. Πρόσφατες μελέτες κατέδειξαν ότι η χορήγηση THC σε ποντίκια 
προκάλεσε αξιοσημείωτη απόπτωση σε Τ κύτταρα και δενδριτικά κύτταρα, με 
αποτέλεσμα την ανοσοκαταστολή. Επιπλέον, αρκετές μελέτες έδειξαν ότι τα 
κανναβινοειδή μειώνουν την παραγωγή κυτοκίνης και χημειοκίνης και, σε 
ορισμένα μοντέλα, ρυθμίζουν προς τα πάνω ρυθμιστικά T κύτταρα (Tregs) ως 
μηχανισμό καταστολής φλεγμονωδών αποκρίσεων. Το ενδοκανναβινοειδές 
σύστημα εμπλέκεται επίσης στην ανοσορύθμιση. Για παράδειγμα, η χορήγηση
ενδοκανναβινοειδών ή η χρήση αναστολέων ενζύμων που διασπούν τα 
ενδοκανναβινοειδή, οδήγησε σε ανοσοκαταστολή και ανάκτηση από 
ανοσομεσολαβούμενη βλάβη οργάνων όπως το ήπαρ. Η χειραγώγηση των 
ενδοκανναβινοειδών ή/και η χρήση εξωγενών κανναβινοειδών in νίνο μπορεί 
να αποτελέσει ισχυρή θεραπευτική μέθοδο έναντι φλεγμονωδών 
διαταραχών. Αυτή η επισκόπηση θα επικεντρωθεί στην πιθανή χρήση των 
κανναβινοειδών ως μια νέα κατηγορία αντιφλεγμονωδών παραγόντων κατά 
ορισμένων φλεγμονωδών και αυτοάνοσων παθήσεων που προκαλούνται 
κυρίως από ενεργοποιημένα Τ κύτταρα ή άλλα κυτταρικά ανοσολογικά 
συστατικά”.

Η φλεγμονή είναι αυτό που οδηγεί στον πόνο και στον επιδεινωμένο ιστό που 
σχετίζεται με την ψωριασική αρθρίτιδα. Είναι επίσης εν μέρει υπεύθυνη για 
τον πόνο και τον ερεθισμό που σχετίζονται με τις αλλοιώσεις του δέρματος. 
Άλλες έρευνες[8] έχουν δείξει ότι τα κανναβινοειδή φαίνεται να 
επιβραδύνουν την ανάπτυξη των κερατινοκυττάρων, τα οποία είναι 
συγκεκριμένοι τύποι δερματικών κυττάρων. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα 
άλλο σημαντικό κέρδος για τις ψωριασικές παθήσεις.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2828614/


[8] Wilkinson JD1, Williamson EM. “Cannabinoids inhibit human keratinocyte 
proliferation through a non-CB1/CB2 mechanism and have a potential 
therapeutic value in the treatment of psoriasis” (Τα κανναβινοειδή 
αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των ανθρώπινων κερατινοκυττάρων μέσω 
ενός μη-CB1 / CB2 μηχανισμού και έχουν μια πιθανή θεραπευτική αξία στη 
θεραπεία της ψωρίασης) J Dermatol Sci. 2007 Feb;45(2):87-92.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17157480 
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Τα κανναβινοειδή από την κάνναβη (Cannabis sativa) είναι 
αντιφλεγμονώδη και έχουν ανασταλτικές επιδράσεις στον πολλαπλασιασμό 
ορισμένων ογκογονικών κυτταρικών σειρών, μερικές από τις οποίες 
διαμεσολαβούνται μέσω υποδοχέων κανναβινοειδών. Οι υποδοχείς 
κανναβινοειδών (CB) υπάρχουν στο ανθρώπινο δέρμα και το ανανδαμίδιο, 
ένας ενδογενής συνδέτης υποδοχέα CB, αναστέλλει τη διαφοροποίηση των 
επιδερμικών κερατινοκυττάρων. Η ψωρίαση είναι μια φλεγμονώδης ασθένεια
που επίσης χαρακτηρίζεται εν μέρει από τον υπερ-πολλαπλασιασμό των 
επιδερμικών κερατινοκυττάρων.
ΣΚΟΠΟΣ: Ερευνήσαμε τα φυτικά κανναβινοειδή Δέλτα9-
τετραϋδροκανναβινόλη, κανναβιδιόλη, κανναβινόλη και κανναβιγερόλη για 
την ικανότητά τους να αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό μιας υπερ-
πολλαπλασιαστικής κυτταρικής γραμμής ανθρώπινου κερατινοκυττάρου και 
για οποιαδήποτε εμπλοκή κανναβινοειδών υποδοχέων.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Μια δοκιμασία πολλαπλασιασμού κερατινοκυττάρων 
χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμηθεί η επίδραση της θεραπείας με 
κανναβινοειδή. Η ακεραιότητα των κυττάρων και η μεταβολική ικανότητα 
επιβεβαιώθηκαν χρησιμοποιώντας δοκιμασίες γαλακτικής-αφυδρογονάσης 
και τρι-φωσφορικής αδενοσίνης. Για να προσδιοριστεί η εμπλοκή των 
υποδοχέων, χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί αγωνιστές και ανταγωνιστές σε 
συνδυασμό με μερικά φυτοκανναβινοειδή. Η ανάλυση στυπώματος Western 
και RT-PCR επιβεβαίωσε την παρουσία CB1 και CB2 υποδοχέων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα κανναβινοειδή εξέτασαν όλους τους ανασταλμένους 
πολλαπλασιασμούς των κερατινοκυττάρων κατά τρόπο εξαρτώμενο από τη 
συγκέντρωση. Οι επιλεκτικοί συναγωνιστές υποδοχέα CB2 JWH015 και 
BML190 προκάλεσαν μόνο μερική αναστολή, ο μη επιλεκτικός αγωνιστής CB 
HU210 παρήγαγε εξαρτώμενη από τη συγκέντρωση ανταπόκριση, η 
δραστικότητα αυτών των αγωνιστών δεν παρεμποδίστηκε ούτε από τους 
ανταγωνιστές CB1 / CB2.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ενώ οι υποδοχείς CB μπορεί να 
έχουν έναν περιστασιακό ρόλο στον πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17157480


δεν συνεισφέρουν σημαντικά στη διαδικασία αυτή. Τα αποτελέσματά μας 
δείχνουν ότι τα κανναβινοειδή αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των 
κερατινοκυττάρων και επομένως υποστηρίζουν έναν πιθανό ρόλο για τα 
κανναβινοειδή στη θεραπεία της ψωρίασης”.

Υπάρχει όμως μια παγίδα. Αν θέλεις την κάνναβη για να βοηθηθείς στην 
θεραπεία της ψωρίασης, θα πρέπει να την χρησιμοποιήσεις με τον σωστό 
τρόπο. Όσον αφορά τις συνθήκες του δέρματος, δεν είναι όλες οι μορφές του 
βοτάνου ισάξιες.

Φαρμακευτικά επιδερμικά σκευάσματα
Ένα επιδερμικό σκεύασμα κάνναβης[9] είναι ένα βάλσαμο, μια κρέμα ή μια 
αλοιφή που έχει εγχυθεί με κανναβινοειδή. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες 
επιδερμικών σκευασμάτων, κάποια περιέχουν CBD, THC ή συνδυασμό άλλων 
κανναβινοειδών. Ορισμένα σκευάσματα περιέχουν “ενεργοποιημένη” 
κάνναβη, η οποία έχει θερμανθεί και εγχυθεί. Άλλα τοπικά φαρμακευτικά 
σκευάσματα περιέχουν THCa, το μη θερμαινόμενο πρόδρομο οξύ της 
ψυχοδραστικής THC που γνωρίζουν οι περισσότεροι.
[9] “Cannabis Topicals: Getting Rid of Pills Once and For All” (Επιδερμικά 
σκευάσματα κάνναβης: Να απαλλαγούμε από τα χάπια μια για πάντα)
http://herb.co/2015/06/03/cannabis-topicals-getting-rid-of-pills-once-and-for-
all/ 

Τα επιδερμικά σκευάσματα κάνναβης δεν έχουν ευφορική επίδραση. 
Αντίθετα, κάνουν θαύματα στο να μειώνουν δραστικά τους ερεθισμούς του 
δέρματος και να μειώνουν τον πόνο[10] σε τοπικές περιοχές. Όπως εξηγείται 
στο πρώτο άρθρο του αφιερώματος Skin Deep, υπάρχουν κανναβινοειδείς 
υποδοχείς σε κύτταρα σε όλο το δέρμα. Όταν χρησιμοποιούμε επιδερμικά 
σκευάσματα κάνναβης, η ειδικά ενεργοποιημένη κάνναβη[11], εμπλέκεται με 
αυτούς τους υποδοχείς.
[10] “The Best Strains of Marijuana For Pain Relief” (Οι καλύτερες ποικιλίες 
κάνναβης για την ανακούφιση του πόνου) 
http://herb.co/2015/09/20/marijuana-for-pain/ 
[11] “5 of the Best Uses for Cannabis Oil” (5 από τις καλύτερες χρήσεις για το 
έλαιο κάνναβης) http://herb.co/2015/04/16/5-of-the-best-uses-for-cannabis-
oil/ 

Αυτό μειώνει την ανοσολογική και φλεγμονώδη απόκριση στο δέρμα. Εάν 
έχεις ψωριασική αρθρίτιδα, τα επιδερμικά φαρμακευτικά σκευάσματα 

http://herb.co/2015/04/16/5-of-the-best-uses-for-cannabis-oil/
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μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην ανακούφιση από τον πόνο και τη 
φλεγμονή στις αρθρώσεις. Για την ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής, 
μπορείς να πάρεις σαμπουάν και μαλακτικό με έγχυση κάνναβης από ένα 
τοπικό κατάστημα διάθεσης.

Σε ανεπίσημες αναφορές, οι ασθενείς έχουν βρει εξαιρετικά αποτελεσματική 
ανακούφιση από την κάνναβη. Όπως αυτό το παράδειγμα που δημοσιεύτηκε 
στο International Cannagraphic[12]:
 “Πάσχω από ψωρίαση εδώ και 20 χρόνια μέχρι που προσπάθησα να 
χρησιμοποιήσω ένα επιδερμικό σκεύασμα με εκχύλισμα κάνναβης αυτή την 
εβδομάδα και θεραπεύτηκα σχεδόν πλήρως μέσα σε 3 ημέρες. Είμαι 
πραγματικά τόσο συγκλονισμένος και ενθουσιασμένος που λειτούργησε τόσο 
καλά αυτό.
Είχα σταματήσει να αντιμετωπίζω την ασθένεια χρόνια πριν, όταν ανακάλυψα
το πόσο κακές ήταν οι κρέμες στεροειδών και ποτέ δεν ήμουν πρόθυμος να 
δοκιμάσω αυτο-ενέσιμο φάρμακο που είναι η κύρια θεραπεία στην αγορά 
τώρα, λόγω των παρενεργειών όπως είναι η φυματίωση και το λέμφωμα που 
είναι πολύ συνηθισμένα με αυτό. Αντ’ αυτού, πήρα χασίς από τα φύλλα 
κάνναβης και ανακάτεψα με λάδι καρύδας και έβαζα το σκεύασμα δύο φορές 
την ημέρα”. - Shmalphy
[12] “Cannabis cures psoriasis (with pics)” (Η κάνναβη θεραπεύει την 
ψωρίαση (με φωτογραφίες)) https://www.icmag.com/ic/showthread.php?
t=234246 

Αποφεύγουμε το κάπνισμα

https://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=234246
https://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=234246


Όπως ο καπνός από τα τσιγάρα, ο καπνός από την κάνναβη μπορεί να 
ερεθίσει πραγματικά τις καταστάσεις όπως η ψωρίαση[13]. Ο καπνός που 
δημιουργείται μέσω της καύσης απελευθερώνει στον αέρα καρκινογόνους 
παράγοντες και άλλες ελεύθερες ρίζες που καταστρέφουν το δέρμα. Ενώ η 
THC μπορεί να περιορίσει ορισμένες από τις επιπτώσεις αυτών των ενώσεων, 
η ασφαλέστερη επιλογή είναι να επιλέξει κάποιος τα βρώσιμα[14], κάποιον 
εξατμιστή[15] ή ακόμα και ένα bong[16] αντί για ένα τσιγάρο κάνναβης.
[13] “Will Marijuana Be The Next Big Thing In Skin Care?” (Η κάνναβη θα 
είναι το επόμενο μεγάλο πράγμα στην φροντίδα του δέρματος;) 
http://herb.co/2016/03/11/marijuana-the-next-big-thing-in-skin-care/ 
[14] “Marijuana Recipes” (Συνταγές κάνναβης) http://herb.co/marijuana-
recipes/ 
[15] “The History Of Vaporizing – They Are Older Than You Think!” (Η ιστορία 
της εξαέρωσης - είναι παλαιότερη από ότι νομίσεις!) 
http://herb.co/2015/11/11/the-history-of-vaporizing/ 
[16] “The Anatomy of a Modern Bong” (Η ανατομία ενός σύγχρονου bong) 
http://herb.co/2016/01/14/bong-101/ 

Που βρίσκουμε επιδερμικά σκευάσματα

Δυστυχώς, αν και η αρθρίτιδα είναι μια ειδική κατάσταση που 
αντιμετωπίζεται με κάνναβη στις νομοθεσίες σε πολλές πολιτείες που έχουν 
νομιμοποιήσει την ιατρική χρήση, η ψωρίαση δεν θεωρείται ως μια 
κατάσταση που δικαιολογείται για αντιμετώπιση με κάνναβη. Ωστόσο, 
πολιτείες όπως η Καλιφόρνια καθορίζουν την ιατρική κατάσταση για θεραπεία
με κάνναβη σε μια κατά περίπτωση εξέταση.

http://herb.co/2016/01/14/bong-101/
http://herb.co/2015/11/11/the-history-of-vaporizing/
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Σε άλλες πολιτείες, ο έντονος πόνος είναι μια ειδική κατάσταση. Έτσι, αν ζεις 
σε μια πολιτεία που έχουν νομιμοποιήσει την ιατρική ή/και την ψυχαγωγική 
χρήση της κάνναβης, μπορεί να υπάρχουν τρόποι πρόσβασης στα προϊόντα 
κάνναβης που χρειάζεσαι. Μπορεί όμως να είναι λίγο δύσκολο.

Τα περισσότερα ειδικά καταστήματα διάθεσης κάνναβης έχουν κάποια μορφή
σκευάσματος για επιδερμική χρήση. Αλλά, είναι επίσης αρκετά εύκολο να 
φτιάξει κάποιος το δικό του. Εδώ είναι μερικές συνταγές παρασκευής που 
μπορεί να σε ενδιαφέρουν:
* Πώς να φτιάξεις επιδερμικά σκευάσματα κάνναβης 
http://herb.co/2016/02/23/how-to-make-cannabis-topicals/ 
* Έλαιο καρύδας με κάνναβη http://herb.co/recipes/cannabis-coconut-oil/ 
* Πώς να φτιάξεις μια μάσκα προσώπου με κάνναβη 
http://herb.co/2015/08/20/how-to-make-a-weed-face-mask/ 

Το επιδερμικά σκευάσματα μπορεί να είναι μια από τις πιο παραμελημένες 
μορφές φαρμάκων για την κάνναβη. Κάνουν θαύματα, είναι ασφαλείς στη 
χρήση και είναι μια μεγάλη προσθήκη στο κουτί πρώτων βοηθειών κάποιου.

Ενώ είναι πάντα σημαντικό να έχεις μιλήσει με το γιατρό σου προτού 
ξεκινήσεις κάποια νέα ιατρική θεραπεία, τα βάλσαμα κάνναβης πρέπει να τα 
δοκιμάσει όποιος αναζητά ανακούφιση για το δέρμα που έχει υποστεί βλάβη.

Skin Deep #3: Εάν υποφέρεις από έκζεμα, η κάνναβη βοηθάει

http://herb.co/2015/08/20/how-to-make-a-weed-face-mask/
http://herb.co/recipes/cannabis-coconut-oil/
http://herb.co/2016/02/23/how-to-make-cannabis-topicals/


(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: HERB, “Skin Deep #3: If You Suffer From
Eczema, Cannabis Helps” https://herb.co/2016/06/03/skin-deep-3-eczema/,

Anna Wilcox https://herb.co/author/annawilcox/, 28 May, 2016)

Ο χρόνιος ερεθισμός του δέρματος, όπως το έκζεμα, μπορεί να είναι πολύ 
ενοχλητικός. Όχι μόνο αυτή η κατάσταση αλλάζει εμφανώς την εμφάνισή σου,
αλλά δημιουργεί μια συνεχή φαγούρα και οδυνηρό εξάνθημα. Ευτυχώς, η 
κάνναβη μπορεί να προσφέρει μια ασφαλή και αποτελεσματική φυσική 
θεραπεία. Αυτό το επόμενο επόμενο άρθρο, το τρίτο κατά σειρά του 
αφιερώματος Skin Deep έχει να κάνει με το πώς το αγαπημένο μας βότανο 
συμβάλλει στη μείωση της φλεγμονής και στην ενυδάτωση του δέρματος. 
Εδώ θα δούμε το πώς η κάνναβη αντιμετωπίζει το έκζεμα.

Τι είναι το έκζεμα;

https://herb.co/author/annawilcox/
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Ο όρος “έκζεμα” αναφέρεται στην πραγματικότητα σε διάφορους τύπους 
ερεθισμών του δέρματος. Όλοι τους χαρακτηρίζονται από ξηρό, με φαγούρα 
δέρμα. Μπορεί να εμφανιστούν εξανθήματα σε συγκεκριμένες περιοχές. 
Συγκεκριμένα, στο πρόσωπο, στις πτυχές των αγκώνων και στα γόνατα, στα 
χέρια και τα πόδια. Σε σοβαρό έκζεμα, τα ξηρά, εξογκώματα μπορεί να 
σπάσουν, να κάνουν φουσκάλες και να αιμορραγούν. Αυτό είναι αρκετά 
οδυνηρό.

Το έκζεμα είναι επίσης γνωστό ως ατοπική δερματίτιδα. Αυτή η χρόνια 
πάθηση του δέρματος επηρεάζει περίπου το 10% των Αμερικανών ενηλίκων. 
Τόσο οι γενετικοί όσο και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες πιστεύεται ότι 
παίζουν ρόλο. Πολύ συχνά αντιμετωπίζονται με στεροειδή και φωτοθεραπεία,
αλλά πολλοί ασθενείς αποτυγχάνουν να βρουν ανακούφιση[1]. Εάν 
χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα τοπικά στεροειδή 
μπορούν επίσης να έχουν παρενέργειες[2] όπως:
* Ακμή
* Rosacea (κοκκινίλες όπως στην ροδόχρους νόσο)
* Υποχρωματισμό
* Ατροφία του δέρματος
* Υπεργλυκαιμία
[1] “New Eczema Treatments Could Be Available Soon” (Νέες θεραπείες για το
έκζεμα θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμες σύντομα) 
https://www.wsj.com/articles/new-eczema-treatments-could-be-available-
soon-1464637182 
[2] Arijit Coondoo, Meghana Phiske, Shyam Verma and Koushik Lahiri “Side-
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effects of topical steroids: A long overdue revisit” (Παρενέργειες των τοπικών 
στεροειδών: Μια μακρόχρονη επανεξέταση) Indian Dermatol Online J. 2014 
Oct-Dec; 5(4): 416–425.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4228634/ 
Περίληψη
“Η εισαγωγή τοπικών στεροειδών (topical steroids, TS) με διαφορετική ισχύ 
κατέστησε τη θεραπεία των φλεγμονωδών δερματικών διαταραχών πιο 
αποτελεσματική και λιγότερο χρονοβόρα. Ωστόσο, η χρησιμότητά τους έχει 
γίνει ένα δίκοπο μαχαίρι με συνεχώς αυξανόμενες περιπτώσεις κατάχρησης 
και λάθος χρήσης που οδηγούν σε σοβαρές τοπικές, συστηματικές και 
ψυχολογικές παρενέργειες. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται 
περισσότερο με τα TS μεγαλύτερης ισχύος και σε συγκεκριμένες περιοχές του 
σώματος όπως το πρόσωπο και τα γεννητικά όργανα. Το άρθρο εξετάζει τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες των TS με ειδική αναφορά στην ομάδα των νεαρών 
ηλικιών, περιλαμβάνει επίσης τα μέτρα για την πρόληψη των παρενεργειών”.

Φλεγμονή

Το δέρμα είναι μια από τις πρωταρχικές μορφές επικοινωνίας με τον κόσμο 
γύρω μας. Μας λέει πότε είμαστε πολύ ζεστοί ή κρύοι, όταν μας αγγίζουν και 
μας βοηθά να κατανοήσουμε το περιβάλλον μας μέσω της αίσθησης. Είναι 
επίσης μια από τις πρώτες γραμμές μας άμυνας από επιβλαβείς παθογόνους 
παράγοντες και ουσίες. Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το δέρμα 
περιέχει πραγματικά έναν πλούτο εξειδικευμένων κυττάρων ανοσίας για να 
μας βοηθήσει να θεραπεύσουμε γρήγορα τα τραύματα και να μας 
προστατεύσει από τις βλάβες.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4228634/


Η κάνναβη αλληλεπιδρά με αυτά τα κύτταρα του ανοσοποιητικού 
συστήματος. Όταν εφαρμόζονται τοπικά, οι ενώσεις στο βότανο δεσμεύονται 
με κυτταρικούς υποδοχείς στα ανοσοκύτταρα του δέρματος. Αυτό είναι 
εξαιρετικά βολικό όταν έχεις κάποιο είδος αλλεργικού εξανθήματος. Τα 
κανναβινοειδή, οι δραστικές ενώσεις στην κάνναβη, είναι ανοσοκατασταλτικά.
Δηλαδή, επιβραδύνουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Όταν έχεις ένα εξάνθημα 
και το δέρμα σου ξεφλουδίζει, τα ανοσοκύτταρα στο δέρμα σας ενεργοποιούν
μια φλεγμονώδη αντίδραση.
[2] “Why Are Cannabinoid Receptors Important?” (Γιατί είναι σημαντικοί οι 
υποδοχείς κανναβινοειδών;) http://herb.co/2016/02/22/why-are-
cannabinoid-receptors-so-important/ 
[3] Venkatesh L. Hegde, Mitzi Nagarkatti and Prakash S. Nagarkatti. 
“Cannabinoid receptor activation leads to massive mobilization of myeloid-
derived suppressor cells with potent immunosuppressive properties” (Η 
ενεργοποίηση του υποδοχέα κανναβινοειδούς οδηγεί σε μαζική κινητοποίηση 
κατασταλτικών κυττάρων που προέρχονται από μυελοειδή με ισχυρές 
ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες) European Journal of Immunology, 
2010;40(12):3358-3371 
https://www.sciencedaily.com/releases/2010/11/101124214728.htm 
Περίληψη
“Η ενεργοποίηση του υποδοχέα κανναβινοειδών από παράγοντες όπως η Δ9-
τετραϋδροκανναβινόλη (THC) είναι γνωστό ότι προκαλεί ανοσοκαταστολή. 
Εδώ, δείχνουμε ότι η χορήγηση THC σε ποντίκια οδηγεί σε ταχεία και μαζική 
επέκταση των CD11b1Gr-11 μυελοειδών κατασταλτικών κυττάρων (myeloid-
derived suppressor cells, MDSC) που εκφράζουν λειτουργική αργινάση και 
εμφανίζουν ισχυρές ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες τόσο in vitro όσο και in 
vivo. Η επαγωγή των MDSC με THC συσχετίστηκε με μια σημαντική αύξηση 
στο CSF κοκκιοκυττάρων. Επιπλέον, η χορήγηση αντι-κοκκιοκυττάρου CSF Ab 
ανέστειλε την επαγωγή των MDSC με THC. Η THC ήταν ικανή να επάγει MDSC 
σε μεταλλαγμένους C3H και C57BL10 / ScN ποντικούς TLR4 και συνεπώς να 
ενεργεί ανεξάρτητα από την TLR4. Η συσσώρευση των MDSC στην περιφέρεια 
με μια αντίστοιχη μείωση της αναλογίας των κυττάρων CD11b1Gr-11 στον 
μυελό των οστών, καθώς και in vivo σήμανση BrdU και ανάλυση κυτταρικού 
κύκλου, έδειξε ότι η THC προκάλεσε την κινητοποίηση αυτών των κυττάρων 
από μυελό των οστών και την επέκτασή τους στην περιφέρεια. Η χρήση 
εκλεκτικών ανταγωνιστών SR141716A και SR144528 έναντι υποδοχέων 
κανναβινοειδών 1 και 2 αντίστοιχα καθώς και ποντικών με έλλειψη υποδοχέα 
έδειξε ότι η διέγερση των MDSC μεσολαβεί μέσω της ενεργοποίησης και των 
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δύο υποδοχέων κανναβινοειδών 1 και 2. Αυτές οι μελέτες καταδεικνύουν ότι η
σηματοδότηση υποδοχέα κανναβινοειδούς μπορεί να παίζει κρίσιμο ρόλο 
στην άνοση ρύθμιση μέσω της επαγωγής των MDSC”.

Όταν έχεις ένα εξάνθημα και το δέρμα σου ξεφλουδίζει, τα ανοσοκύτταρα στο
δέρμα σου ενεργοποιούν μια φλεγμονώδη αντίδραση.

Σε εκείνους με έκζεμα, αυτή η φλεγμονώδης απόκριση είναι λίγο εκτός 
ελέγχου. Το δέρμα σου μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε διάφορα 
πράγματα όπως σαπούνια, γύρη, στις γάτες και τους σκύλους. Η έκθεση σε 
ερεθιστικά υλικά ή το στρες μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή και μπορεί 
να είναι δύσκολο να ηρεμήσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα όταν έχει 
ξεκινήσει μια φλεγμονή. Το ανοσοποιητικό σου σύστημα αντιδρά πιο 
έντονα[4] σε ερεθίσματα από ότι θα έπρεπε.
[4] Jennifer D. Hamilton, Mayte Suárez-Fariñas, Nikhil Dhingra, Irma Cardinale, 
Xuan Li, Ana Kostic, Jeffrey E.Ming, Allen R.Radin, James G. Krueger, Neil 
Graham, George D. Yancopoulos, Gianluca Pirozzi, Emma Guttman-Yassky 
“Dupilumab improves the molecular signature in skin of patients with 
moderate-to-severe atopic dermatitis” (Το Dupilumab βελτιώνει τη μοριακή 
υπογραφή στο δέρμα ασθενών με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα) J 
Allergy Clin Immunol 2014;134:1293-300.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091674914014833
Περίληψη
“Ιστορικό: Η σοβαρή ατοπική δερματίτιδα (atopic dermatitis, AD) έχει μεγάλη 
ανικανοποίητη ανάγκη για αποτελεσματική και ασφαλή θεραπευτική αγωγή. 
Σε μελέτες πρώιμης φάσης, η διφλοβουμίνη, ένα πλήρως ανθρώπινο mAb που
στοχεύει τον υποδοχέα IL-4 α, έχει αξιοσημείωτα βελτιωμένη δραστικότητα 
στην νόσο, αλλά δεν έχει χαρακτηριστεί η επίδραση του αποκλεισμού της IL-
4 / IL-13 στην AD σε μοριακό επίπεδο.
Στόχοι: Επιδιώξαμε να αξιολογήσουμε τη διαμόρφωση της μοριακής 
υπογραφής της AD.
Μέθοδοι: Διεξήγαμε μεταγραφικές αναλύσεις των δειγμάτων βιοψίας 
δέρματος πριν και μετά τη θεραπεία από ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή AD 
που λάμβαναν εβδομαδιαία θεραπεία με 150 ή 300 mg Dupilumab ή εικονικό 
φάρμακο.
Αποτελέσματα: Η επιδείνωση του μεταγραφικού AD παρατηρήθηκε σε 
ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Το Dupilumab βελτίωσε την 
υπογραφή AD κατά τρόπο εξαρτώμενο από τη δόση. Η έκφραση των γονιδίων 
που ρυθμίστηκαν προς τα πάνω σε αλλοιώσεις AD μειώθηκε σε ασθενείς που 
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έλαβαν Dupilumab κατά 26% (95% CI, 21% έως 32%) και 65% (95% CI, 60% έως
71%) για θεραπεία με 150 και 300 mg αντιστοίχως . Τα γονίδια που 
ρυθμίστηκαν προς τα κάτω στις αλλοιώσεις AD αυξήθηκαν κατά 21% (95% CI, 
16% έως 27%) και 32% (95% CI, 26% έως 37%) με το Dupilumab (150 και 300 
mg αντίστοιχα). Οι μοριακές μεταβολές συμπλήρωσαν τις βελτιώσεις στις 
κλινικές βαθμολογίες. Μια υπογραφή θεραπείας με Dupilumab των 821 
ανιχνευτών (> 2πλάσια αλλαγή, P <,05) που διέφεραν σημαντικά στην ομάδα 
των 300 mg Dupilumab την εβδομάδα 4 σε σύγκριση με την βασική γραμμή 
ταυτοποιήθηκε σε αυτό το σετ δειγμάτων. Σημαντικές (P <,05) μειώσεις στην 
έκφραση mRNA γονιδίων που σχετίζονται με υπερπλασία (Κ16 και ΜΚΙ67), Τ 
κύτταρα και δενδριτικά κύτταρα (CD1b και CD1c) και ισχυρή αναστολή των 
χημειοκινών που σχετίζονται με ΤΗ2 (CCL17, CCL18, CCL22 και CCL26 ) 
σημειώθηκαν χωρίς σημαντική διαφοροποίηση των σχετιζόμενων με ΤΗΙ 
γονιδίων (IFNG).
Συμπεράσματα: Αυτή είναι η πρώτη αναφορά που δείχνει ταχεία βελτίωση 
της μοριακής υπογραφής AD με στοχοθετημένη θεραπεία α-υποδοχέα αντι-IL-
4. Αυτά τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η IL-4 και η IL-13 οδηγούν έναν 
σύνθετο, επικεντρωμένο στον TH2 φλεγμονώδη άξονα σε ασθενείς με AD”.

Η εφαρμογή τοπικών σκευασμάτων κρέμας ή ελαίων κάνναβης[5] στην 
περιοχή με το πρόβλημα μειώνει την φλεγμονώδη απόκριση. Αυτό μειώνει 
τον ερεθισμό και επιτρέπει στο δέρμα σου να θεραπευτεί και να επιστρέψει 
στο φυσιολογικό. Ως μπόνους, η κρέμα κάνναβης δεν συσχετίζεται με τις 
αρνητικές παρενέργειες των στεροειδών.
[5] “Cannabis Topicals: Because Your Skin & Sex Life Will Thank You” (Τοπικά 
σκευάσματα κάνναβης: Το δέρμα σου και η σεξουαλική σου ζωή θα σε 
ευγνωμονούν) http://herb.co/2016/04/26/cannabis-topicals-because-your-
skin-sex-life-will-thank-you/ 

Ενυδάτωση με βιομηχανική κάνναβη (hemp)
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Τα βάλσαμα και οι αλοιφές κάνναβης[6] όχι μόνο μειώνουν δραστικά τη 
φλεγμονή, αλλά περιέχουν επίσης και ενυδατικά έλαια. Διαφορετικές 
πολιτείες που είναι φιλικές στην νομοθεσία τους με την κάνναβη διαθέτουν 
διαφορετικά προϊόντα τοπικής εφαρμογής στα ειδικά καταστήματα διανομής. 
Παρόλα αυτά, επειδή τα επιδερμικά σκευάσματα κάνναβης συχνά γίνονται σε 
μικρής κλίμακας παρτίδες, είναι αρκετά εύκολο να βρεις προϊόντα που δεν 
περιέχουν πολλά από τα σκληρά πρόσθετα που θα βρεις σε ένα παραδοσιακό 
κατάστημα.
[6] “Cannabis Topicals: Getting Rid of Pills Once and For All” (Τοπικά 
σκευάσματα κάνναβης: Να απαλλαγούμε από τα χάπια μια για πάντα) 
http://herb.co/2015/06/03/cannabis-topicals-getting-rid-of-pills-once-and-for-
all/ 

Εάν μπορείς, να επιδιώκεις να βρεις προϊόντα που περιέχουν έλαιο κάνναβης 
μαζί με ενεργοποιημένη κάνναβη.

Το έλαιο σπόρων βιομηχανικής κάνναβης περιέχει μια υγιή ισορροπία ω-3 και 
ω-6 λιπαρών οξέων για το σώμα μας. Τα ωμέγα λιπαρά οξέα είναι ζωτικής 
σημασίας για την κυτταρική παραγωγή και είναι ιδανικά για τη γενική υγεία 
του δέρματος. Μερικές επιχειρήσεις φροντίδας του δέρματος χρησιμοποιούν 
αυτή τη γνώση προς όφελός τους. Μια τέτοια επιχείρηση είναι και η Cannabis 
Basics[7] της πολιτείας της Ουάσινγκτον. Η Cannabis Basics διαθέτει δυο 
υπέροχες γραμμές προϊόντων φροντίδας του δέρματος. Η σειρά Hemp Body 
Care[8] περιέχει θρεπτικό οργανικό έλαιο σπόρων βιομηχανικής κάνναβης και 
η σειρά Cannabis Health and Beauty Aids[9] περιέχει τόσο έλαιο από σπόρους 
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βιομηχανικής κάνναβης όσο και έλαιο από λουλούδια κάνναβης.
[7] “Welcome to Cannabis Basics!” (Καλώς ήλθατε στην Cannabis Basics!) 
http://www.cannabisbasics.com/ 
[8] “Hemp Body Care” (Περιποίηση σώματος με κάνναβη) 
http://www.cannabisbasics.com/hemp-products/ 
[9] http://www.cannabisbasics.com/cannabinoid-products/ 

Αλλά, αν δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση σε επιδερμικά σκευάσματα 
κάνναβης στην περιοχή σου, μην ανησυχείς! Η εφαρμογή τοπικά ελαίου 
σπόρων βιομηχανικής κάνναβης είναι ένας ακόμα τρόπος για να βρεις 
ανακούφιση στο έκζεμα. Μια μελέτη που διεξήχθη το 2005[10] διαπίστωσε 
ότι το διαιτητικό έλαιο σπόρων βιομηχανικής κάνναβης[11] μείωσε 
αποτελεσματικά τη φλεγμονή, την ξηρότητα και τον κνησμό σε μια 
τυχαιοποιημένη και διπλά τυφλή μελέτη 20 ημερών για ασθενείς με έκζεμα.
[10] Callaway J, Schwab U, Harvima I, Halonen P, Mykkänen O, Hyvönen P, 
Järvinen T. “Efficacy of dietary hempseed oil in patients with atopic 
dermatitis” (Αποτελεσματικότητα του διαιτητικού ελαίου σπόρων 
βιομηχανικής κάνναβης σε ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα) J Dermatolog 
Treat. 2005 Apr;16(2):87-94.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16019622 
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Το έλαιο σπόρων βιομηχανικής κάνναβης είναι μια πλούσια και 
ισορροπημένη πηγή ωμέγα-6 και ωμέγα-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων 
(polyunsaturated fatty acids, PUFAs). Ανεκδοτικές ενδείξεις έδειξαν ότι το 
διαιτητικό έλαιο σπόρων βιομηχανικής κάνναβης μπορεί να είναι χρήσιμο στη 
θεραπεία των συμπτωμάτων της ατοπικής δερματίτιδας.
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Το διαιτητικό έλαιο σπόρων βιομηχανικής κάνναβης 
και το ελαιόλαδο συγκρίθηκαν σε μια τυχαιοποιημένη, μονο-τυφλή, 
διασταυρούμενη μελέτη 20 ημερών με ατοπικούς ασθενείς. Τα προφίλ 
λιπαρών οξέων μετρήθηκαν σε κλάσματα πλάσματος τριγλυκεριδίων, 
χοληστερυλίου και φωσφολιπιδίων. Ένα ερωτηματολόγιο ασθενούς έδωσε 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ξηρότητα του δέρματος, τον κνησμό 
και τη χρήση δερματικών φαρμάκων. Παρατηρήθηκε επίσης η επιφανειακή 
απώλεια ύδατος του δέρματος (transepidermal water loss, TEWL).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα επίπεδα αμφοτέρων των βασικών λιπαρών οξέων 
(essential fatty acids, EFA), του λινολεϊκού οξέος (18:2n6) και του άλφα-
λινολενικού οξέος (18:3n3) και του γ-λινολενικού οξέος (GLA, 18:3n6) 
αυξήθηκαν σε όλα τα λιπιδιακά κλάσματα μετά από έλαιο σπόρων 
βιομηχανικής κάνναβης, με καμία σημαντική αύξηση του αραχιδονικού οξέος 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16019622
http://www.cannabisbasics.com/cannabinoid-products/
http://www.cannabisbasics.com/hemp-products/
http://www.cannabisbasics.com/


(20:4n6) σε οποιαδήποτε λιπιδικά κλάσματα μετά από κάθε έλαιο. Οι τιμές 
TEWL εντός ομάδας μειώθηκαν (p = 0,074), οι ιδιότητες τόσο της ξηρότητας 
του δέρματος όσο και της φαγούρας βελτιώθηκαν (p = 0,027) και η χρήση 
δερματικής φαρμακευτικής αγωγής μειώθηκε (p = 0,024) μετά την επέμβαση 
με έλαιο σπόρων βιομηχανικής κάνναβης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το διαιτητικό έλαιο σπόρων της βιομηχανικής κάνναβης 
προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στα προφίλ των λιπαρών οξέων στο πλάσμα 
και βελτιωμένα κλινικά συμπτώματα της ατοπικής δερματίτιδας. Προτείνεται 
ότι οι βελτιώσεις αυτές προέκυψαν από την ισορροπημένη και άφθονη 
προσφορά PUFAs σε αυτό το έλαιο σπόρων βιομηχανικής κάνναβης”.
[11] “Why You Should Be Eating Raw Weed” (Γιατί πρέπει να τρώμε 
ακατέργαστη κάνναβη) http://herb.co/2016/02/13/eating-raw-weed/ 

Οι ασθενείς που κατανάλωναν διαιτητικό έλαιο σπόρων βιομηχανικής 
κάνναβης ελάττωσαν επίσης και την χρήση άλλων επιδερμικών φαρμάκων.

Η Nutiva Cold-Pressed Oil Co[12] είναι μια αξιόπιστη εμπορική μάρκα ελαίου. 
Μπορείς να την βρεις σε μειωμένη τιμή μέσω του Thrive Market[13], ενός 
online καταστήματος λιανικής πώλησης τροφίμων.
[12] “Organic Cold-Pressed Hemp Oil” (Οργανικό έλαιο ψυχρής σύνθλιψης 
βιομηχανικής κάνναβης) https://store.nutiva.com/cold-pressed-hemp-oil/ 
[13] “Organic Hemp Oil, Cold-Pressed” (Οργανικό έλαιο βιομηχανικής 
κάνναβης, ψυχρής σύνθλιψης) https://thrivemarket.com/nutiva-organic-cold-
pressed-hemp-oil 

Η κάντο-μόνος-σου (DIY) φροντίδα του δέρματος

https://thrivemarket.com/nutiva-organic-cold-pressed-hemp-oil
https://thrivemarket.com/nutiva-organic-cold-pressed-hemp-oil
https://store.nutiva.com/cold-pressed-hemp-oil/
http://herb.co/2016/02/13/eating-raw-weed/


Ευτυχώς, τα επιδερμικά σκευάσματα κάνναβης είναι επίσης εύκολο να 
παρασκευαστούν στο σπίτι. Εδώ είναι μερικές φυσικές συνταγές για να 
ξεκινήσει κάποιος:
* “Cannabis Coconut Oil” (Έλαιο καρύδας κάνναβης) 
http://herb.co/recipes/cannabis-coconut-oil/ 
* “How To Make A Weed Face Mask” (Πώς να κάνεις μια μάσκα προσώπου με
κάνναβη) http://herb.co/2015/08/20/how-to-make-a-weed-face-mask/ 
* “General Topical Recipe” (Γενική συνταγή για επιδερμικά σκευάσματα) 
http://herb.co/2016/02/23/how-to-make-cannabis-topicals/ 

Τα προϊόντα φροντίδας δέρματος με κάνναβη[14] είναι ισχυρά φάρμακα. 
Άπλωσε λίγη αλοιφή ή κάνε μια εντριβή με λίγο έλαιο από σπόρους 
βιομηχανικής κάνναβης στην αρχή όταν εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια μιας 
φλεγμονής. Για τις σοβαρές περιπτώσεις, ίσως να πρέπει να σιγουρέψεις ότι 
θα έχεις πάντα διαθέσιμη λίγη ενεργοποιημένη κάνναβη για να βάλεις στο 
βάλσαμό σου.
[14] “Will Marijuana Be The Next Big Thing In Skin Care?” (Θα είναι η 
κάνναβη το επόμενο μεγάλο πράγμα στην φροντίδα του δέρματος;) 
http://herb.co/2016/03/11/marijuana-the-next-big-thing-in-skin-care/ 

Η ενεργοποιημένη κάνναβη[15] είναι φυτικό υλικό που έχει θερμανθεί και 
έτσι έχει μετατραπεί η όξινη μορφή των κανναβινοειδών που περιέχει στα 
ενεργά κανναβινοειδή. Τα επιδερμικά φαρμακευτικά σκευάσματα που 
περιέχουν την ακατέργαστη μορφή της THC και της CBD[16], των δύο πιο 
κοινών ενώσεων στην κάνναβη, λειτουργούν επίσης καλά. Αυτές οι ενώσεις 
είναι γνωστές ως THCa και CBDa. Φυσικά, τα επιδερμικά σκευάσματα δεν θα 
σου δώσουν καμιά “ευφορική” επίδραση. Θα παρέχουν μόνο την αναγκαία 
ανακούφιση από την φλεγμονή, τον πόνο και την φαγούρα.
[15] “Decarboxylation: What It Is, & Why You Should Decarb Your Weed” 
(Αποκαρβοξυλίωση: Τι είναι και γιατί θα πρέπει να αποκαρβοξυλιώσεις την 
κάνναβη σου) http://herb.co/decarboxylation/ 
[16] “Top 10 Cannabinoids And What They Do” (Τα 10 καλύτερα 
κανναβινοειδή και τι κάνουν) http://herb.co/2016/02/06/top-10-
cannabinoids/ 

Skin Deep #4: Μπορεί η κάνναβη να λύσει τα προβλήματα
ακμής;

http://herb.co/2016/02/06/top-10-cannabinoids/
http://herb.co/2016/02/06/top-10-cannabinoids/
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http://herb.co/recipes/cannabis-coconut-oil/


(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: HERB, “Skin Deep #4: Does Cannabis
Solve Acne Problems?” https://herb.co/2016/06/10/skin-deep-4-acne-

problems/, Anna Wilcox https://herb.co/author/annawilcox/, 10 June, 2016)

Η κάνναβη μπορεί να βοηθήσει εκείνους με ψωρίαση και με έκζεμα, αλλά τι 
γίνεται με την ακμή; Η ακμή είναι μια από τις πιο κοινές ιατρικές συνθήκες 
δέρματος στις ΗΠΑ. Περισσότεροι από 50 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν 
από άβολους ερεθισμούς κάθε χρόνο. Με τόσους πολλούς ανθρώπους να 
υποφέρουν, δεν είναι περίεργο γιατί υπάρχουν τόσα πολλά σκευάσματα που 
υπάρχουν και πωλούνται, είτε με, είτε χωρίς συνταγογράφηση. Σε αυτό το 
τέταρτο άρθρο της σειράς Skin Deep, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε
μια κρίσιμη ερώτηση: μπορεί η κάνναβη να λύσει τα προβλήματα ακμής;

Προκαλεί η κάνναβη ακμή;

https://herb.co/author/annawilcox/
https://herb.co/2016/06/10/skin-deep-4-acne-problems/
https://herb.co/2016/06/10/skin-deep-4-acne-problems/


Παραδόξως, η ακμή είναι μια από τις πιο αμφιλεγόμενες συνθήκες του 
δέρματος όταν πρόκειται για τις θεραπείες με κάνναβη. Ορισμένοι 
δερματολόγοι, όπως ο Dr. Arel Omstad, πιστεύουν ότι η κάνναβη μπορεί στην 
πραγματικότητα να προκαλέσει αύξηση της ακμής. Εξηγεί σε μια συνέντευξη 
του στην Huffington Post[1] ότι η THC[2] είναι γνωστό ότι αυξάνει τα επίπεδα 
λίπους στο δέρμα 9την παραγωγή σμήγματος), επομένως, πιστεύεται ότι 
συμβάλλει στην ακμή σε ορισμένα άτομα. Ο ισχυρισμός του Dr. Omstad 
βασίζεται στην άμεση αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης που 
παρουσιάζεται μετά την κατανάλωση λίγης κάνναβης. Περισσότερη 
τεστοστερόνη οδηγεί σε περισσότερο λίπος. Ο Omstad εξηγεί:
“Έχω δει την ακμή και την τριχόπτωση [από την κάνναβη]. Όχι πολλά, αλλά το 
έχω δει”. - Ομάντ
[1] “Marijuana Might Be Affecting Your Skin... And Not In The Ways You 
Thought” (Η κάνναβη μπορεί να επηρεάσει το δέρμα σου ... και όχι με τους 
τρόπους που νομίζεις) 
http://www.huffingtonpost.com/2013/11/06/marijuana-and-
skin_n_4214041.html 
[2] “THC: Everything You Need To Know About Delta9-Tetrahydrocannabinol” 
(THC: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την Δέλτα9-Τετραϋδροκανναβινόλη) 
http://herb.co/2015/03/24/what-is-thc/ 

Αυτό είναι λίγο συγκεχυμένο, ωστόσο. Έρευνες έδειξαν ότι το βότανο 
προκαλεί ξαφνική αύξηση[3] της τεστοστερόνης, ακολουθούμενη από μια 
πτώση της ορμόνης. Μια πρώιμη μελέτη[4] σε ποντίκια διαπίστωσε ότι τα 
επίπεδα τεστοστερόνης αυξήθηκαν για 20 λεπτά έως μία ώρα μετά τη 

http://herb.co/2015/03/24/what-is-thc/
http://www.huffingtonpost.com/2013/11/06/marijuana-and-skin_n_4214041.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/11/06/marijuana-and-skin_n_4214041.html


χορήγηση από του στόματος THC. Μετά από αυτό το διάστημα, τα επίπεδα 
άρχισαν πάλι να πέφτουν. Όλα αυτά έγιναν με τρόπο εξαρτώμενο από τη 
δόση.
[3] “Marijuana And Pregnancy #2: Does Marijuana Have An Impact On 
Fertility?” (Κάνναβη και εγκυμοσύνη #2: Μήπως η κάνναβη έχει αντίκτυπο στη
γονιμότητα;) http://herb.co/2016/03/21/fertility-does-marijuana-have-an-
impact/ 
[4] “Study links use of marijuana to a fluctuation in sex drive” (Μελέτη 
συνδέει την χρήση κάνναβης με διακύμανση στην διάθεση για σεξ) 
http://www.nytimes.com/1981/07/25/us/study-links-use-of-marijuana-to-a-
fluctuation-in-sex-drive.html 

Όταν δόθηκαν στους ποντικούς υψηλές δόσεις THC, οι αιχμές τεστοστερόνης 
ήταν μικρότερες και πιο έντονες. Χαμηλότερες δόσεις THC αύξησαν την 
τεστοστερόνη πιο οριακά, αλλά η αύξηση διήρκεσε λίγο περισσότερο.

Δυστυχώς, αυτές οι μελέτες έγιναν σε ποντίκια και όχι σε ανθρώπους. Έτσι, 
ακόμα δεν ξέρουμε αν η THC λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στο είδος 
μας. Επιπλέον, αν η αύξηση της τεστοστερόνης είναι μόνο προσωρινή, είναι 
αυτό αρκετό για να διαταράξει το δέρμα ώστε να παράγει ακμή; Είναι 
δύσκολο να το πούμε και χρειάζονται περαιτέρω έρευνες.

Όχι τόσο γρήγορα…

Ωστόσο, ένας δερματολόγος υποδεικνύει μια απάντηση στην ερώτηση για την
τεστοστερόνη-ακμή. Στην ίδια συνέντευξη στο Huffington Post, ένας άλλος 

http://www.nytimes.com/1981/07/25/us/study-links-use-of-marijuana-to-a-fluctuation-in-sex-drive.html
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ειδικός δερματολόγος έχει την τέλεια αντίρρηση στην αξίωση του Omstad. Ο 
δερματολόγος Dr. Bobby Buka εξηγεί ότι η αύξηση της τεστοστερόνης είναι 
μόνο περίπου 3 με 5%. Αυτή είναι πολύ χαμηλή αύξηση για να προκαλέσει 
πυροδότηση για ακμή. Ο Buka εξηγεί ότι θα χρειαστεί τεράστια ποσότητα 
κάνναβης για να επιδεινωθούν τα προβλήματα ακμής. Μας λέει:
“Μιλάμε για κουβάδες και κουβάδες κάναβης. Κανένας άνθρωπος δεν 
μπορούσε να καπνίσει τέτοια ποσότητα”. - Buka

Ο Buka, ωστόσο, ανέφερε όμως κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει 
ξεσπάσματα ακμής: την ζάχαρη. Λέει ότι η μεγάλη κατανάλωση σνακς που 
περιέχουν ζάχαρη μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο δέρμα. Εξηγεί:
“Υπάρχει μια σχέση μεταξύ τροφίμων υψηλού γλυκαιμικού δείκτη και ακμής. 
Έτσι, μπορούμε να εξαγάγουμε το συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι που έχουν 
munchies, τις λιγούρες μετά από κατανάλωση κάνναβης, τρώνε περισσότερα 
από αυτά τα τρόφιμα”. - Buka

Η CBD ως μια λύση για την ακμή

Ενώ μερικοί δερματολόγοι διαφωνούν σχετικά με το αν η THC προκαλεί ή όχι 
εκδηλώσεις ακμής, άλλοι στρέφονται προς ένα διαφορετικό μέρος του φυτού 
της κάνναβης. Ενώ η THC είναι γνωστό ότι αυξάνει την παραγωγή λίπους, η 
CBD έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Εάν έχεις ένα ξηρό δέρμα, τότε 
μάλλον μια βοήθεια στην παραγωγή φυσικού λίπους στο δέρμα μας είναι ένα 
καλό πράγμα. Με την ακμή, από την άλλη πλευρά, το σώμα υπερ-παράγει 
λίπος. Αυτό το λίπος είναι γνωστό ως σμήγμα και εκκρίνεται από τους 
σμηγματογόνους αδένες στο δέρμα. Ο όρος για τη δημιουργία του σμήγματος 



είναι “σύνθεση λιπιδίων”.
[5] “CBD: Everything You Need To Know About Cannabidiol” (CBD: Όλα όσα 
πρέπει να ξέρεις για την κανναβιδιόλη) 
http://herb.co/2015/04/16/everything-you-need-to-know-about-cbd/ 
[6] “Cannabis Topicals: Because Your Skin & Sex Life Will Thank You” 
(Επιδερμικά σκευάσματα κάνναβης: Επειδή το δέρμα και η σεξουαλική σου 
ζωή θα σε ευγνωμονούν) http://herb.co/2016/04/26/cannabis-topicals-
because-your-skin-sex-life-will-thank-you/ 

Πίσω το 2010, ένας Ούγγρος επιστήμονας αποφάσισε να βάλει σε δοκιμή την 
CBD[7]. Ο Dr. Tamas Biro απομόνωσε μια ομάδα κυττάρων του δέρματος και 
εφάρμοσε την CBD. Ήθελε να δει πώς το φυτοκανναβινοειδές θα 
αλληλεπιδρούσε με τα φυσικά ενδοκανναβινοειδή που παράγει το σώμα μας. 
Τα ενδοκανναβινοειδή είναι μια σειρά χημικών ενώσεων που βοηθούν στη 
ρύθμιση της ανάπτυξης των τριχών, της παραγωγής λίπους και της 
ανοσοαπόκρισης στο δέρμα. Τα φυτοκανναβινοειδή είναι οι φυτικές εκδόσεις 
αυτών των χημικών ενώσεων.
[7] “Cannabidiol as a Treatment for Acne?” (Η κανναβιδιόλη ως θεραπεία για 
την ακμή;) http://www.beyondthc.com/wp-content/uploads/2013/08/CBD-
for-Acne.pdf 

Αποδεικνύεται ότι τα ενδοκανναβινοειδή διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στον προσδιορισμό της ποσότητας του σμήγματος που παράγεται στο δέρμα. 
Πολύ μεγάλο μέρος του ενδοκανναβινοειδούς ανανδαμίδιο, δηλ. της THC του 
ίδιου του οργανισμού μας, οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή λίπους. Η μη 
επάρκεια του οδηγεί σε ξηρότητα και σε καταστάσεις όπως το έκζεμα. Όταν ο 
Brio εφάρμοσε την μη-ψυχοδραστική CBD σε αυτά τα κύτταρα του δέρματος, 
παρατήρησε ότι το ανανδαμίδιο μειώθηκε και η παραγωγή λίπους σταμάτησε.
Εξηγεί: “Η [CBD] δεν διεγείρει αλλά αναστέλλει τη σύνθεση των λιπιδίων, 
ειδικά εάν η σύνθεση των λιπιδίων ήταν προηγουμένως ρυθμισμένη προς τα 
πάνω, όπως για παράδειγμα στην ακμή. Ήταν πολύ περίεργο, ότι ένα 
φυτοκανναβινοειδές θα μπορούσε να αποτρέψει τη δράση των 
ενδοκανναβινοειδών”. - Biro

Αυτά είναι καλά νέα για εκείνους που έχουν ακμή. Εάν το σώμα σου παράγει 
υπερβολικό σμήγμα, η CBD θα χαλαρώσει τους σμηγματογόνους αδένες. Εάν 
έχεις πρόσβαση σε έλαιο CBD ή σε φυτά που έχουν περιεκτικότητα σε CBD, 
είναι αρκετά εύκολο να φτιάξεις[8] τα δικά σου επιδερμικά φαρμακευτικά 
σκευάσματα[9] στο σπίτι. Μια συνταγή για έλαιο καρύδας με έγχυση 
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κάνναβης[10] θα σε βάλει στη σωστή κατεύθυνση. Φυσικά, εάν το λάδι 
καρύδας δεν λειτουργεί για σένα, μπορεί να θέλεις να επιλέξεις ένα καλύτερο 
μέσο.
[8] “How To Make Cannabis Topicals” (Πώς να φτιάξεις επιδερμικά 
σκευάσματα κάνναβης) http://herb.co/2016/02/23/how-to-make-cannabis-
topicals/ 
[9] “Will Marijuana Be The Next Big Thing In Skin Care?” (Θα είναι η κάνναβη 
το επόμενο μεγάλο πράγμα στην φροντίδα του δέρματος;) 
http://herb.co/2016/03/11/marijuana-the-next-big-thing-in-skin-care/ 
[10] “Cannabis Coconut Oil” (Έλαιο καρύδας με κάνναβη) 
http://herb.co/recipes/cannabis-coconut-oil/ 

Έλαιο βιομηχανικής κάνναβης

Η CBD μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθεί για μερικούς. Ευτυχώς, υπάρχει και 
άλλη επιλογή: το έλαιο σπόρων βιομηχανικής κάνναβης. Το έλαιο 
βιομηχανικής κάνναβης έχει κάνει τίτλους στα ΜΜΕ ως “Το άγιο δισκοπότηρο 
για την θεραπεία της ακμής”[11]. Τα οφέλη για την υγεία από την βιομηχανική
κάνναβη[12] είναι τεράστια. Όπως και η καπνιζόμενη εξαδέλφη της, η 
βιομηχανική κάνναβη είναι πολύ ισχυρό αντιφλεγμονώδες. Είναι επίσης 
γεμάτη με αντιοξειδωτικά και ωμέγα λιπαρά οξέα. Και οι τρεις αυτές ιδιότητες
την καθιστούν μια εξαιρετική επιλογή για την υγεία του δέρματος.
[11] “Hemp Seed Oil- The New Holy Grail Acne Treatment?” (Το έλαιο σπόρων
βιομηχανικής κάνναβης - Η νέα θεραπεία, άγιο δισκοπότηρο, για την ακμή;) 
http://www.holistichealthherbalist.com/hemp-seed-oil-the-new-holy-grail-
acne-treatment/ 
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[12] “What Is Hemp And Why Is It So Beneficial?” (Τι είναι η βιομηχανική 
κάνναβη και γιατί είναι τόσο ευεργετική;) http://herb.co/2015/04/08/what-is-
hemp-and-why-is-it-so-beneficial/ 

Οι δυνατότητες του φυτού στην αντιμετώπιση των φλεγμονών βοηθούν στη 
συγκράτηση του ανοσοποιητικού συστήματος, στην εξουδετέρωση του 
πρηξίματος, στην ερυθρότητα και στον ερεθισμό του δέρματος. Τα 
αντιοξειδωτικά και τα ωμέγα λιπαρά οξέα βοηθούν στην καταπολέμηση των 
κυτταρικών βλαβών που προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες και 
ενθαρρύνουν την υγιή ανάπτυξη νέων κυττάρων.

Ωστόσο, αυτά δεν είναι όλα όσα κάνει. Το ποιοτικό έλαιο βιομηχανικής 
κάνναβης περιέχει περίπου το 50 έως 60% της ημερήσιας δόσης σε λινολεϊκό 
οξύ[13]. Το λινολεϊκό οξύ βοηθά στη ρύθμιση της παραγωγής σμήγματος 
υψηλής ποιότητας. Όταν έχεις λευκά σπυριά, το σμήγμα σου αλλάζει. Γίνεται 
κολλώδες, σκληραίνει και φράζει τους πόρους. Χρειάζεται λινολεϊκό οξύ στη 
διατροφή σου για την καταπολέμηση του ξηρού δέρματος, των λευκών 
σπυριών, των μαύρων σπυριών και της ακμής.
[13] “Nutritional Composition of Hemp Seed and Oil” (Η διατροφική σύνθεση 
των σπόρων της βιομηχανικής κάνναβης και του ελαίου) 
http://nutiva.com/wp-content/uploads/2011/11/Hemp-Compositon-
Chart1.pdf 

Ποιο είναι το ωραίο πράγμα για το έλαιο σπόρων βιομηχανικής κάνναβης; 
Λειτουργεί και όταν το τρως και όταν το εφαρμόζεις τοπικά[14]. Μπορείς 
ακόμη να κάνεις και μια μάσκα προσώπου χρησιμοποιώντας έλαιο 
βιομηχανικής κάνναβης. Για να ξεκινήσεις, η Nutiva προσφέρει ένα ωραίο, 
ψυχρής σύνθλιψης έλαιο.
[14] “Cannabis Topicals: Getting Rid of Pills Once and For All” (Επιδερμικά 
σκευάσματα κάνναβης: Να απαλλαγούμε από χάπια μια για πάντα) 
http://herb.co/2015/06/03/cannabis-topicals-getting-rid-of-pills-once-and-for-
all/ 

Πώς να καθορίσεις ποιοι παράγοντες ενεργοποιούν την ακμή
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Οι άνθρωποι εμφανίζουν ακμή για διάφορους λόγους. Η γενετική 
διαδραματίζει έναν ρόλο, όπως και η διατροφή, οι ορμόνες και το άγχος. 
Ορισμένες συνήθειες που έχουμε ή τρόφιμα που τρώμε μπορεί να 
προκαλέσουν ξεσπάσματα. Ευτυχώς, υπάρχει ένας αρκετά εύκολος τρόπος να 
καθοριστεί για το εάν η κατανάλωση κάνναβης ή κάποια άλλη ουσία προκαλεί
την ακμή μας.

Μια αντιφλεγμονώδης δίαιτα μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη για να μας 
βοηθήσει να καταλάβουμε πώς ακριβώς αντιδρά το σώμα σας. Ένας 
επαγγελματίας γιατρός[15] μπορεί να μας καθοδηγήσει στα βήματα και να 
σας βοηθήσει να καταλάβουμε ποια είναι τα αποτελέσματα της διατροφής.
[15] “Anti-Inflammatory Diet: Road to Good Health?” (Αντι-φλεγμονώδης 
διατροφή: Ο δρόμος προς την καλή υγεία;)
http://www.webmd.com/food-recipes/anti-inflammatory-diet-road-to-good-
health?page=2 

Τα βασικά

http://www.webmd.com/food-recipes/anti-inflammatory-diet-road-to-good-health?page=2
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Αρχίζεις με την τήρηση μιας αντιφλεγμονώδους διατροφής για μια 
καθορισμένη χρονική περίοδο. Μια αντιφλεγμονώδης διατροφή είναι ένα 
πολύ αυστηρό πρωτόκολλο διατροφής σχεδιασμένο να εξαλείφει όλα τα 
πιθανά τρόφιμα που μπορεί να προκαλέσουν ανοσολογική αντίδραση στο 
σώμα μας. Ένας διατροφολόγος, ένας γιατρός ή επαγγελματίας υγείας θα 
συνεργαστεί μαζί μας για να καθορίσει πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτή η φάση 
της διατροφής.

Αφού τελειώσει η αρχική περίοδος δίαιτας, σιγά-σιγά αρχίζεις να προσθέτεις 
τα αποκλεισμένα τρόφιμα. Στη συνέχεια δίνεις προσοχή στην αντίδραση του 
σώματος. Για παράδειγμα, εάν φας γαλακτοκομικά μια μέρα και στη συνέχεια 
ξυπνάς με κάποιο ξέσπασμα, καταλαβαίνεις ότι το σώμα σου αντιδρά στα 
γαλακτοκομικά. Μπορείς να προσθέτεις μόνο μια ομάδα τροφίμων κάθε 
φορά, έτσι ώστε να μπορείς να καταλάβεις καλύτερα για το τι προκαλεί 
συγκεκριμένες αντιδράσεις.

Μπορείς να κάνεις το ίδιο πράγμα με την κάνναβη. Η ιδέα είναι να 
αποφεύγεις το κάπνισμα ενώ βρίσκεσαι σε αντιφλεγμονώδη διατροφή. Αυτό 
βοηθά στην επαναφορά του συστήματός μας για να ξεκινήσει από καθαρή 
βάση. Μόλις είσαι έτοιμος επαναφέρεις την κάνναβη. Εάν έχεις κάποιο 
ξέσπασμα, τότε γνωρίζεις ότι το βότανο μπορεί να προκαλέσει δερματική 
αντίδραση.

Πάντα να συνεργάζεσαι με έναν γιατρό ή έναν επαγγελματία υγείας ενώ 
δοκιμάζεις για να βρεις τις ευαισθησίες διατροφής / lifestyle. Μπορούν να σε 



βοηθήσουν να προχωρήσεις με ασφάλεια σε όλη την διαδικασία και θα σε 
βοηθήσουν στην αποκωδικοποίηση των αντιδράσεων του σώματός σου. 
Επιπλέον, δεδομένου ότι η ακμή έχει διάφορες αιτίες, μπορεί να μην βρεις 
τελικά το τι φταίει μέσω της διαδικασίας εξάλειψης. Ο γιατρός σου μπορεί να 
αντιμετωπίσει τα προβλήματα και να βρει εναλλακτικές λύσεις.

Skin Deep #5: Γιατί τα επιδερμικά σκευάσματα κάνναβης είναι
απαραίτητα για την παροχή πρώτων βοηθειών

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: HERB, “Skin Deep #5: Why Cannabis
Topicals Are First Aid Essential” https://herb.co/2016/06/15/skin-deep-5-

cannabis-topicals-first-aid-essential/, Anna Wilcox
https://herb.co/author/annawilcox/, 15 June, 2016)

Τα άρθρα της σειράς μας Skin Deep έχουν ξεπεράσει τα βασικά στοιχεία του 
τρόπου με τον οποίο δουλεύουν τα επιδερμικά σκευάσματα, καθώς επίσης 
και για το πώς μπορούν να βοηθήσουν στη θεραπεία παθήσεων όπως η 
ψωρίαση, το έκζεμα και η ακμή. Οι κρέμες, τα βάλσαμα και οι αλοιφές με 
έγχυση κάνναβης είναι εξαιρετικά χρήσιμα για συγκεκριμένες δερματικές 
παθήσεις. Αλλά, ακόμη και αν δεν έχεις μια ιατρική κατάσταση στο δέρμα 
σου, υπάρχουν μερικοί πολύ καλοί λόγοι για τους οποίους η χρήση μιας 
κρέμας κάνναβης είναι απαραίτητη. Ας δούμε γιατί τα επιδερμικά 
σκευάσματα κάνναβης είναι πρώτης ανάγκης για τις πρώτες βοήθειες.
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Τι κάνουν τα επιδερμικά σκευάσματα κάνναβης;

Μόλις αρχίσεις να χρησιμοποιείς επιδερμικά προϊόντα κάνναβης[1], θα θέλεις
να τα χρησιμοποιείς για τα πάντα. Τα βάλσαμα κάνναβης είναι στον 
πραγματικό κόσμο ότι ήταν το “Windex” του Gus Portokalos στην ταινία 
“Γάμος αλά Ελληνικά”. Τα επιδερμικά φάρμακα[2] έχουν ισχυρές επιδράσεις 
καταπολέμησης του πόνου, είναι ισχυρά αντιφλεγμονώδη και έχουν 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Οι έρευνες το έχουν δείξει αυτό.
[1] “Will Marijuana Be The Next Big Thing In Skin Care?” (Είναι η κάνναβη το 
επόμενο μεγάλο πράγμα στην φροντίδα του δέρματος;) 
http://herb.co/2016/03/11/marijuana-the-next-big-thing-in-skin-care/ 
[2] “Cannabis Topicals: Because Your Skin & Sex Life Will Thank You” 
(Επιδερμικά σκευάσματα κάνναβης: Για να σε ευγνωμονούν το δέρμα και η 
σεξουαλική σου ζωή) http://herb.co/2016/04/26/cannabis-topicals-because-
your-skin-sex-life-will-thank-you/ 

Έρευνες έδειξαν ότι η THC και η CBD, δύο από τις πιο κοινές ενώσεις στην 
κάνναβη, έχουν επίσης και αντι-βακτηριακές ιδιότητες. Όλα αυτά τα 
χαρακτηριστικά κάνουν τις κρέμες που είναι εγχυμένες με κάνναβη, βασικό 
συστατικό στο κιτ πρώτων βοηθειών σας.
[3] “THC: Everything You Need To Know About Delta9-Tetrahydrocannabinol” 
(THC: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την Δέλτα9-Τετραϋδροκανναβινόλη) 
http://herb.co/2015/03/24/what-is-thc/ 
[4] “CBD: Everything You Need To Know About Cannabidiol” (CBD: Όλα όσα 
πρέπει να ξέρεις για την κανναβιδιόλη) 
http://herb.co/2015/04/16/everything-you-need-to-know-about-cbd/ 
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Βασικό για τις πρώτες βοήθειες

Εάν έχεις μια ανοιχτή πληγή, μπορεί να μην θέλεις να την αλείψεις αμέσως με
μια αλοιφή ή με ένα έλαιο κάνναβης. Τα επιδερμικά σκευάσματα[5] κάνναβης
λειτουργούν εξαιρετικά σε στάδια αργότερα και κατά την διαδικασία της 
επούλωσης / αποκατάστασης. Μόλις μια πληγή κλείσει τότε μπορούμε να 
εφαρμόσουμε λοσιόν ή κρέμα ενισχυμένη με κάνναβη. Μέχρι στιγμής, τα 
περισσότερα από τα στοιχεία που έχουμε για την επιτυχία των επιδερμικών 
σκευασμάτων κάνναβης είναι ανεκδοτικά (δηλ. προέρχονται από μαρτυρίες 
ασθενών και περιπτώσεις ίασης). Ωστόσο, αυτά τα μη δημοσιευμένα 
αποδεικτικά στοιχεία υποστηρίζονται.
[5] “Cannabis Topicals: Getting Rid of Pills Once and For All” (Επιδερμικά 
σκευάσματα κάνναβης: Για να απαλλαγούμε από τα χάπια μια για πάντα) 
http://herb.co/2015/06/03/cannabis-topicals-getting-rid-of-pills-once-and-for-
all/ 

Μέχρι στιγμής, τα περισσότερα από τα στοιχεία για την επιτυχία που έχουν τα
επιδερμικά σκευάσματα κάνναβης είναι μη-δημοσιευμένα. Ωστόσο, αυτό το 
ανεκδοτολογικό υλικό υποστηρίζεται από αμέτρητες μελέτες[6] οι οποίες 
έχουν διερευνήσει τις αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες του 
φυτού, γενικότερα.
[6] “Top 10 Cannabinoids And What They Do” (Τα 10 καλύτερα κανναβινοειδή
και τι κάνουν) http://herb.co/2016/02/06/top-10-cannabinoids/ 

Η φλεγμονή είναι μια υγιής ανοσολογική αντίδραση. Όταν η φλεγμονή 
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διαρκεί πολύ καιρό, ωστόσο, μπορεί να είναι επιζήμια. Για παράδειγμα, αν 
πάθεις ένα διάστρεμμα στον αστράγαλο σου, θέλεις να ηρεμήσει γρήγορα η 
φλεγμονή ώστε να μειωθεί ο πόνος και να θεραπευτείς. Επιπλέον, τα 
αντιοξειδωτικά συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων μας από ζημιές. 
Αυτές οι δύο ιδιότητες μαζί κάνουν την κάνναβη ένα ισχυρό θεραπευτικό 
μέσο. Παρακάτω παρουσιάζουμε μερικά δευτερεύοντα προβλήματα που 
χρίζουν ιατρικής φροντίδας και που η κάνναβη μπορεί να βοηθήσει.

Εξαιρετικά ξηρό δέρμα

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως σε αυτή τη σειρά, η THC αυξάνει την 
παραγωγή λίπους στο δέρμα. Ένα επιδερμικό σκεύασμα που περιέχει 
ενεργοποιημένη THC είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δώσεις μια βοήθεια
στην εκκίνηση της παραγωγής του φυσικού λιπαντικού του σώματός σου. Η 
εντριβή με ένα πχ. έλαιο καρύδας που έχει ενισχυθεί με έγχυση THC, στην 
περιοχή που έχει το πρόβλημα, θα ενυδατώσει το δέρμα σου με διάφορους 
τρόπους.
[7] “How To Make Your Own Cannabis Lubricant” (Πώς να φτιάξεις το δικό 
σου λιπαντικό κάνναβης) http://herb.co/2015/11/19/make-cannabis-
lubricant/ 
[8] “Why Is Cannabis-Infused Coconut Oil So Powerful?” (Γιατί το ενισχυμένο 
με κάνναβη έλαιο καρύδας είναι τόσο ισχυρό) 
https://herb.co/2016/10/19/cannabis-infused-coconut-oil/ 

Το έλαιο καρύδας παρέχει άμεσα υγρασία και ανακούφιση. Η THC ενεργοποιεί
τους αδένες που παράγουν λίπος στην κατεστραμμένη περιοχή.
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Μικρά κοψίματα, γρατζουνιές και άλλες εκδορές

Ένα επιδερμικό σκεύασμα με CBD, ειδικότερα, είναι ιδανικό για μικρά 
κοψίματα, γρατζουνιές ή άλλες μικρές εκδορές του δέρματος. Όχι μόνο 
μειώνει τον πόνο και το πρήξιμο γύρω από την περιοχή, αλλά έχει επίσης και 
ισχυρές αντιβακτηριακές ιδιότητες[9]. Πριν από την εφαρμογή ενός 
επιδερμικού σκευάσματος κάνναβης σε μια ανοικτή πληγή, βεβαιώσου ότι τα 
πρόσθετα του σκευάσματος δεν θα επιδεινώσουν το πρόβλημα ή δεν θα 
επιφέρουν φαγούρα.
[9] Appendino G, Gibbons S, Giana A, Pagani A, Grassi G, Stavri M, Smith E, 
Rahman MM. “Antibacterial cannabinoids from Cannabis sativa: a structure-
activity study” (Αντιβακτηριακά κανναβινοειδή από το Cannabis sativa: μελέτη
δομής-δραστηριότητας) J Nat Prod. 2008 Aug;71(8):1427-30.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18681481 
Περίληψη
“Η κάνναβη (Cannabis sativa) είναι γνωστό από καιρό ότι περιέχει 
αντιβακτηριακά κανναβινοειδή, των οποίων το δυναμικό αντιμετώπισης της 
αντίστασης στα αντιβιοτικά δεν έχει ακόμη διερευνηθεί. Και τα πέντε μείζονα 
κανναβινοειδή (κανναδιόλη (1b), κανναβιχρωμένη (2), κανναβιγερόλη (3b), 
δέλτα(9)-τετραϋδροκανναβινόλη (4b) και κανναβινόλη (5) ) έχουν επιδείξει 
ισχυρή δραστικότητα έναντι ποικιλίας ανθεκτικών στην μεθικιλλίνη στελεχών 
του Staphylococcus aureus (methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA)
με τρέχουσα κλινική σημασία. Η δραστικότητα ήταν αξιοσημείωτα ανεκτική 
στη φύση του τμήματος πρενυλίου, στη σχετική του θέση σε σύγκριση με την 
η-πεντυλική χαρακτηριστική ομάδα (ανώμαλα κανναβινοειδή) και στην 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18681481


καρβοξυλίωση του τμήματος ρεζορκινυλίου (προ-κανναβινοειδή). 
Αντιστρόφως, η μεθυλίωση και ακετυλίωση των φαινολικών υδροξυλίων, η 
εστεροποίηση της καρβοξυλικής ομάδας των προ-κανναβινοειδών και η 
εισαγωγή ενός δεύτερου προνυλικού τμήματος ήταν όλες επιζήμιες για την 
αντιβακτηριακή δράση. Συνολικά, αυτές οι παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι το
προνύλιο τμήμα των κανναβινοειδών χρησιμεύει κυρίως ως ρυθμιστής της 
συγγένειας των λιπιδίων για τον λιπώδη πυρήνα, ένα καθαρά ενεργό 
αντιβακτηριακό φαρμακοφόρο, ενώ η υψηλή δραστικότητα τους υποδηλώνει 
σίγουρα έναν ειδικό αλλά ταυτόχρονα αδύνατο μηχανισμό δράσης”.

Να επιλέξεις το λάδι καρύδας, το έλαιο κάνναβης και το κερί μέλισσας. Τα 
αιθέρια έλαια όπως μέντα, βάλσαμο λεμονιού ή τσαγιού είναι επίσης ένα 
μπόνους. Ο κατευνασμός της φλεγμονής θα βοηθήσει επίσης και στην 
πρόληψη των ουλών.

Αλλεργική δερματίτιδα

Ας πούμε έχεις αναπτύξει κάποιο είδος αλλεργικής δερματικής αντίδρασης 
στη γύρη ή στα χόρτα. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να χρησιμοποιήσεις 
την λοσιόν κάνναβης. Οι αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις συμβαίνουν όταν
το σώμα μας αρχίζει να αγωνίζεται εναντίων μιας λοίμωξης που δεν υπάρχει 
πραγματικά εκεί.

Η εφαρμογή της λοσιόν κάνναβης στην πληγείσα περιοχή θα ηρεμήσει την 
ανοσολογική απάντηση. Αυτό εξαλείφει την φαγούρα, τη φλεγμονή και την 
ερυθρότητα του εξανθήματος.



Μυϊκή θλάση

Υπάρχει ένας λόγος που το τοπικό μασάζ έχει γίνει τόσο δημοφιλές. Είτε 
κάνεις άρση βαρών είτε απλά το παρακάνεις την εργασία σου, τα επιδερμικά 
φαρμακευτικά σκευάσματα κάνναβης μπορούν να παρέχουν σημαντική 
ανακούφιση για τους πονεμένους μύες και τις αρθρώσεις. Ο λόγος; Η 
φλεγμονή. Όταν παθαίνει βλάβη ένας μυς, γρήγορα η απάντηση του 
οργανισμού είναι η φλεγμονή. Αυτό τον καθιστά άκαμπτο και ευαίσθητο.

Σε έναν μυ που συνεχώς χρησιμοποιείται υπερβολικά, η χρόνια φλεγμονή 
μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση ουλώδους ιστού. Αυτός ο ουλώδης ιστός 
δεν είναι τόσο ευέλικτος όσο ο φυσιολογικός μυϊκός ιστός και μπορεί να 
προκαλέσει προβλήματα με την πάροδο του χρόνου. Χρησιμοποίησε μια 
κρέμα κάνναβης όπως θα χρησιμοποιούσες κάθε άλλη κρέμα για αυτόν τον 
σκοπό. Απλά φρόντισε να ξεκουραστείς μετά τον τραυματισμό και να δώσεις 
αρκετό χρόνο στο σώμα σου για να θεραπευτεί.

Τσιμπήματα κουνουπιού



Αν και λίγο μη επιστημονικό, σκέφτηκα να μοιραστώ ένα προσωπικό 
παράδειγμα. Τα επιδερμικά σκευάσματα κάνναβης είναι θαυμάσια ακόμα και 
για τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Μετά από μια σύντομη πεζοπορία το 
καλοκαίρι, απέκτησα πάνω από 30 τσιμπήματα κουνουπιών. Είχα την 
συνήθεια να κουβαλάω μαζί μου σωληνάρια με κρέμα Benadryl και μικρά 
μπουκάλια σπρέι για τα έντομα στην τσάντα μου για να είμαι προετοιμασμένη
για μια επίθεση κουνουπιών. Όλα αυτά άλλαξαν όταν βρήκα τα επιδερμικά 
σκευάσματα κάνναβης

Χωρίς αστεία, τα τσιμπήματα θα χρειαζόταν μια εβδομάδα για να 
θεραπευτούν με την αντιισταμινική κρέμα, σχεδόν εξαφανίστηκαν μέσα σε 
μια νύκτα μόλις ξεκίνησα να χρησιμοποιώ επιδερμικά σκευάσματα κάνναβης. 
Ο κνησμός σταμάτησε εντελώς περίπου 15 λεπτά μετά την εφαρμογή. Αυτά 
που ήταν πριν γιγάντιες, θυμωμένες κόκκινες φουσκάλες δεν ήταν τίποτα 
περισσότερο από μικρές λευκές κουκίδες το πρωί μετά τη χρήση της κρέμας 
κάνναβης. Αν έχεις κάποιο επιδερμικό σκεύασμα εύκολο, σε ενθαρρύνω να το 
δοκιμάσεις την επόμενη φορά που θα σου επιτεθούν από αυτά τα ενοχλητικά 
έντομα.

Τα επιδερμικά σκευάσματα κάνναβης θα πρέπει να αποτελέσουν ζωτικό 
μέρος του πακέτου των πρώτων βοηθειών του καθενός. Οι χρήσεις για αυτό 
το φυτό είναι τεράστιες και αυτή η σειρά άρθρων είναι μόνο ένα μικρό δείγμα
για το τι μπορεί να κάνει το βότανο για το δέρμα μας. Τα επιδερμικά 
σκευάσματα είναι εύκολο να παρασκευαστούν από τον καθένα μας[10] και 
είναι διαθέσιμα σε πολλά ειδικά καταστήματα διάθεσης. Μπορείς ακόμη και 



να αγοράσεις κάποια επιδερμικά σκευάσματα βιομηχανικής κάνναβης 
διαδικτυακά[11] εάν δεν διαμένεις σε κάποια πολιτεία που να είναι φιλική 
προς την χρήση της κάνναβης γενικότερα.
[10] “How To Make Cannabis Topicals” (Πώς να φτιάξεις επιδερμικά 
σκευάσματα κάνναβης) http://herb.co/2016/02/23/how-to-make-cannabis-
topicals/ 
[11] http://tierrasolfarm.com/
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