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 کوجیک اسید چیست؟
شود. همچنین محصول جانبی سس سویای تخمیر کوجیک اسید یک ماده شیمیایی است که از انواع مختلف قارچ تولید می

  .شده و شراب برنج است
شود اما یکی از کاربردهای اصلی این اسید کوجیک گاهی اوقات در صنایع غذایی به عنوان یک نگهدارنده طبیعی استفاده می

 .اسید در برخی از محصوالت بهداشتی و آرایشی است

  .به طور مفصل پرداختیم  صابون کوجیک اسید  و  خواص کوجیک اسید برای پوست در مقاالت دیگر، به
در این مقاله نیز، نحوه استفاده از اسید کوجیک، فواید ممکن برای سالمتی و خطرات و عوارض جانبی احتمالی را بررسی می 

 .کنیم

  

 

 (ساختار کوجیک اسید)

  

https://decamondchemistry.com/properties-of-kojic-acid-for-the-skin/
https://decamondchemistry.com/properties-of-kojic-acid-for-the-skin/
https://decamondchemistry.com/what-is-kojic-acid-soap/
https://decamondchemistry.com/what-is-kojic-acid-soap/
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  اسید کاربرد کوجیک

های د. همچنین برای درمان بیماریاسید کوجیک بیشتر در محصوالت آرایشی و بهداشتی و برای روشن کردن پوست کاربرد دار 
 .گیردهای ناشی از افزایش سن نیز مورد استفاده قرار میهای ناشی از نور خورشید، جای زخم و لکهپوستی مانند آسیب

 .برای صحبت در مورد چگونگی عملکرد این اسید به عنوان یک عامل روشن کننده، باید تأثیر آن بر تولید مالنین را بررسی کرد
ای به نام تیروزین برای حمایت از دهد. اسید آمینهنین یک رنگدانه طبیعی در بدن است که به چشم، مو و پوست رنگ میمال

  .تولید مالنین مورد نیاز است
کند. کاهش تولید مالنین ممکن است بر روی اسید کوجیک از تشکیل تیروزین و در نتیجه از تولید مالنین جلوگیری می

 .کنندگی داشته باشدپوست اثر روشن

نیز  هاصابون ها و در برخی ازها، سرمها، لوسیونبیشتر در محصوالت آرایشی و بهداشتی مانند کرم کوجیک اسید طبیعی
  .اندها یا صورت در نظر گرفته شدهتفاده روی دستاستفاده می شود. بسیاری از محصوالت حاوی اسید کوجیک برای اس

 .های بدن مانند پاها و بازوها نیز استفاده کردتوان در سایر قسمترا می محصوالت حاوی کوجیک اسید

  .باشددرصد می 4تا  1در لوازم آرایشی اغلب بین  غلظت کوجیک اسید
مانند و جذب گیرند و روی پوست باقی می، برای استفاده روی پوست قرار میکوجیک اسید سرم برخی از محصوالت مانند

 .شوندشوند و شسته میها اعمال میشوند و برخی از محصوالت دیگر مانند صابونمی

 :این اسید فقط یک عامل سفید کننده نیست. ممکن است اسید کوجیک را در موارد زیر نیز مشاهده کنید

 هاکش ها و آفتحشره کش 
 هاقارچ کش 
 داروهای ضد قارچ و ضد باکتری 
 داروهای مسکن 
 داروهای ضد التهاب 

 .و کاربردهای متنوع آن هستند اسید کوجیک این لیست ادامه دارد! محققان هنوز در حال یادگیری فواید

  

https://decamondchemistry.com/what-is-kojic-acid-soap/
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 فواید کوجیک اسید

 :مزایای استفاده از محصوالت حاوی این اسید ممکن است شامل موارد زیر باشد

 های ناشی از های پیری و آسیبتوانند ظاهر لکهکنند و میمحصوالت حاوی اسید کوجیک پوست را روشن می : اثر ضد پیری
 .تواند همان اثر ضد پیری باشدهای تیره مینور خورشید را بهبود بخشند. کاهش لکه

 است نیز مفید باشداسید کوجیک ممکن است در کاهش مالسما که تیره شدن پوست به دلیل بارداری  : درمان مالسما. 
 اسید کوجیک ممکن است تغییر رنگ اسکار را نیز کاهش دهد. اگرچه اسید ضخامت بافت اسکار را  : کاهش ظاهر اسکارها

 .بخشد، اما ممکن است رنگدانه تیره مرتبط با انواع خاصی از اسکارها را کاهش دهدبهبود نمی
 .کند روشن کردن جای زخم ممکن است آن را کمتر قابل توجه

 ممکن است در پیشگیری و درمان برخی از  شود که اسید کوجیک فواید ضد قارچی نیز دارد.تصور می : فواید ضد قارچی
 .ها مفید باشدهای قارچی پای ورزشکاران و قارچهای قارچی، مانند عفونتعفونت

 های ه کاهش شانس ابتال به انواع رایج عفونتکوجیک اسید فواید ضد باکتریایی نیز دارد و ممکن است ب : اثرات ضد باکتریایی
 .باکتریایی پوست کمک کند

 های منحصر به فرد را این ویژگی این اسید برخالف بسیاری از اسیدهای دیگر، : دارای خواص ضد التهابی و ضد ویروسی است
 نیز دارد
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  .ک افزودنی جدید غذایی نیز استفاده شودهمچنین کوجیک اسید ممکن است به عنوان ی

 .ها مانند سیب، موز، سیب زمینی، قارچ و غذاهای دریایی تازه نیز استفاده کردتوان برای سبزیجات تازه، میوهاین اسید را می
از ساعت شستشو بدهید تا به طور موثری  1درصد به مدت  0.1بدین منظور، این مواد غذایی را در محلول اسید کوجیک 

  .ها جلوگیری کندای شدن آنقهوه
 .تواند از خراب شدن روغن و از قهوه ای شدن خمیر جلوگیری کندکوجیک اسید به عنوان یک آنتی اکسیدان می

تواند از تبدیل نیتریت به تواند جایگزین بخشی از نیتریت سدیم در رنگ موهای رنگ شده شود و میاین اسید همچنین می
  .طان زا جلوگیری کندهای سر نیتروزامین

دهد که مکانیسم حفظ کوجیک اسید ، پلی فنل اکسیداز را در کاراپاس گیاهان و حیوانات )یعنی تیروزیناز( مطالعات نشان می
  .کندمهار می

باشد و همچنین همانطور که در باال ذکر شد، کوجیک اسید ضد باکتری، ضدعفونی کننده، تازه نگهدارنده و محافظ رنگ مو می
 .اثر آنتی اکسیدانی در بدن دارد

د. مکانیسم آن نیز بدین گونه است که ابتدا بر تولید توان به تنهایی به عنوان آفت کش نیز استفاده کر کوجیک اسید را می
 .کندکند ، سپس آفترا کاماًل ریشه کن میگذارد و در سیستم هورمونی آن اختالل ایجاد میمثل آفت تأثیر می

ضرر های معمولی، نه تنها برای از بین بردن تمام آفات مناسب است، بلکه برای انسان و حیوانات نیز بیکشبر خالف حشره 
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  .کندبوده و محیط زیست را آلوده نمی
 .اندهمچنین محققان اسید کوجیک را به عنوان محرک رشد گیاه توصیه کرده

 

 نحوه استفاده از کوجیک اسید

شود در ابتدا از آن استفاده نکنید. در عوض، فقط یک یا دو بار در هفته العاده حساس است، توصیه میاگر پوست شما فوق
تواند این ماده را تحمل استفاده کنید تا مطمئن شوید که پوست شما میاز محصوالت مبتنی بر اسید کوجیک در رژیم خود 

 .کند
شود، ممکن است پوست شما را در برابر نور خورشید همچنین شایان ذکر است وقتی کوجیک اسید در طول زمان استفاده می

د در ترکیب مراقبت از پوست سیا کوجیک مستعدتر کند. استفاده روزانه از کرم ضد آفتاب همیشه مهم است، اما زمانی که
 .تر استشما وجود داشته باشد، مهم

خواهید از محصوالت حاوی کوجیک اسید برای درمان یک بیماری خاص یا زیبایی ظاهری استفاده کنید، حتمًا ابتدا با اگر می
  .متخصص پوست خود مشورت کنید

توانند اطالعاتی در ها همچنین میترین اقدام کمک کنند. آنگیری در مورد بهترین و ایمنتوانند به شما در تصمیمها میآن
  .های مکمل به شما ارائه دهندمورد دوز و درمان

 .اگر در هنگام استفاده از کوجیک اسید، قرمزی، بثورات، سوزش یا درد داشتید، فورًا مصرف آن را متوقف کنید
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 عوارض کوجیک اسید

شود یا هر دو. کند، چیزی که باعث واکنش آلرژیک میناشی از چیزی است که پوست شما را تحریک می درماتیت تماسی
  .در اکثر لوازم آرایش رایج است نه فقط در کوجیک اسید بلکه درماتیت تماسی

 تواند منجر به افزایش خطر آفتاب سوختگی شود. افزایش حساسیت پوست، یکی دیگر از عوارض جانبی احتمالی است که می

کند، تر میپوست شما را حساس درمان با کوجیک اسید اگر.کندمالنین کمتر در پوست، شما را مستعد آفتاب سوختگی می
  تری از پوست خود، از نظر قرار گرفتن در معرض نور خورشید داشته باشید.باید مراقبت بیش

  
های لبه پهن بپوشید و از قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض نور به طور مکرر از کرم ضد آفتاب استفاده کنید ، کاله و لباس 

اما مطمئنًا ممکن است آلرژی یا تحریک شود، به طور کلی، کوجیک اسید بهتر از اکثر اسیدها تحمل می.خورشید خودداری کنید
  .ترین عوارض جانبی هستندوجود داشته باشد. بثورات قرمز، خارش، سوزش و سوزش شایع
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هرگز نباید از کوجیک اسید روی پوست آسیب دیده یا شکسته استفاده کنید. برخی از کشورها این محصول را به دلیل ارتباط 

ی دیگر مورد اند. تحقیقات بیشتری برای شناسایی و درک هر گونه عوارض جانبی بالقوهاحتمالی با ایجاد سرطان ممنوع کرده
 .نیاز است

خطر است. با این حال، برخی از افراد ممکن است هنوز درصد بی 1های کوجیک اسید برای استفاده در لوازم آرایشی در غلظت
، اطالعات کافی در دسترس  مضرات کوجیک اسید در بارداری از.عوارض جانبی یا خطرات ناشی از استفاده از آن را تجربه کنند
  .نیست. حتمًا قبل از استفاده با پزشک متخصص مشورت کنید

 سخن پایانی

کوجیک اسید یک مشتق طبیعی از قارچ تخمیر شده است که در پزشکی و صنعت آرایشی و بهداشتی کاربردهای مختلفی 
 .دارد

 .باشدخواص بسیار خوبی مخصوصًا برای پوست دارد و دارای عوارض کمی می

 .در ارتباط باشید کارشناسان ما توانید بای این محصول میو تهیه قیمت پودر کوجیک اسید برای اطالع از
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