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Cildinizi ne kadar tanıyorsunuz? 275 soru ve cevapları

Mark LeesForeword by Howard Murad, M.D.

Mark Lees yirmi yılı aşan meslek hayatı süresince hastalarının ve birlikte çalıştığı cilt bakım uzmanlarının 
yüzlerce sorusuna cevap vermiş. Artık “Cilt Bakımı Sorular ve Cevaplar Kitabı” en çok sorulan cilt bakım 
sorularına kısa ve öz cevaplar sunarak öğrencileri, cilt bakım uzmanlarını ve hastaları kişisel cilt tiplerini 
daha iyi tanımalarına yardımcı oluyor. Konulara göre ayrılmış sorular ve cevaplar şeklinde hazırlanmış 
olan bu kitap okuyucunun aradığını kolayca bulmasını sağlıyor.

•	 Sık sorulan sorulara, bilimsel gerçeklere dayanan cevaplar sunuyor.
•	 Okuyucu ilgili olduğu konudaki soruya kolayca ulaşabiliyor.
•	 Konular kapsamlı şekilde işleniyor, sorunlarla ilgili somut cevaplar veriliyor,  
 önemli ve güncel sorular ele alınıyor.
•	 Okuyuculara cilt rahatsızlıklarını nasıl düzeltebilecekleri konusunda gerçekçi  
 öneriler sunuluyor.
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Bu kitabı benim eğitimim ve yaşamımda
başarı alanlarımı oluşturmamda en önemli iki insan olan 

annem Nebahat İbiş ve babam Vahit İbiş ‘e 
ithaf ediyorum. 

Ayrıca şahsıma katkı sağlayan tüm dostlara 
teşekkür ederim.

Uzman Doktor Sinan İBİŞ
Flavius Sağlıklı Yaşam Klinikleri Yönetim Kurulu Başkanı
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MERHABA…

 Güzellik ve sağlıklı yaşam konularıyla, 1983 yılında, Ankara Tıp Fakül-
tesi’nndeki öğrencilik yıllarımda tanıştım. O gündelerden bu yana, insanların 
yaşam kalitesini yükselten güzellik ve sağlıklı yaşam alanlarında yaptığım ça-
lışmalarda, hep en ileri hizmetleri en geniş kitlelere ulaştırmayı hedefledim. 
Bu misyonumu içtenlikle paylaşan ekibimle bugüne kadar pek çok başarı elde 
ettik. Ancak asıl hiç durmadan yenilenebilmek olduğunu bilerek çalışmaya 
devam ediyoruz. 

Yaşadığımız çağda iletişim teknolojileri sayesinde bilgiye hızlı ve kolay 
ulaşılıyor. Bilginin geleceğimizin inşasında en önemli unsur olduğuna inanan 
biri olarak, hem kendi bilgi birikimimi, hem de ulaşabildiğim pek çok bilgi 
kaynağını, etrafımdaki kişilerle paylaşmaya özen gösterdim. Bilim adamları 
ve çeşitli dallardaki uzmanlar sürekli yeni buluşlar, teknikler, ilaçlar ve çeşit-
li malzemeler geliştiriyorlar ve sundukları bu yenilikler insanların yaşamına 
ışık tutuyor, yaşam kalitelerini yükseltiyor. Ne yazık ki bilgilerin bu kadar bol 
olduğu ortamlarda karmaşa da olabiliyor ve yanıltıcı, gerçekleşmesi mümkün 
olmayan, hatta zarar verebilen bilgiler uzman olmayan kişilerin kafasını ka-
rıştırabiliyor.

Bu kitabı okuduğum zaman elimde, sürekli gözümüzün önünde olmasına 
rağmen ihmal edebildiğimiz cildimizle ile ilgili, son derece kapsamlı ve kolay 
anlaşılır bir rehber tuttuğumu fark ettim. Doğru bilgileri mümkün olduğunca 
çok kişiye ulaştırma çabasıyla, bulduğum bu kaynağı hemen paylaşmak iste-
dim. Kitabın çevirisinde ve uygulamasında birlikte çalıştığım Sayın Özden 
Öke’ye ve İsmet xxx’e bu düşüncemi gerçekleştirmeme yardım ettikleri için 
teşekkür ediyorum.

Bu kitabı, eğitimimde ve yaşantımda elde ettiğim başarılarda çok önemli 
katkıları olan, annem Nebahat İbiş’e ve babam Vahit İbiş’e ithaf ediyorum. 
Ayrıca yol boyunca bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. 

En büyük dileğim bu kitabı okuyanların ciltlerini daha iyi tanımaları ve 
ona hak ettiği özeni göstererek güzelliklerini ve sağlıklarını uzun yıllar koru-
malarıdır. 

Güzel, sağlıklı ve verimli bir yaşam hepimizin olsun.

Saygılarımla,
Uzm.Dr.Sinan İBİŞ



 v

İÇİNDEKİLER

İçindekiler  v
Yazar hakkında  xvii
Teşekkür xix
Okura Mektup  xxiii

1. Cildi anlamak  1
Cildin dış yüzü gerçekten ölü mü?
Cilt kendini nasıl yeniler?
Cildin canlı kısmı var mı?
Peki, cilt kaç tabakadan oluşuyor?
Cildin kalınlığı ne kadardır?
Cilt neden kurur ve çatlar?
Cildin bariyer fonksiyonu ne demek?
Bariyer fonksiyon nasıl oluşuyor?
Bariyer fonksiyonuna ne zarar verebilir?
Bozuk bariyer fonsiyonunun belirtileri nelerdir?
Bariyer fonksiyonu cildin estetik görünümünü etkiler mi?
Bariyer fonksiyonunu güçlendirmek mümkün mü?
Cilt neden yağ (sebum) üretir?
Ciltte neden gözenekler vardır?
Neden bazı kişilerin gözenekleri daha büyüktür?
Yüz cildi ile beden cildi arasında fark var mıdır?
Kadın ve erkek cilt açısından farklı mıdır?
Cilt neden bazen sıcak  bazen de soğuk olur?
Cilt neden bronzlaşır?



vi İçindekiler

Neden farklı cilt renkleri var?
Kolajen nedir ve nerede bulunur?
Elastin ile kolajen arasındaki fark nedir?
Kesik yarası nasıl iyileşir?
Neden bazen yara izi kalır?

2. Ciltte yaşlanma ve foto yaşlanma     21
Cilt neden kırışır?
Cilt kırışıklıklarının türleri var mıdır?
Cilt neden yaşlandıkça sarkar?
Cildin yaşlanma sürecinde genetik mirasın rolü nedir?
Cilt renginin yaşlanmayla nasıl bir ilgisi vardır?
Ekstrinsik ile intrinsik  yaşlanma arasında ne fark vardır?
Ekstrinsik yaşlılık belirtileri intrinsik belirtilerden nasıl ayırt 

edilir?
Yangı ile cilt yaşlanması arasında nasıl bir bağlanı vardır?
Ciltdeki yangıyı önlemek için ne yapılabilir?
Cilt yaşlanmasında hormonların rolü nedir?
Neden ileri yaşlarda ciltte lekeler oluşur?
Bariyer fonksiyonu olgun ciltler için önemli midir?
Yaşlanan cildin görünümünü düzeltmek için neler yapılabilir?
Güneş koruyucusu seçerken nelere dikkat etmeliyim?
Güneş koruyucusunun suya dayanıklı olmalı mı?
UVA ve UVB içeren geniş spektrumlu koruma neden önemlidir?
Yaşlanan cilteki bariyer fonksiyonunu canlandırmak için neler 

yapılabilir?
Cilt yüzeyine sürülen antioksidanların yararları nelerdir?
En yaygın ve en etkili antioksidanlar hangileridir?
Antioksidan bir ürün ne içermeli?
Her gün tekrarlanan kimyasal peeling yaşlanan cildi nasıl etkiler?
Evde kullanılabilen  alfa hidroksi ürünlerinden hangisinin cildime 

uygun olduğunu nasıl anlarım?



 İçindekiler vii

Peptitler nedir ve cilde ne gibi yararları vardır?
Peeling çeşitleri nelerdir?
Peeling yaşlanan cilde yarar sağlar mı?
Yağlı cilt, kuru cilde göre farklı mı yaşlanır?
Dudak çevresindeki kırışıklıklar için ne yapılabilir?
Mikro akımı uygulaması yaşlanan cilt için yararlı mıdır?
Mikro akım uygulamaları ne sıklıkta yapılmalıdır?
Mikro akım evdeki bakımın yerini tutar mı?
Işık tedavisi cildi nasıl etkiler?
Yüz eksersizleri yaşlanan cilt için yararlı mıdır?
Gülümseme çizgileri ve kaygı çizgileri konusunda ne yapılabilir?

3. Akne ve akneye eğilimli cilt  49
Gözenekler nasıl oluşur?
Kalıtımsal faktörler yağlı ve akneye eğilimli cildi etkiler mi?
Siyah noktalar neden olur?
Burnumun üzerinde oluşan minik tıkalı gözenekler de mi bir tür 

açık komedondur?
Sivilce nasıl oluşur?
Cilt bakım ürünleri akneye veya tıkalı gözeneklere zarar verebilir 

mi?
Komedojenik maddeler nelerdir?
Şirketler ürünlerinde neden komedojenik malzemer kullanıyor?
Nasıl oluyor da bir gecede sivilce çıkabiliyor?
Bir ürünün komedojenik veya aknejenik olmadığını ambalajına 

bakarak anlamak mümküm müdür?
Aknejenik tepkilerden nasıl kaçınabilirim?
Cildimde bir sürü minik yumru var. Nedir bunlar?
Saç bakım ürünlerinin neden olduğu bu yumrular nasıl giderilir?
Akne yüzeysel olarak nasıl tedavi edilir?
Bu yöntemlerden hangisi daha etkilidir?
Akneye eğilimli cilde uygun bir bakım programı nasıl olmalıdır?
Akneli cilde uygun makyaj ürünleri nasıl olmalıdır?



viii İçindekiler

Aknem ne kadar sürede geçer?
Akne niye ergenlikte ortaya çıkıyor?
Neden bazı kişiler yirmili yaşlarından önce akne sorunu yaşamaz?
Aylık kanama öncesi neden sivilce çıkar?
Aylık kanama öncesi ortaya çıkan sivilceleri hafifletmek veya 

önelemek için ne yapılabilir?
Stres akneyi etkiler mi?
Bir uzman tarafından uygulanan cilt bakımının akneye yararı var 

mıdır?
Akneye zarar verebilecek cilt bakım uygulamaları var mı?
Akneli veya yağlı ciltlere uygun olan bir cilt bakım uygulaması 

neler içermelidir?
Ekstraksiyon ne sıklıkta yapılmalıdır?
Cilt bakım uzmanları akne tedavileri sırasında ne tür cilt soyma 

uygulamaları yapar?
Yediklerim gerçekten aknemi etkiliyor mu veya lezyonlara neden 

olabiliyor mu?
Neden süt ürünleri bazı akneli kişileri olumsuz yönde etkiliyor? 
Akneyle oynamak zararlı mıdır? 
Acne excoriée nasıl tedavi edilir?
Neden sivilcem geçtiği halde haftalarca kırmızı izler kalıyor?
Kızarıklığın daha hızlı geçmesi için ne yapılabilirim?
Akneye eğilimli cildim var. Ama aynı zamanda hassas, kolayca 

kızarıyor ve kuruyor. Cildime uygulayabileceğim birtakım özel 
bakım teknikleri var mı?

Cildimde birçok tıkalı gözenek var, ama pek sivilce çıkmıyor. Nasıl 
bir bakım uygulamalıyım?

Gözenekleri küçülten birşey var mıdır?
Cildim akneye eğilimli, ama aynı zamanda kırışıklardan da 

korkuyorum. Akneme zarar vermeden yaşlanma belirtileri ile 
mücadele edebilir miyim?

Cilt temizliği akneye eğilimli ciltler için neden önemlidir?
Ne zaman bir dermatoloğa gitmeliyim?
Tıbbi tedavi ile piyasadaki ürünlerle yapılan bakım veya cilt bakım 

uzmanının tedavisi arasında nasıl bir fark vardır?



 İçindekiler ix

4. Hassas, kızaran ve alerjik cilt 83
Hassas cilt nedir?
Hassas cilt kalıtsal mıdır?
Hassas cilt neden kolayca kızarır?
İnce cilt neden hep pembe görünür?
Bariyer fonksiyonunun durumu kızarıklığı etkiler mi?
Bariyer fonksiyonunu iyileştirmek kızarıklığı azaltır mı?
Hassas ciltlerin bakımında dikkat edilmesi gereken ana unsurlar 

nelerdir?
Hassas ciltlere yararlı olabilecek özel maddeler var mı?
Dudak üstü tülerimi aldırdıktan sonra cildim kıpkırmızı 

oluyor ve bu şekilde saatlerce kalıyor. Bunu önlemek için ne 
yapabilirim?

Kılcal damar “çatlamalarında” gerçekten damarlar çatlıyor mu?
Kılcal damarlar neden şişer?
Doktorum bana rosacea teşhisi koydu. Rosacea’nın ne olduğunu 

bana açıklayabilir misiniz?
Rosacea nasıl tedavi edilir?
Kırmızı şarap içtiğim zaman burnum çok kızarıyor. Bunun nedeni 

rosacea mıdır?
Rosacea eksersiz yaptığım zaman artıyor. Bu normal midir?
Isı hassas cildi neden bu kadar çok etkiliyor?
Rosacea rahatsızlığım varsa ne tür bir cilt bakım programı 

uygulamalıyım?
Rosaceanın tıbbı tedavisi nasıl yapılır?
Cilt alerjilerinin nedeni nedir?
Alerji yapan cilt bakım ürünleri var mıdır?
Doğal ürünler daha mı az alerji yapar?
Alerjik tepki ile tahriş arasındaki fark nedir?
Hassas cilde soyma işlemi yapılabilir mi?
Yediklerim hassas cildimi etkiler mi?
Hassas ciltli veya rosacea hastalarının sakınması gereken yüz 

bakımları var mı?



x İçindekiler

5. Kuru cilt  103
Cilt neden kurur? 
Kuru ciltlerin türleri var mıdır?
Bariyer fonksiyonu kuru cilt için önemli midir?
Cilt yaşlandıkça kurur mu?
Kuru cilt kırışıklara neden olur mu?
Kuru ciltlerin bakımı sırasında göz önünde bulundurulması 

gereken unsurlar nelerdir?
Emollientler kuru ciltlere nasıl bir yarar sağlarlar?
Kuru veya susuz kalmış ciltlerin bakımında yaygın olarak 

kullanılan humektantlar (nem koruyucular) nelerdir?
Kuru cilt neden kış aylarından olumsuz etkilenir?
Kışın ortaya çıkan cilt kuruluğunu önlemek için ne yapabilirim?
Oda içinde kullanılan hava nemlendiricileri kuru ciltler için 

yararlı mıdır?
Uçak yolculuğu cildi kurutur mu?
Duştan çıktığımda cildim neden kuru ve gergin oluyor?
Sabun neden kuru olan cildimi daha da kurutuyor?
Kuru cilde özel temizleme ürünleri var mi? Onları özel yapan 

nedir?
Banyo yağları kuru ciltler için yararlı mıdır?
Kuru olan cildim için nasıl bir nemlendirici kullanmalıyım?
Kuru bir cildim var. Sakınmam gereken malzemeler ve ürünler var 

mı?
Kuru cilt neden kaşınır?
Kuru cilde soyma işlemi yapmak yararlı mıdır?
Yüz için yapılan bakımlardan hangisi kuru ciltler için yararlıdır?
Buhar tedavileri kuru ciltler için yararlı mıdır?
Peelingler kuru ciltlere iyi gelir mi?
Masaj kuru cilt için yararlı mıdır?

6. Bölüm güneşe karşı korunma  119
Her gün güneş koruyucusu kullanmak neden önemlidir?
Dışarıya çıkmadığım halde neden güneş kremi sürmem gerekiyor?



 İçindekiler xi

Cildim doğal olarak koyu pigmentli. Yine de her gün koruyucu 
güneş ürünü kullanmam gerekir mi?

Çocuklar ne zaman güneş kremi kullanmaya başlamalıdır?
UVA ile UVB güneş ışınları arasındaki fark nedir?
Güneş koruyucuları nasıl etki ediyor?
Geniş spektrumlu ne demek ?
SPF ne anlama geliyor?
Hasarları önlemek için en uygun SPF hangisidir?
Yüksek SPF değerleri UV ışınlarının daha geniş bir bölümünü mü 

filtreliyor?
Koruyucu güneş kremleri ile sunblock (güneş engelleyici kremler) 

arasında nasıl bir fark vardır?
Küresel ısınma ve ozon tabakasının incelmesi UV ışınlarının 

zararını artırdı mı?
Solariumlar ne tür ışınlar kullanıyor?
Nemlendiricim aynı zamanda güneş koruyucum olabilir mi?
İyi bir güneş koruyucusunun özellikleri nasıl olmalı?
Antioksidanlar güneş koruyucuları olarak da etkili midir?
Bazı fondötenler güneş koruyucu maddeler içeriyor. Bu yeterli bir 

koruma sağlar mı?
Suya dayanıklı bir güneş koruyucu ürün mü tercih etmeliyim?
Güneş koruyucuları yüz ve vücut için farklı mıdır?
Bir defada ne kadar güneş kremi kullanmalıyım?
Güneş kremini ne sıklıkta tekrar sürmeliyim?
Güneş koruyucularının son kullanma tarihleri var mıdır?
Güneş koruyucularına alerjisi olanlar var mıdır?
Bulutlu havada güneşin etkisi azalır mı?
Kışın güneş yanığı olma tehlikesi daha mı azdır?
Açık havada bulunmak için “güvenli” saatler var mıdır?
Giysiler koruma sağlar mı?
Güvenli bir şekilde bronzlaşmak mümkün müdür?
Güneşsiz bronzlaştırıcılar veya spray bronzlaştırıcılar güvenli 

midir? Nasıl bronzlaştırıyorlar?
Güneş yanığı nasıl tedavi edilmeli?



xii İçindekiler

Güneşlenme sonrasında güneş hasarını azaltmak için 
kullanılabilecek ürünler var mı?

7. Koyu renk lekeler, pigment sorunları  135
Ciltte koyu renk lekelerin neden olur?
Cilt neden fazla miktarda melanin üretir?
Lekeler neden yaşlanan cildin belirtisidir?
Hiperpigmentasyon daha çok kadınlarda mı yoksa erkeklerde mi 

görülür?
Hamilelik maskesi nedir? Hamile olmasam da oluşabilir mi?
Isı koyu renk benekleri etkiler mi?
Hiperpigmentasyon kalıtsal mıdır?
Hiperpigmentasyon sorunları koyu renk ciltlerde daha mı 

yaygındır?
Neden sivilcelerim geçtikten sonra neden aynı yerlerde koyu renk 

lekeler çıkıyor?
Koyu renk lekeler cildimle çok oynadığım için mi oluşuyor?
Sivilcelerim geçince yerine koyu renk lekelerin çıkmasını nasıl 

önlerim?
Çenemde bazı sert kıllar var. Onları düzenli olarak aldırmaya 

çalışıyorum, ama çoğu zaman aynı yerde koyu renk benekler 
oluşuyor. Bunun nedeni nedir?

Karaciğer lekeleri nedir?
Hiperpigmentasyonlu cilt için bakım kuralları nelerdir?
Melanin baskılayıcısı nedir?
Birden fazla melanin baskılayıcısı var mıdır?
Hiperpigmentasyon tedavilerinde cilde C vitamini sürmek yararlı 

mıdır?
Hiperpigmentasyon tedavilerinde peeling yarar sağlar mı?
Hiperpigmentasyon tedavilerinde AHA peelingleri ne sıklıkta 

tekrarlanmalıdır?
Sert etkili peelingler hiperpigmentasyonu artırır mı?
Hiperpigmentasyon için tıbbi tedaviler var mı?
Tıbbi tedavim sürerken cilt bakım uzmanının yaptığı peelinglere 

devam edebilir miyim?



 İçindekiler xiii

Peki, pigmentleri yetersizmiş gibi görünen açık renk lekeler nedir? 
Neden oluşuyorlar?

8. Cilt bakım ürünleri ve içerdikleri maddeler  151
Neden bazı cilt temizleme ürünleri köpürür, bazıları köpürmez?
Cilt temizliği için kullanılan ve ürünün etiketinde görebileceğim 
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Göz altı torbalarım yok, ama koyu renk halkalarla sorunum var. 

Bunlar neden oluyor?
Göz altındaki halkalarımın nedeni hiperpigmentasyon mu, yoksa 
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ÖNsÖZ

Dr. Howard Murad
Belki bir dermatolog olduğum için biraz önyargılıyım, ama insanların 
ciltleri hakkında ne kadar az bilgiye sahip oldukları beni hep şaşırt-
mıştır. Bu karmaşık ve olağanüstü doku, insan bedeninin en büyük, en 
görünen ve pek çok açıdan en savunmasız organı. 
Dr. Mark Lees bu kitabı yazmakla zorlu bir işin üstesinden geldi.  Hem 
meraklıların hem de cilt bakım profesyonellerinin anlayacağı terim-
lerle cildin yapısını, çalışma şeklini, patolojisini, semtomatolojisini ve 
yaygın cilt problemlerinin tedavisini kapsamlı bir şekilde anlatmayı ba-
şarmış. Ortaya çıkan çalışma kolay anlaşılır, terli toplu bir rehberdir. Bu 
rehber, cilt bakım endüstrisinin eğitim hedeflerine önemli katkılarda 
bulunacağı gibi, cilt ve bakımı konusunda toplum tarafından benim-
senmiş bazı yanlış inanışlara da açıklık getirecektir.
Doktor, eğitmen ve Amerika’nın önde gelen klinik cilt bakım kuru-
luşlarından birinin kurucusu olarak, çalışma hayatım boyunca sayısız 
insanla tanıştım ve iş birliği yaptım, ama beni Dr. Lees kadar etkileye-
ne pek rastlamadım. Dr. Lees birçok konuda takdir kazanmıştır: Cilt 
bakım uzmanı, cilt bakım ürünleri geliştiricisi, bilim adamı, eğitmen, 
yazar ve iş adamı. Bu alanların hepsinde zekasını, tutkusunu ve yaratı-
cılığını sonuna kadar kullanarak hep olağanüstü başarılar elde etmiştir.
Mark’ın sıra dışı meslek hayatını göz önünde bulundurursak, bu ki-
tabın, cilt ve ciltle ilgili sorunlar konusunda özenli, iyi araştırılmış ve 
kapsamlı bir çalışma olarak kalmayıp okuyucusunu keşfetmeye davet 
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ederek ilgisini canlı tutan, kolay anlaşılır bir rehber haline gelmiş ol-
ması beni hiç şaşırtmadı.
“Cildinizi ne kadar tanıyorsunuz?” kadar özenle yazılmış bir rehberin, 
cilt bakım uzmanlarının ve tüketicilerin kullanabileceği bir kaynak 
kitap olarak hazırlanmış olması, cilt bakım dünyasının ne kadar yol 
aldığını ve tıbbı bakım ile cilt bakımı arasındaki engellerin nasıl kena-
ra atılmış olduğunu gösteriyor.  Birçok bakımdan ikimiz de, Dr. Lees 
ve ben, bu değişimin gerçekleşmesi için öncülük yaptık. Yıllar süren iş 
birliğimiz, değişik disiplinlerin cilt bakımı sektörüne getirdikleri eşsiz 
katkıları fark edenlerin neler elde edebileceklerinin önemli bir örneği-
dir.
Dr. Lees ile Murad Cilt Bakım ürünlerini piyasaya sunduğum sıralar-
da tanıştım. Kendine ait bir ürün yelpazesine sahip olmasına rağmen, 
anlatacaklarımı dinlemeyi kabul etti. Çığır açan AHA uygulamaları-
mın sağladığı benzersiz yararları ona gösterdim . Bakım merkezinde 
bu ürünleri en kısa zamanda kullanmak istediğini söyleyince ne kadar 
kafa dengi olduğumuzu anladım. Aynı benim gibi o da, müşterilerine 
yararlı olacak yeni bir şeyler keşfetmenin heyecanını yaşıyordu ve kişi-
sel veya maddi çıkarlarının buna engel olmasına izin vermiyordu. 
Okuyucular bu sayfalarda Dr. Lees ile özdeşleşmiş olan eğitim tutku-
sunu da bulacaklardır. Bu tutku gücünü insanları özlem duydukları 
ve hak ettikleri, sağlıklı ve göz alıcı bir cilde kavuşturma tutkusundan 
alıyor. Her gün kendi ödüllü merkezinde yaptığı uygulamalar, televiz-
yon ve yazılı basında yaptığı açıklamalar, eğitimle ilgili çabalar ve ken-
di hazırladığı cilt bakım ürünleri hep bu tutkun yansımalarıdır. Cilt 
sağlığı konusunda kendisiyle paylaştığım bu tutku, şaşırtıcı ödüllerle 
dolu meslek yaşantıma da damgasını vurduğunu düşünürsek, cilt ba-
kım sektöründe başarının insanları maddi çıkarların üstünde tutmakla 
bir ilgisi olduğu söylenebilir. 
Dr. Lees, bireylerin kişisel ihtiyaçlarını öncelediğimiz, uzmanlığımızı 
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hep daha ileriye götürmek için çaba gösterdiğimiz, cildin sadece bede-
nin en büyük organı olmadığını, aynı zamanda bedenin en bağlantılı 
organı olarak sağlığa açılan bir şifa kapısı olduğunu kabul ettiğimiz ve 
bu konularda gerekli sorumlulukları yerine getirdiğimiz sürece endüst-
rimizin büyümeye devam edeceğine inanıyor. Onun bu inancını içten-
likle paylaşıyorum.
İster cilt bakımı konusuna bir giriş olarak kabul edin, ister sorulara ce-
vap bulabileceğiniz bir kaynak, “Cildinizi ne kadar tanıyorsunuz?” cilt 
ve cilt bakımı konusunda Amerika’nın en saygın otoritelerinden biri 
olan Dr. Lees’in yenilikçi düşünce yapısının bir ürünüdür.

Dr. Howard Murad, UCLA dermatoloji kürsüsü öğretim görevlile-
rinden, Murad Skincare Inc. nin kurucusu, hücresel su ile ilgili bil-
gileri gün ışığına çıkaran araştırmacı ve bütünsel sağlık felsefesinin 
yaratıcılarındandır..

letter to the reAder
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oKuRA MEKtup

1990’lı yılların başından bu yana cilt bakımı, cildin görünümünü de-

ğiştiren son derece etkili yüzeysel uygulamalarla, tam bir bilim haline 

geldi. Bu uygulamaların çoğu bu tarihtan önce bir hayalden ibaretti.

Üstelik bugün, bilginin bize bir bilgisayar kadar olduğu, iletişim ça-

ğında yaşıyoruz. Ne yazık ki bir o kadar da bilgisizlik var internette. 

Dedikodu ve hatalı bilgiler o kadar yığılmış durumda ki, doğru olanı 

dikkatle ayıklamak gerekiyor. Klinik cilt terapisti ve cilt bakım ürünleri 

geliştiricisi olarak otuz yıla yaklaşan meslek hayatımda binlerce soruyla 

karşılaştım. Ancak bunların içinde pek çoğunu defalarca cevaplamak 

durumda kaldım.

“Cildinizi ne kadar tanıyorsunuz?” kitabı en çok sorulan yaklaşık 300 

cilt bakımı sorusunun cevaplarını içeriyor. Ayrıca doktora ne zaman 

gidilmesi gerektiği konusunda öneriler getiriyor. Tüketiciler için ya-

zılmış bir soru-cevap kitabı olmasına rağmen güzellik uzmanları, cilt 

bakım uzmanları, dermataoloji hemşireleri ve cilt bakım eğitmenleri 

tarafından da bir kaynak olarak kullanılabilir.

Çoğu müşterimin cilt sorunu birden fazla. Umarım bu kitap sorunlarıyla 

ilgili kolay anlaşılır bilgilerle onlara yardımcı olabilir. Ayrıca herkese daha 

güzel ve sağlıklı bir cilde kavuşması için yardımcı olmasını da umuyorum. 

Dr. Mark Lees, M.S
CIDESCO, sertifikası sahibi
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2 BÖLÜM 1 Cildi Anlamak

S  Cildin dış yüzü gerçekten ölü mü?

C  Teknik olarak evet. En azından cildin en dış tabakasının çoğu ölü. 
Ancak bu en dış tabaka, epidermis, susuzluk, bakteri saldırısı ve 
rahatsız edici tahrişlere karşı ilk koruyucu tabakadır. Epidermisi 
bir kale duvarının dış yüzeyi gibi düşünebilirsiniz. Cilt bakım 
programları uyguladığımızda bu tabaka üzerinde çalışırız.

 Epidermis hücreleri pek çok biyokimyasal değişim geçirir ve bu 
tabakanın büyük kısmı teknik olarak ölü sayılmasına rağmen, 
pek çok görevi vardır.

 Epidermiste üç tip canlı hücre vardır: Bazal hücreler, melanosit-
ler ve Langerhans hücreleri.

■	 Melanositler epidermisin alt kısımlarında ve dermiste bulu-
nan pigment üretici hücrelerdir. Bunlar cilde rengini verir ve 
bronzlaşmayı sağlar.

■	 Langerhans hücreleri savunma görevini yürütür ve epider-
miste devriye gezerek yabancı maddeleri ve patojenleri teşhis 
ederler.

■	 Bazal hücreler epidermiste yeni deri hücreleri üretirler. Aşa-
ğıda onlar hakkında daha ayrıntılı bilgiler vardır. 

S  Cilt kendini nasıl yeniler?

C  Cildin dış tabakasındaki, yani epidermisteki hücreler yaşamlarına, 
bazal tabaka olarak bilinen epidermisin en alt tabakasında, canlı 
olarak başlarlar. Bazal tabaka, germinatif tabaka veya stratum ger-
minativum olarak da adlandırılır. 

    Bazal hücreler, mitotik bölünme olarak adlandırılan, biyolojik 
bir işlemle bölünerek yeni, özdeş hücreler oluştururlar. Bu taze 
hücreler mitotik bölünme nedeniyle yukarı doğru itilerek cildin 
dış yüzeyine doğru bir yolculuğa başlarlar. Bu hücreler yüzeye 
yaklaştıkça keratinizasyon işleminden geçerler.
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    Bu işlem sırasında hücreler keratin denen bir protein ile do-
larlar. İki tür keratin vardır. Epidermal cilt hücrelerinin içindeki 
saç tellerinde de bulunan yumuşak keratindir. Sert keratin ise el ve 
ayak tırnaklarında bulunur ve onlara o güçlü ve koruyucu yapıyı 
kazandırır. Keratinin ciltteki ana görevleri, cilt yüzeyini su emili-
mine/buharlaşmasına karşı daha korunaklı ve dayanıklı hale ge-
tirmek, yabancı maddelerin veya bakteri benzeri organizmaların 
cilde yerleşmesini engellemek ve cildin kuru ve susuz kalmasını 
önlemektir.

    Hücreler epidermisin içlerinden yüzeye çıkarken birçok değişik 
tabakadan geçerler ve biçimleri de her defasında değişir. Yolculuk-
ları sırasında bulundukları her tabakada çeşitli biyokimyasal etki-
lere maruz kalırlar.

    Bazal tabakayı terk eden hücreler, cilt yüzeyine doğru ilerler-
ken, yassılaşırlar ve omurga tabakası veya stratum spinosum ola-
rak adlandırılan bir tabaka oluştururlar. Buradan yukarı çıkarak 
granüler tabaka veya stratum granulosum denen tabakaya ula-
şırlar. Hücreler burada granül bir görünüm alırlar, çünkü içlerine 
keratin dolmaya başlar. Epidermisin son ve en dış tabakasının adı, 
mikroskop altındaki görünümünden dolayı, stratum corneum 
veya boynuzsu tabakadır. Corneumda bulunan hücreler çok daha 
yassıdır ve çatıdaki kiremitler gibi birbiri üzerine döşenmişlerdir.

    Keratin işleminden geçen hücreler çoğu zaman keratinosit 
olarak adlandırılırlar. Bu terim bulundukları tabakadan veya aşa-
madan bağımsız olarak keratin içerdiklerini tanımlar. Stratum 
corneumda bulunan keratinositlere ise korneosit denir.

    Keratin işlemini daha iyi ve açıklamak için iyi taze üzümün 
kuru üzüme dönüşmesi örneği verilebilir. Tıpkı bir üzüm gibi te-
mel hücreler taze, yuvarlak ve dolgundur. Üzüm olgunlaştıkça ve 
kurudukça suyunu kaybeder. Lifleri daha kalın ve sıkı hale gelir, 
bu sayede daha dayanıklı ve sert olur. Kuru üzüm korneositi temsil 
eder. Sıkça döşenmiş balık pulları gibi cildin yüzeyini kapladıkları 
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için cildi zararlı veya tahriş edici maddelerden korudukları gibi su 
kaybını da önleyerek kurumasını engellerler.

S  Cildin canlı kısmı var mı?

C  Evet. Az önce epidermisteki çoğu ölü veya ölmek üzere olan hüc-
relerden söz ettik, ama aynı zamanda bu tabakanın biyolojik ola-
rak ne kadar etkin olduğunu da öğrenmiş olduk.

 Aslında cilt insan bedenindeki en büyük organ! Dermis, epider-
misin altında bulunan bir tabakadır ve son derece canlıdır. Cildin 
canlı tabakası ile ölü/ölmek üzere olan tabakası arasındaki farklar 
şunlardır:

■ Canlı tabaka kan ve damarlara sahiptir. Epidermiste her ikisi 
de yoktur. 

■ Canlı tabakada sıcağı, soğuğu, acıyı, basıncı ve teması hisse-
debilen sinir uçları vardır

■ Epidermis sürekli olarak dökülür ve kendini yeniler. Dermis 
dökülmez ve kendini yenileme döngüsüne sahip değildir..

Dermiste, cilde yapısını ve biçimini kazandıran kolajen, elas-
tin ve başka destek maddeleri bulunur. Ayrıca dermiste, burada 
bulunan çok sayıdaki etkin ve farklı canlı hücreleri besleyen kan 
damarları da vardır. Bunlar hem atardamarlar, hem de toplarda-
marlardır. Atardamarlar dokulara kanı taşır ve toplardamarlar da 
oksijeni tükenmiş kanı, yeniden oksijenle dolması için, kalp ve 
akciğerlere taşır.

Dermis iki ana tabakadan oluşur. Papiller tabaka, dermisin 
en üstünde bulunur ve dermis ile epidermis arasındaki bağlantıyı 
sağlar. Bu birleşme noktası epidermal-dermal birleşme yeri ola-
rak da bilinir. Papiller dermisin içinde dokunuşa duyarlı birçok 
kılcal damar ve sinir uçları vardır. Melanositler de burada bulu-
nur. Bunlar pigment üreten hücrelerdir ve cilde rengini verirler, 
aynı zamanda bronzlaşmayı da sağlarlar.
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Retiküler dermis daha altta bulunan ve daha kalın olan der-
mis tabakasıdır. Retiküler dermiste cilde gerginlik veren kolajen 
ve esneklik sağlayan elastin bulunur. Bu protein lifleri retiküler 
dermisi baştan başa kaplar.

Dolgu özellikleri taşıyan ve adına bazal plazma (bağ dokusu) 
denen bir madde retiküler dermisin içinde boşlukları doldurur. 
Bu reçelimsi madde büyük miktarlarda su tutabilen glikosami-
noglikanlar gibi su tutucu biyokimyasallardan oluşur. Nem-
lendiricilerde yaygın olarak kullanılan Hyaluronik asit kendi 
ağırlığının 1000 katına kadar su tutabilmektedir. Hyaluronik asit 
de bazal plazmanın bileşenlerinden biridir. Ancak nemlendirici-
lerde bulunan hyaluronic asit büyük bir molekül olduğu için cilde 
nüfuz edemez veya bazal plazmanın yerini alamaz. Ancak cilt yü-
zeyinde su bağlayıcı olarak görev yapabilir. 

Yağ (sebaceous) ve ter bezlerinin kanalları retiküler dermisin 
alt bölümünden başlarlar ve papilar tabakadan geçerek epider-
mise doğru uzanırlar. 

Retiküler dermiste fazla miktarda sinir ucu ve papilar demis-
teki kılcal damarları besleyen daha büyük kan damarları vardır.

Sebaceous (yağ) bezleri, sudoriferous (ter) bezleri ve saç fo-
liküllerinin kökleri retiküler tabakada bulunur.

Retiküler tabakanın altında subkutan tabaka ismini taşıyan 
başka bir tabaka daha vardır. Bu tabaka kalın yağ katmanların-
dan oluşur. Bunlar cildi korur ve iç organlar için yastık görevi ya-
par. Bu yağ ısının düzenlenmesine yardımcı olur ve bu tabakanın 
içinden geçen kan damarlarını ve sinir uçlarını birbirinden ayırır. 

S  Peki, cilt kaç tabakadan oluşuyor?

C  Üç ana tabaka vardır: epidermis, dermis ve subkutan tabaka
Epidermis, bedenin hangi bölgesinde bulunduğuna bağlı ola-

rak, dört veya beş tabakadan oluşur:
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■	 Bazal tabaka. Burası hücrelerin bölündüğü ve melanositlerin 
bulunduğu yerdir.

■	 Spinosum veya “dikensi” tabaka. Bazal tabakanın hemen üze-
rinde yer alır. Keratinizasyon süreci burada başlar. 

■	 Granüllü tabaka. Burada, içlerinde lameller diskler bulunan 
granüle benzer hücreler vardır. Bunlar cildin bariyer (koru-

Stratum corneum

Stratum lucidum
Stratum granulosum

Stratum spinosum

Basal layer     

Papillary layer

Reticular layer

Epidermis

Dermis

Cildin tabakaları ve alt tabakaları
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yucu) fonksiyonu için gerekli olan lipitleri üretirler. Bariyer 
fonksiyonu epidermis içinde bulunan, cildi susuzluğa ve tah-
rişlere karşı koruyan yağ dokusunun adıdır.

■	 Stratum korneum tabakası. Epidermisin en dış yüzeyidir. Ça-
tıdaki kiremitlere benzer bir görev yerine getirir.

■	 Stratum lucidum. Bazen “şeffaf ” tabaka olarak da adlandırılır. 
Granüler ve korneum tabakaları arasındaki bu tabaka sadece 
ayak tabanlarının ve avuç içlerinin derisinde bulunur.

 Dermiste iki ana tabaka vardır:
■	 Papiller dermis: Epidermise yapışıktır ve bu nedenle dermisin 

en dış yüzeyini oluşturur.
■	 Retiküler dermis: Dermisin alt tabakasıdır ve kan damarları, 

sinir uçları, kolajen ve elastin lifleri içerir.

Subkutan tabaka ise dermisin altında bulunan, cilde şekil ve des-
tek veren bir yağ tabakasıdır.

S  Cildin kalınlığı ne kadardır?

C  Bu, bedenin hangi bölgesinde olduğuna göre değişir. Genelde cil-
din kalınlığı 1 ile 5 milimetre arasındadır. En kalın cilt ayak ta-
banlarındadır. Cildin en ince olduğu yer ise göz kapaklarıdır.

 Epidermis çok incedir. Kağıtla elini kesmiş olanlar epidermisin 
ne kadar ince olduğunu bilir. Ancak epidermiste kan yoktur. Bu 
yüzden kesik kanadıysa epidermisi geçip dermise kadar gelmiştir.

S  Cilt neden kurur ve çatlar?

C  Cilt hava şartlarına, özellikle aşırı sıcağa veya soğuğa maruz kal-
dığında, yüzeyindeki su buharlaşır ve cilt yüzeyinin kurumasına 
neden olur. Ortaya çıkan hasar büyüdükçe çatlamalar başlar. Çat-
lamış ciltte bariyer fonksiyonu önemli ölçüde hasar görmüştür. 



8 BÖLÜM 1 Cildi Anlamak

S  Cildin bariyer fonksiyonu ne demek?

C  Bariyer fonksiyonu korneum tabakasının içindeki hücrelerin 
arasını dolduran lipitleri (seramit, yağ asitleri ve kolesterol gibi 
yağ içeren maddeler) tanımlar. Bu yağ kalkanı nemi korur ve su-
suzluğu önler, ayrıca yabancı maddelerin cilde girmesini engeller. 
Epidermisi bir tuğla duvar ve hücreleri de tuğlalar olarak düşü-
nürseniz; onları birbirine bağlayan harç işte bu koruyucu yağ do-
kusudur. Bu nedenle bu dokuya bazen interselüler lipit matriks 
veya interselüler çimento da denir. Harç nasıl tuğlalar arasındaki 
boşlukları dolduruyorsa, bu lipitler de hücrelerin arasındaki boş-
lukları doldurur.

    Eğer elinizdeki bir çatlağa kaza ile limon suyu döktüyseniz bu 
yağ kalkanının nasıl koruduğunu (veya çatlamış deride bulunma-
dığından koruyamadığını) anlarsınız. Eğer ciltte çatlak varsa ba-
riyer fonksiyonu lipitlerini kaybetmiştir ve limon suyu gibi tahriş 
edici maddeler kolayca derinlere işleyebilmektedir. Asitli limon 
suyu sinir uçlarına ulaştığında sızlama ve yanma hissi oluşur. 
Eğer bariyer fonksiyon sağlamsa, limon suyu ve pek çok başka 
tahriş edici madde, cilt yüzeyinden içeriye nüfuz edemez. Aynısı 
tersi için de geçerli, yani bu koruyucu işlevini yerine getirdiği sü-
rece cilt su kaybetmez ve bu nedenle susuz kalmaz. 

Intercellular matrix

Cildeki bariyer fonksiyonunun işlevi “tuğla ve harç” gibidir.
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S  Bariyer fonksiyon nasıl oluşuyor?

C  Bariyer fonksiyonu lipitleri keratinizasyon işlemi sırasında olu-
şur. Spinosumdan başlayarak keratinize olan hücrelerin içinde 
lameller diskleri adı verilen yapılar oluşmaya başlar. Bu lameller 
diskleri zamanla stratum corneumdaki hücrelerin arasını doldu-
ran yağ kompleksini üretirler.

S  Bariyer fonksiyonuna ne zarar verebilir?

C  Hava şartları, özellikle soğuk, sıcak, kuru hava ve rüzgar bariyer-
deki lipitlere zarar verebilir. Güneşte uzun süre kalmak da ba-
riyeri bozabilir. Kış aylarında korunmayan bir cilt, bariyerdeki 
lipitler zarar göreceği için susuz kalmaya yatkınlık gösterir. 

    Aşırı yıkama veya cilt tipine göre fazla sert olan sabun ve cilt 
temizleyicileri kullanmak bariyere zarar verir. Çok köpüklü, de-
terjanlı temizleyiciler kullanıldığında veya aşırı miktarlarda kul-
lanıldığında, cildin yüzeyindeki koruyucu sebum yok olabilir ve 
zamanla bariyer fonsiyonundaki yağlar da etkilenebilir.

    Aynı şekilde çok fazla peeling yapıldığında da corneum yüze-
yindeki hücreler aşınır ve bu hücrelerle birlikte bariyer fonksiyo-
nunun lipitleri de azalır.

    Güneşli veya soğuk, az nemli veya rüzgarlı ortamlar bariyer 
fonsiyonunun işlevine zarar verebilir. Sürekli tekrar eden güneş 
yanıkları lipitlerin doğal oluşumunu sağlayan hücre döngüsünü 
olumsuz yönde etkileyebilir.

    Zarar görmüş bariyer fonksiyonu için bozuk bariyer ifadesi 
kullanılır. 

S  Bozuk bariyer fonsiyonunun belirtileri nelerdir?

C  Bozuk koruma fonksiyonunun pek çok belirtisi vardır. Bunlar cilt 
tipine, bozulma derecesine ve başka deri rahatsızlıklarına bağlı 
olarak değişebilir. Örneğin rosacea (gül hastalığı) olan kişilerde 
çoğu zaman bariyer fonsiyonu sorunları da görülür.
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 Bariyer fonksiyonundaki bozulma hassasiyete, tahrişe, cilt kurulu-
ğuna, tahrişe bağlı hiperpigmentasyona ve yaşlanma belirtilerine 
neden olabilir.

    Bariyer fonksiyonu bozulduğunda ortaya çıkan yaygın belirti-
ler şunlardır: 

■ Pullanma - Susuz kalmış cildin tipik belirtisidir.
■ Gerilme - Özellikle çok sabunlu veya aşırı sıcak bir banyodan 

sonra bariyerin zarar görmesi sonucunda tüm bedeni kaplayan 
cilt gergin hissedilir.

■ Kızarıklık - Bariyer fonksiyonu tahriş edici maddelere karşı 
koyamadığı zaman ortaya çıkar.

■ Kaşıntı - Kış kaşıntısı1   bariyer fonksiyonunun zarar gör-
düğünü gösteren tipik bir belirtidir. Koruma fonksiyonu bo-
zulduğu için sinir uçları etkilenir ve kaşınma ihtiyacı doğar. 
Susuz kalmış deriyi kaşımak, koruma fonksiyonuna daha çok 
zarar verebilir ve bunun sonucu olarak tahriş ve kızarıklık 
oluşur.

■ Sızlama - Cildin içine kolayca nüfuz eden tahriş edici madde-
lerin sinir uçlarını rahatsız etmesi nedeniyle oluşur.

S  Bariyer fonksiyonu cildin estetik görünümünü etkiler mi?

C  Evet. Sağlam ve güçlü bir bariyer fonksiyonu cildi nemli tutar, 
daha parlak, gergin ve genç görünmesini sağlar. 

 Bozuk bariyer fonksiyonu nedeniyle cilt pütürlü ve ince çizgilerle 
kaplıdır, dolayısıyla daha kırışık görünebilir ve ışık daha kötü 
yansır. Derin kırışıklıklar ve mimik çizgileri belirginleşir. Bari-
yer fonksiyonu bozulmuş olan ciltler genelde “sönük” olarak tarif 
edilir.

 Bariyer fonksiyonu bozulunca tahriş edici etkiler nedeniyle ciltte 
kızarıklıklar da oluşabilir. Rosacealı ve hassas ciltlerde görülen kı-
zarıklık çoğu zaman bozuk bariyer fonksiyonunun işaretidir.

1 Bacaklar ve gövdedeki kuruluk hissi, deride görünür bir bulgu olmaksızın, şiddetli kaşıntı ve 
yanma hissine neden olabilir. Bu durum “kış kaşıntısı” olarak bilinir. 
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S  Bariyer fonksiyonunu güçlendirmek mümkün mü?

C  Evet. Koruyucu emollient2  ürünler kullanmanın yararı olur. Si-
likon veya petrolatum gibi emollient koruyucular içeren kaliteli 
nemlendiriciler kalkanı korumakla kalmaz, aynı zamanda hücre 
döngüsü sayesinde cildin bariyer fonksiyonunu tamir etmesine 
de izin verirler. 

    Lipit bileşenler içeren ürünler zarar görmüş derideki eksik li-
pitlerin yerini doldurabilir. Kuru ciltlerin ve bariyer fonksiyonu-
nun tedavisi ile ilgili daha fazla bilgi için bölüm 5’e bakabilirsiniz.

S  Cilt neden yağ (sebum) üretir?
C  Retiküler dermisin en altında, saç foliküllerinin dibine yakın 

yerlerde sebaceous bezleri vardır. Bunlar sebum denen yağ ve 
balmumu benzeri bileşenlerden oluşan bir madde salgılarlar 
(üretirler). Sebum cilt yüzeyine folikül kanalı ile ulaşır. Bu folikü-
ler yapının tamamına pilosebaceous birimi adı verilir.

    Sebumun işlevi konusunda farklı görüşler var. Bazı bilim 
adamları bunun cildin susuz kalmasını önleyen ek bir yüzey ko-
ruyucusu olduğunu düşünüyor, kimileri de bir evrimleşme artığı 
olduğuna inanıyor. Hiçbir işlevi olmadığını savunanlar da var. 
Ancak alipidik (sebum üretimi kısıtlı) olan ciltler susuz kalmaya 
eğilim gösterdiğine göre ilk seçenek ağırlık kazanıyor.

S  Ciltte neden gözenekler vardır?

C  Gözenekler sebaceous foliküllerinin cilt yüzeyindeki delikleri 
veya ağızlarıdır. Gözenek sadece ağız kısmıdır, yapının tümü 
değildir.

S  Neden bazı kişilerin gözenekleri daha büyüktür?

C  Gözeneğin büyüklüğünü folikül kanalından akan sebumun mik-
tarı belirler. Sebum üretimi arttıkça salgılanan miktara uygun ola-

2 Deriyi yumuşatan merhem 
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rak kanal ve gözenek genişler. Keratinize olmuş hücreler ve yağlı 
malzemelerle tıkanmış olan kanalların ucundaki gözenekler, bu 
atıklardan dolayı daha fazla genişlemek durumunda kaldıkları 
için, daha büyük olurlar.

S  Yüz cildi ile beden cildi arasında fark var mıdır?

C  Evet, pek çok farklar vardır. Hatta bedenin çeşitli bölgelerindeki 
ciltler arasında bile farklar vardır:
■	 Sebaceous bezleri en çok yüzde bulunur, ama kafa derisinde, 

göğüste ve sırtta da oldukça fazladırlar. Saç olan her yerde se-
baceous bezleri vardır.

■ Ter bezleri en çok avuç içlerinde ve ayaklarda bulunur.
■ Yüzdeki cilt bedendeki cilde göre çok daha hassas ve 

tepkiseldir.
■ Yüzdeki kaslar deriye yapışıktır. Yüz mimiklerini bu sayede 

yapabiliyoruz. Kolunuzla mimik yapamazsınız!
■ Bedendeki cilt yüzdekine kıyasla daha kurudur. Bunun bir ne-

deni beden derisinde daha az sebaceous bezi olmasıdır, ama 
insanların yüzlerini bedenlerinden daha çok yıkaması da bir 
neden olabilir. 

■ Akne genellikle yüzde görülür; ama göğüsü, kafa derisini, 
sırtı, hatta bacakları da etkileyebilir.

S  Kadın ve erkek cilt açısından farklı mıdır?

C  Kadın ve erkek cildi arasında farklar vardır, ama bunlar anatomik 
farklılıklardan ziyade hormonlarla ilgilidir.

    Yeni doğmuş bir bebeğin yüzüne bakıp onun kız mı yoksa er-
kek mi olduğunu söylemek genellikle zordur. Ancak bu durum 
ergenlikte değişir. Ergenlikte cinsellik hormonları kadın ve erkek 
özelliklerine göre üretime başlarlar. 

    Erkeklerde görülen sakallı deri, kellik, aktif sebaceous bezleri, 
bedenin kıllanması ve kılların tipi bu hormonların neden olduğu 
farklılıklar için birkaç örnektir. Bunlar androjen (erkeklik hor-
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monu) özellikleridir. Kadınların cildinin, retiküler dermislerinde 
daha fazla glycosaminoglycan bulunmasının ve subkutan tabaka-
larında daha fazla yağ olmasının nedeni öncelikle östrojen hor-
monu ve diğer dişilik hormonlarıdır.  

    Hormon faaliyetlerinde oluşabilecek anormalliklere bağlı ola-
rak kadınların da yüzlerinde kıllar çıkabilir veya erkeklere benzer 
şekilde saçları dökülebilir. Kronik çene aknesi ve melasma (hami-
lelik lekeleri) veya benzer pigment sorunları kadınlarda görülen 
ve tedavi gerektiren hormonal sapmalara örnek olarak verilebilir. 
Erkeklerde melasma pek görülmez, ama hormonal nedenlerden 
dolayı bedenlerindeki kıllar dökülebilir.

    Erkeklerin cildi genellikle daha yağlıdır ve susuz kalmaya karşı 
daha dirençlidir. Selulit veya dudak çevresi kırışıklıkları gibi este-
tik sorunların daha çok kadınlarda görülmesinin nedeni kadınla-
rın kas yapılarının ve hormonlarının erkeklerden farklı olmasıdır. 
Ayrıca kadınlar erkeklere oranla daha fazla yağ dokusuna sahiptir.

    Cilt bakımı açısından erkekler genellikle kadınlara nazaran 
daha az emollient içeren ve daha hafif ürünleri kullanmayı tercih 
ediyorlar. Kadınlarda rosacea3  daha yaygınken, erkeklerde daha 
çok phymatous rosacea4  rahatsızlığına rastlanıyor. Rosaceanın bu 
tipinde burun irileşir ve kıkırdak kısmı büyür. Ancak hassas cilt 
daha çok kadınlara özgü bir durumdur. Bunun bir nedeni kadın-
ların ciltlerine aşırı ölçüde bakım yaparak bariyer fonksiyonunu 
bozmaları olabilir.

S  Cilt neden bazen sıcak  bazen de soğuk olur?

C  Isıyı düzenlemek cildin hayranlık uyandıran ana fonksiyonların-
dan biridir. Cildin içinde bulunan sinir uçları dışarıdaki havanın 
sıcak mı, yoksa soğuk mu olduğunu algılayabiliyorlar.

3   Rosacea (gül hastalığı): Yanaklarda ve burunda görülen kızarıklıklar oluşturan deri    
  hastalığı 

4   RPhymatous rosacea (Rinofima): Kızarık ve yumrularla şişkinleşen burunla ortaya çıkan  
  deri hastalığı
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    Beden fazla ısındığında kan damarları genişliyor ve kan cilt 
yüzeyine yaklaşabiliyor. Kan dışarıdaki havaya yaklaştığı için 
ısısı düşüyor. Sudoriferous (ter) bezleri ter üretiyor ve ter bu-
harlaştıkça cilt serinliyor. Cilt soğuk havaya maruz kaldığında 
soğuyabilir, ancak bu soğuma kan cilde sağlıklı bir şekilde ula-
şamadığında da meydana gelebilir. Hastalık sırasında insanların 
solgun görünmesinin nedenlerinden biri o sırada cilt altındaki 
kan akışının yetersiz olmasıdır. Beden ısısı düştüğünde kan bede-
nin ısısını korumak için deri altından çekilir.

S  Cilt neden bronzlaşır?

C  Melanositler, melanin üreten hücrelerdir. Melanin cildin bronz-
laşmasını sağlayan pigmenttir. Melanositler çoğunlukla epidermi-
sin bazal tabakasında ve papiler dermiste bulunur. Melanositler 
bazal tabakadaki hücrelerin yaklaşık %10’unu oluşturur. Bazı 
koyu renkli ciltlerde melanositlere retiküler (alt tabaka) dermiste 
de rastlamak mümkündür.

    Melanositler melanosom olarak adlandırılan pigmentli gra-
nüller üretir. Bu melanosomlar melanin pigmentini içerir. 

    Melanositler dendritik5  hücrelerdir, yani duyargaçlara benzer 
uzantıları vardır. Melanositler bu uzantılar veya dendritler saye-
sinde keratinositlere melanosom “enjekte” edebilmektedirler. Me-
lanosomlar cilde hem rengini verir hem de bronzlaşmasını sağlar.

    Cilt ne zaman güneşe maruz kalsa, melanositler UV ışınlarının 
neden olabileceği zararları önlemek için pigment üretirler. Mela-
nositlerin ürettiği bu melanosom granülleri güneşlenme sonra-
sında hücre çekirdeğinin hemen üzerindeki ciltte depolanır. Yani, 
bronz bir cilt her ne kadar bazıları için çok cazip olsa da aslında 
bir savunma fonksiyonudur!

5  Dendritik: Dallanarak yayılan yapı   
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S  Neden farklı cilt renkleri var?

C  Cilt rengi ebeveynlerimizin bize aktardığı genetik faktörlere göre 
belirlenir. Melanositlerimizin ürettiği pigment miktarı kalıtsaldır. 
Koyu renkli ciltlerde bulunan melanositlerin ürettiği melanosom-
lar boyut olarak daha büyüktür ve siyah ciltlerde her bir keratino-
sitin içinde tek bir büyük melanosom bulunur. Açık tenlilerde ise 
her bir keratinositin içinde birçok küçük melanosom vardır.

    Koyu renk ciltlerde görülebilen değişik tonların nedeni mela-
nositlerin farlı boyutlarda melanosomlar üretmesidir. Cilt rengi, 
melaninin karışımını ve miktarını tayin eden genetik faktörler ta-
rafından belirlenir. 

    Başlıca iki melanin türü vardır. Eumelanin kahverengi-siyah 
bir melanindir. Koyu renkli ciltlerde, siyah veya kahverengi saçta 
bulunur. Pheomelanin ise kırmızı-sarı bir pigmenttir ve kızıl 
saçta bulunur. Keratinositlerin içinde tek olarak yer alan büyük 
eumelanin melanosomları ışığı yuttukları için cilt daha koyu gö-
rünür. Küçük boyutlu melanosomlar daha az ışık emdikleri için 
cilt ve saç daha fazla ışık yansıtabilir ve bu nedenle daha açık 
renkte görünür. Açık renk tenlerde (Fitzpatrick I ve II) oksijen 
yüklü kırmızı hemoglobin taşıyan damarlar arterler cilt yüzeyine 
yakın olabilir. Bu cilt tiplerinde melanin üretimi de az olduğu 
için ikisinin birleşimi sonucunda daha kırmızı cilt tonlar ortaya 
çıkabilir.

    Ciltte mavi tonların görülmesinin nedeni oksijensiz hemoglo-
bindir. Yani tekrar oksijen almak için kalp ve akciğerlere giden 
kanı taşıyan toplardamarlardaki hemoglobin. 

    Karotenoid olarak adlandırılan sarı pigmentleri havuç gibi ye-
diğimiz bazı gıdalar aracılığıyla alırız. 

    Mavi, kırmızı, sarı karışımlarına eumelaninin kahverengisi ek-
lendiğinde sayısız cilt rengi ve tonları ortaya çıkar.
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S  Kolajen nedir ve nerede bulunur?
C  Kolajen ciltte bulunan ve liflerden oluşan bir proteindir. Cildin 

gerginliğinden ve genç görünümünden sorumludur. Cilt güneş-
ten zarar gördüğü zaman ciltteki kolajen de zarar görür ve bunun 
sonucunda ince kırışıklar ve cilt yüzeyinde bozulmalar ortaya 
çıkar.

Kolajen dermisin alt katmanlarında bulunur. Ciltte birkaç tip 
kolajen vardır. Ciltteki tüm su çekilecek olsa geriye kalanın %70’i 
kolajen olurdu. Kolajen cildin önemli bir bileşenidir.

Kolajen, fibroblast olarak adlandırılan, uzmanlaşmış hücreler 
tarafından üretilir. Retiküler dermiste bulunan fibroblastlar kola-
jeni spiral iplere benzeyen ve bir örgü oluşturan zincir moleküller 
şeklinde üretirler. Bu kolajen üç zincir halindedir ve bu zincirler 
birbirlerine sarılarak helix (helezon) adı verilen bir örgü oluştu-
rurlar .

Kolajen içeren kremler ciltteki zarar görmüş kolajenin yerini 
dolduramaz. Bu kremlerdeki kolajen ancak cilt yüzeyinin daha 
kolay su tutmasına yardımcı olabilir. Kolajen molekülleri cilde 
nüfuz edemeyecek kadar büyüktür. Ama dermiste bulunan fib-
roblastların daha fazla üretim yapmalarını sağlamak mümkün-
dür. Tretinoin (Retin-A), alfa hidroksit asitlerinin uzun süreli 
kullanımı, peptitler veya centella asiatica6  ve echinacea angusti-
folia7  gibi bitkisel uyarıcılar bu konuda yardımcı olabilir.

Düzenli olarak geniş spektrumlu koruyucu güneş kremleri 
kullanmak kolajen kalitesini yüksek tutmanın en etkin yoludur. 
UVA filtresinin bileşenleri arasında yer alan avobenzone, emcam-
sule, titanium dioksit ve çinko oksit UVA’nın cilde nüfuz etmesini 
önler ve fibroblastları korur.

6  Centella: Şifa özellikleri olan sarmaşık. Çeşitli Asya ülkelerinde yetişir. Ayurveda ve Çin 
tıbbında kullanılmaktadır.   

7  Echinacea: Kirpi otu. Papatyagiller ailesine ait şifalı bitki. Eski çağlardan beri ilaç olarak 
kullanılmaktadır.   
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S  Elastin ile kolajen arasındaki fark nedir?

C  Kolajen ve elastin dermiste bulunan protein bazlı lif zincirleridir. 
Kolajen cildin gerginliği ve dolgunluğundan, elastin ise cildin es-
nemesinden ve tekrar eski haline dönmesinden sorumludur. Cilt 
bakım uzmanları ve dermatologlar cildin esnekliğini kontrol etmek 
için cildi hafifce çimdikler ve ne kadar sürede eski haline döndü-

Collagen
striations

Dermisteki kolajenler
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ğüne bakarlar. Eğer bu geri dönüş bir saliseden daha uzunsa deri-
deki elastin lifleri zarar görmüştür. Elastin, kolajen gibi fibroblast 
hücreler tarafından üretilir, ancak kolajenden farklı olarak iki iç içe 
geçmiş molekül şeklindedir. 

Kolajen cildin dermis tabakasında bolca bulunur oysa elas-
tin sadece retiküler dermisin küçük bir bölümünü kapsar. Kolajen 
dermisin alt bölümlerinde yer alır, elastin lifleri ise dermisin üst kı-
sımlarında görülür. Kolajen ve elastin fibrilleri bazal lamina ile çev-
rilmiştir. Bazal lamina glycosaminoglycan olarak adlandırılan şeker 
bazlı moleküllerin oluşturduğu jele benzer bir maddedir. Bu mole-
küller son derece güçlü bir su tutucu molekül olan hyaluronik asit 
içerirler.

Elastin hakkında henüz yeterince bilgi bulunmuyor ama araş-
tırmalar yoğun şekilde sürdürülüyor. Günümüzde sadece bir tip 
elastin olduğu biliniyor. Elastin cilt elastikiyeti ve yaşlanması ile ilgili 
uygulamalar için son derece önemlidir.

Daha önce de değindiğimiz gibi kolajen çok kolay üretilebili-
yor ve cildin estetik yönden kendini tamir etmesine destek veriyor. 
Elastin üretimini sağlamak ise çok daha zor. Mikro akım uygula-
malarının elastin üretimi üzerinde olumlu etkisi var. Ayrıca kolajen 
üretimini artıran maddelerin bazılarının elastin üretimini de can-
landırabileceğini savunanlar var.

S   Kesik yarası nasıl iyileşir?

C  Cilt kesildiği zaman bağışıklık sisteminin, kanın ve fibroblastların 
dahil olduğu birçok biyokimyasal reaksiyon devreye giriyor. İyi-
leşme süreci hem karmaşık, hem de hayret vericidir. Bir yaranın 
iyileşmesi için bedenin çeşitli sistemlerinin ve farklı hücrelerinin 
nasıl bir arada çalıştığını kısaca özetleyelim.

Kesik olduğu anda kandaki pıhtılaştırıcılar yaradan dışarıya 
kan akmasını durdurur. Bağışıklık sistemi devreye girer ve her-
hangi bir enfeksiyonu önlemek için bölgeye lökosit (beyaz kan 
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hücreleri) gönderir. Yakın dokulardaki fibroblastlar yaranın bu-
lunduğu yere gelerek, yüklü miktarlarda kolajen üreterek bu-
radaki dokunun yeniden oluşmasına yardım ederler. Önce bir 
“yapı iskelesi” kurulur daha sonra kolajen kesiğin açtığı yarayı 
doldurur.

Küçük kan damarları genişleyerek yaranın bulunduğu böl-
geye daha çok kan taşırlar. Yaraya kan akışının sağlanması hayati 
önem taşır, çünkü bu olmadan iyileşmeyi sağlayan çeşitli faktör-
ler buradaki hücrelere ulaşamaz. Buna enfeksiyonu önleyen ve 
gerektiğinde onunla savaşan bağışıklık sistemine ait hücreler de 
dahildir.

Epidermisin yenilenme sürecine re-epitelizasyon denir. Re-
tiküler dermisin alt kısımlarındaki folikül duvarlarını kaplayan 
hücreler çoğalırlar. Bu yeni hücreler foliküller yardımıyla yüzeye 
çıkarlar ve epidermal tabakaların oluşumunu başlatırlar. Cildin 
lazer uygulaması veya cerrahi peeling sonrasında iyileşmesi de bu 
şekilde olur.

Yaralar nemli tutuldukları zaman daha kolay ve daha az iz 
kalarak  iyileşir. Yara yeri her gün temiz suyla temizlenmeli ve 
antibiyotik bir merhemle pansuman yapılmalıdır. Petrolatum 
(petrolium jeli) gibi yumuşatıcılar yarayı nemli tutar ve iyileşme-
sini destekler.

S  Neden bazen yara izi kalır?

C  Cilt kesik veya yaralı olduğunda açılan bölgeyi kapamak için aci-
len lifler oluşturur. Bu kolajen lifleri granülümsüdür ve hücrelerin 
olmadığı yerleri doldururlar. Ama hücre değil de lif oldukları için 
orjinal dokudan farklı bir yapıları vardır.

Zaman içinde kolajen lifleri yumuşar, deri kan damarları ve 
normal cilt faaliyetleri açısından eski düzenine kavuşur. 

Bir yara izinin yumuşayıp düzleşmesi bazen bir yıl sürebilir. 
Bölge eski haline dönerken kan akışı da düzene girer. Birkaç aylık 



20 BÖLÜM 1 Cildi Anlamak

bir yara izinin kızarıklığını kaybetmesinin nedeni budur. Kolajen 
lifleri yara yerini düzene soktukça iz de hafifler.

Kabarık yara izlerine hipertrofik denir. Daha çok  çiçek izi 
olarak bilinen çökük yara izleri ise hipotrofik olarak adlandırılır.

Hipertrofik izler iyileşir ve cildin ürettiği kolajenas isimli bir 
enzim sayesinde zamanla düzleşirler. Cilt genetik olarak düzgün 
bir şekilde kolajen üretemediği için düzelmeyen hipertrofik iz-
lere keloid denir. Keloid, steroid enjeksiyonları da içeren özenli 
ve acil bir dermatolojik tedavi gerektirir. Yada puls dye lazer ile 
tedavi edilebilirler. Keloid daha çok koyu renkli ciltlerde ortaya 
çıkar.
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S  Cilt neden kırışır?

C  Zaman içinde retiküler dermisteki kolajen ve elastin lifleri zarar 
görür. Tekrarlanan yüz hareketleri nedeniyle bu lifler “yamulur” 
ve yüzdeki mimik çizgileri ortaya çıkar. Bir metal parçası defa-
larca aynı yerden büküldüğünde orası nasıl zayıflarsa bu lifler de 
aynı şekilde incelir. 

    Güneşten zarar görmüş deriyi incelediğinizde retiküler der-
misin karmakarışık olduğunu görürsünüz. Hem kolajen, hem de 
elastin lifleri güneşe defalarca ve aşırı derecede maruz kalmaktan 
dolayı bozulmuştur. Bu bozulma yavaş yavaş ilerleyerek lifler gö-
revlerini yerine getiremeyecek hale gelene kadar devam eder. So-
nunda rhytides olarak adlandırılan cilt kırışıklıkları ve elastosis 
olarak bilinen cilt sarkması oluşur.

S  Cilt kırışıklıklarının türleri var mıdır?

C  Başlıca iki tip cilt kırışıklığı vardır. Biri yüz ifadelerinin neden ol-
duğu mimik çizgileri, diğeri aşırı güneşlenmenin neden olduğu 
kırışıklıklar.

   Yüzdeki mimik çizgileri sürekli tekrarlanan yüz hareketlerinin 
bulunduğu bölgelerde oluşur. Alındaki yatay çizgiler, iki kaşın 
arasındaki dikey çizgiler, göz kenarlarındaki “kaz ayakları” ve na-
zolabial çizgiler olarak adlandırılan ağız kenarlarından buruna 
uzanan çizgiler bu gruba dahildir.

    Güneşin neden olduğu kırışıklıkların tıbbi terimi solar rhyti-
destir. Çapraz şeklinde olan bu kırışıklıklara yüz mimiklerinin 
bulunduğu yerlerden ayrı olarak yüzün, boynun veya göğüsün 
çeşitli yerlerinde rastlamak mümkündür.

S  Cilt neden yaşlandıkça sarkar?

C  Cilt hafifçe çimdiklendiği zaman hemen eski haline geri dönebil-
melidir. Yaşlı  veya güneşten zarar görmüş cilt bunu o kadar ça-
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buk yapamaz. Cilde bu yeteneği dermisin içindeki elastin lifleri 
kazandırır. Ancak deri yaşlandıkça elastin lifleri de gevşer, çünkü 
yüz hareketleri ve yer çekimi deriyi ve bedeni sürekli aşağıya 
doğru çeker. Tekrarlanan güneş hasarları da bu liflere zarar verir 
ve elastosis oluşumuna yol açar. Elastosis cildin eski şekline döne-
memesi halidir ve bunun sonucu olarak da sarkma meydana gelir.

S  Cildin yaşlanma sürecinde genetik mirasın rolü nedir?

C  Bir anne ile kızına bakmanız veya bir aile albümünün yapraklarını 
çevirmeniz yüzdeki yaşlanmanın genetik mirasla ne kadar yakın 
bir ilişki içinde olduğunu görmeniz için yeterlidir. Eminim “ba-
basına ne kadar da benziyor” lafını defalarca duymuşsunuzdur. 
Yüz hatları, kemik yapısı, kas yapısı, yağlı veya kuru cilt, kellik, 
egzama, alerjiler ve bir ölçüye kadar cildin yıllara karşı direnci, 
bize miras yoluyla geçiyor.

    Ayrıca etnik özellikler de kalıtsaldır. Buna cildimizin güneşe 
karşı direncini belirleyen cilt tonumuz da dahildir.

    Buna ek olarak cilt bakımı ve sağlığımızla ilgili alışkanlıkları-
mızı da ailemizden alıyoruz. Eğer ebeveynlerimiz düzgün bir cilt 
bakımı uygulamıyorlarsa ve sağlıklarına özen göstermiyorlarsa 
biz de onların ayak izlerini takip etmeye meyilli oluyoruz. Bu ne-
denle çocuklara her gün güneş koruyucu kullanmayı ve ciltlerine 
iyi bakmayı öğretmek çok önemlidir.

S  Cilt renginin yaşlanmayla nasıl bir ilgisi vardır?

C  Cildin rengi ile yüzdeki yaşlanma ve güneş hasarları doğrudan 
bağlantılıdır. Fitzpatrick cilt tipleri adı altında yaygın olarak bili-
nen bir ölçüm skalası cilt rengini altı değişik kategoriye ayırır. Her 
bir kategorinin güneşe karşı direnci, güneş yanığı olma ve güneşe 
bağlı yaşlanma eğilimleri farklıdır. Kategori numarası ne kadar dü-
şükse cildin güneşten zarar görmeye ve erken yaşlanmaya yatkın-
lığı artar.
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■	 Tip 1: Cilt rengi çok açıktır. Göz rengi genellikle mavi veya 
yeşildir. Saçlar kızıl veya sarıdır. Ciltte çoğu zaman kalıtsal 
çiller görülür. Güneşlenme sonucu hep yanık oluşur ve 
bronzlaşma gerçekleşmez

■	 Tip 2: Sık sık güneş yanığı olur ve bronzlaşma belli belirsizdir. 
Yine cilt rengi açıktır; gözler mavi, yeşil veya eladır. Saçlar ise 
sarı veya kızıldır.

■	 Tip 3: Bu cilt rengi en yaygın olandır. Yine açık renk olarak 
nitelendirilmesine rağmen bu cilt tipi güneşe çıkıldığında za-
manla bronzlaşabilir, ama yanık olma tehlikesi vardır. Gözler 
ve saçlar her renk olabilir.

■	 Tip 4: Orta ve yoğun pigmentasyona sahip Akdeniz- Kafkas 
cilt tipi bu kategori için iyi bir örnektir. Güneşle temas tek-
rarlandığında çoğunlukla bronzlaşır ve güneş yanıkları çok 
nadir olur.

■	 Tip 5: Bu kategori için saçları ve gözleri koyu renk olan 
Ortadoğu’lu cilt tipi örnek gösterilebilir. Bu cilt tipi güneşe 
karşı hassas değildir ve mutlaka bronzlaşır.

■	 Tip 6: Güneşe karşı dirençli, siyah cilt rengi.

Fitzpatrick tip 1 Fitzpatrick tip 2
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Koyu cilt tonları güneşin zararlarına karşı daha fazla doğal 
pigment korumasına sahiptir. Ayrıca koyu cilt rengi olan kişiler 
ciltlerini bronzlaştırma ihtiyacı duymaz ve bu nedenle güneşten 
sakınırlar.

Fitzpatrick tip 3 Fitzpatrick tip 4

Fitzpatrick tip 5 Fitzpatrick tip 6
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S  Ekstrinsik ile intrinsik  yaşlanma arasında ne fark vardır?

C  İntrinsik yaşlanma, cildin doğal olarak yaşlanmasını tarif eder. 
Kalıtsal faktörler, etnik köken, cilt rengi, yer çekiminin cilt üze-
rindeki zamana bağlı etkisi ve kişinin kronolojik yaşı (yılların geç-
mesi) intrinsik yaşlanmayı belirleyen faktörlerdir.

    Ekstrinsik yaşlanma, cildin hava ve çevresel faktörlerle yaşlan-
masını tanımlar. Bir ömür süresince cildin maruz kaldığı etkilerin 
tümü ekstrinsik yaşlanmaya neden olur. Güneşlenme, sigara du-
manı, hava kirliliği ve cildi etkileyen alışkanlıklar ekstrinsik yaş-
lanma faktörleridir. Bu faktörleri kontrol etmek ve etkilerinden 
kaçınmak çoğunlukla mümkün olduğu için ekstrinsik yaşlanma 
belirtilerini önlemek de mümkündür.

S  Ekstrinsik yaşlılık belirtileri intrinsik belirtilerden nasıl 
ayırt edilir?

C  Yerçekiminin yıllar içinde cildi etkileyerek sarkmasına neden ol-
ması, intrinsik yaşlanmanın başlıca belirtisidir. Tekrarlanan yüz 
hareketlerinin neden olduğu mimik çizgileri de intrinsik özellik-
tedir. Gülümseme çizgileri, gözlerin etrafındaki kaz ayakları, yatay 
alın çizgileri ve kaşların arasındaki “onbir” çizgileri hep intrinsik 
ifade çizgileridir. Ayrıca ileri yaşlarda burundaki ve kulaklardaki 
kıkırdaklar büyümeye başlar, burnun ve kulakların daha iri gö-
rünmesine neden olur.

    Bir diğer intrinsik faktör yüzdeki cilt altı yağlarının zamanla 
azalmasıdır. Bu genellikle 60’lı yaşlarda başlar ve yaşlı insanların 
yüzünün kemiksi görünmesine neden olur.

    Ekstrinsik yaşlanma daha ziyade tekrar eden güneş temasıyla 
ortaya çıkar. Güneş hasarlarının neden olduğu belirtiler yüz ha-
reketleri dışında kalan kırışıklıklar, derin mimik çizgileri, çapraz 
kırışıklıklar, ciddi cilt sarkmaları, çeşitli lekeler ve aşırı pigmen-
tasyon, sert veya kayışımsı cilt dokusu, belirgin kılcal damarlar 
ve cilt kanseri de dahil olmak üzere çeşitli cilt oluşumları olarak 
sıralanabilir. 

    Güneş nedeniyle oluşan cilt hasarlarının tıbbi terimi dermato-
heliosisdir. Ekstrinsik faktörler sonucu yıpranmış olan cilt, aynı 
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yaştaki sadece intrinsik faktörlere maruz kalmış ciltten çok daha 
yaşlı görünür.

    Dermatoheliosisin en önemli başlangıç işaretlerinden biri cilt 
üzerinde farklı renklerdeki lekelerdir. Bunlar cildin kendini gü-
neşe karşı savunması nedeniyle oluşur. Yani bronzlaşma aslında 
cildin güneş ışınlarının zararlarına karşı kendini korumak için ge-
liştirdiği bir koruma fonksiyonudur!  

    Güneşlenme sonucu ortaya çıkan hasarlar birbiri üstüne birikir. 
Belirtileri de aynı yolu izler. 20’li yaşlarında herkesi bronz teniyle 
etkileyen biri 40 yaşına geldiğinde kırışıklıklar, pigment lekeleri ve 
hatta cilt kanseri ile uğraşmak zorunda kalabilir. 

S  Yangı ile cilt yaşlanması arasında nasıl bir bağlantı vardır?

C  Ciltte devamlı tekrarlanan yangı1,  özellikle sürekli güneş teması 
oluyorsa, serbest radikal bombardımanı olarak ta adlandırılan, 
1  Yangı: Canlı dokunun hasara verdigi yanıt. Kan akımının artması ile kızarıklık, ısı artışı, 
şişkinlik ve ağrı görülebilir.   

İntrinsik faktörlere bağlı elastosis ve mimik çizgileri 
(courtesy Derek A. Jones, M.D., F.A.C.S.).
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biyokimyasal tepkilerden oluşan bir domino etkisi yaratır. Yangı 
nedeniyle ortaya çıkan serbest radikaller dengesiz atomlardır. 
Bunlar cilt hücrelerindeki elektronları çalarlar ve hücrelerdeki 
DNA’ya ve kolajen üreten fibroblastlara zarar verebilirler. Ser-
best radikaller neden oldukları biyokimyasal zararlar nedeniyle 
cilt kanserine veya anormal cilt büyümelerine de yol açabilirler. 
Yangıya bağlı bu biyokimyasal tepkiler sonunda cilt; kolajenaz, 
elastaz ve hyalüronidaz gibi “yok edici” enzimler üretmeye başla-
yabilir. Bu enzimler ciltteki kolajen, elastin ve hyaluronik asiti yok 
ederler. Bu “küçük meydan okumalar” güneşe korumasız olarak 
çıktığınız her gün tekrarlanır. Bir süre sonra kırışıklıklar, elastosis 
ve güneşin neden olduğu diğer hasarlar gözle görülür hale gelir.

S  Ciltdeki yangıyı önlemek için ne yapılabilir?

C  Alınabilecek ilk ve en önemli önlem güneş koruyucusu kullan-
maktır. Ayrıca aşırı sıcağa maruz kalmak veya cilt bakım ürün-
lerini gereğinden fazla kullanmak gibi yangı oluşmasına ortam 
hazırlayacak durumlardan kaçınmak gerekir. Son olarak cilde 

Dermatohelliosis, güneşin neden olduğu cilt yaşlanması
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sürülen veya ağızdan alınan antioksidanlar kullanarak bu zarar 
verici tepkileri cilde zarar vermeden önce durdurabilirsiniz. 

S  Cilt yaşlanmasında hormonların rolü nedir?

C  Dermisteki kolajen üretimi için dişilik hormonu olan östrojene 
ihtiyaç vardır. Menopoz sonrasında bu üretim büyük ölçüde aza-
lır. Bunun sonucunda kadınların cildi dolgunluğunu kaybedebi-
lir, kırışıklıklar ve elastosis artabilir. 

    Hormonlar lekelenme ve kan dolaşımı açısından da önemlidir. 
Bu nedenle yaşlanan ciltlerde aşırı lekelenme ve kızarıklıklar olu-
şabilir. Perimenopoz dönemine özgü akne ve yüzdeki kıllanma 
yine menopoz öncesi ve sonrasında kadınlarda görülebilir.

S  Neden ileri yaşlarda ciltte lekeler oluşur?

C  Yaşlılık lekeleri veya karaciğer lekeleri ki bunların renkleri dışında 
karaciğerle bir ilgileri yoktur,  dermatoheliosis ve tekrarlanan gü-
neş hasarlarının belirtileridir. Bu lekelerin nedeni yaşlanmadan zi-
yade güneştir. 

Güneş nedeniyle oluşan pigmentasyon (courtesy Mark Lees Skin Care, Inc.).
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    Cildin pigment üretici hücreleri olan melanositler bu bögelerde 
fazla çalışıyorlar. Tıbbi terimi solar lentigo olan bu lekelere bede-
nin her yerinde rastlamak mümkündür. Ancak devamlı güneş gö-
ren yüz ve ellerde daha fazla görülüyorlar. Bu lekelerin tedavisi ile 
ilgili bilgiler bölüm 7 ’de yer alıyor.

S  Bariyer fonksiyonu olgun ciltler için önemli midir?

C  Bariyer fonksiyonu epidermal keratinizasyon süreci sırasında 
üretilen yağlı bileşenlerin oluşturduğu bir dokudur ve epidermis-
teki hücrelerin arasını doldurur. “Tuğlaların” (epidermal hücre-
ler) arasındaki bu yağlı “harç” hem epidermisin içeriden dışarıya 
nem kaybetmesini önler, hem de dışarıdan içeriye tahriş edici et-
kilerin girmesine engel olur.

    Cilt yaşı ilerledikçe epidermal hücre döngüsü büyük ölçüde 
yavaşlar. Bu yavaşlama hücresel yağların üretimini azaltır ve so-
nuçta bariyer fonksiyonunun bozulmasına neden olabilir. Bariyer 
fonksiyonundaki bozulma cildin kurumasına ortam hazırladığı 
için kırışıklıklar ve cilt dokusu olumsuz yönde etkilenebilir. Ba-
riyerdeki bozukluk nedeniyle tahriş edici etkiler de cilde kolayca 
nüfuz edebilir. Bu tahriş ediciler yangının ortaya çıkmasına, dola-
yısıyla hasar oluşmasına neden olabilir.

    Bariyer fonksiyonundaki bozulma lipit içeren nemlendiriciler 
ve serumlar kullanmak suretiyle tamir edilebilir. Ayrıca cilt, yü-
zey soyucu temizleme ürünlerinden sakınarak ve bariyer fonk-
siyonuna destek verecek doğru koruyucu maddeleri kullanarak 
güvence altına alınabilir.  

S  Yaşlanan cildin görünümünü düzeltmek için neler 
yapılabilir?

C  Ciltteki yaşlanma belirtilerinin düzelmesine yardımcı olabilecek 
pek çok bilimsel temelli bakım kuralları vardır:
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■	 Her gün geniş spektrumlu bir güneş koruyucu kullanılması, 
SPF en az 15 olan bir güneş koruyucu ürün yangıyı ve güneşe 
bağlı hasarları önler. Yaşlanan ve dermatoheliosis görülen cilde 
uygulanabilecek en iyi tedavi yöntemi korumadır.

■	 Her gün cilde antioksidan sürmek suretiyle cilt hasarlarına 
neden olabilen yangının oluşması önlenebilir. Yeşil çay, üzüm 
çekirdeği özü, magnesium ascorbyl phosphat (vitamin C es-
ter), tocopherol (vitamin E), meyan kökü özü ve benzeri içe-
rikleri olan ürünler bu konuda yardımcı olabilir.

■	 Bariyer fonksiyonunun tamiri ve korunması hücreler arası 
nemi geri getirir ve korunmayı güçlendirir. Bu tamir onun 
doğal bileşenleri olan glycolipitler, seramitler, yağ asitleri ve 
kolesterol içeren ürünler kullanılarak sağlanabilir. Böylece 
yangı önemli öçüde giderilir ve cilt ihtiyaç duyduğu nemi 
geri kazanır. Bunun sonucu olarak cilt yüzeyi pürüzsüzleşir ve 
sağlıklı bir görünüme kavuşur.

Güneşin neden olduğu yaşlanma kendini kırışıklıklar ve elastosis ile belli eder.
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■	 Günlük kimyasal peeling uygulamaları, özellikle alfa hid-
roksi asit içeren ürünler, yavaşlayan hücre döngüsünü tekrar 
hızlandırmaya yardımcı olur, pürüzlü dokuları düzeltir ve kı-
rışıklıkların görünümünü hafifletir.

■	 Kolajen üretimini tetiklemek için alfa hidroksi asitleri ve 
centella asiatica ve echinacea angustifolia gibi bitkisel canlan-
dırıcılar kullanılabilir.

■	 Peptitler yaşlanan cildi tekrar genç bir cilt gibi davran-
ması yönünde etkileyebilen veya değiştirebilen en yeni 
maddeler arasında yer alırlar. Peptitler cilt esnekliğini ge-
liştirmek, mimik çizgilerini hafifletmek, yüzdeki şişlikleri 
azaltmak gibi ciltte pek çok olumlu değişim sağlamak için 
kullanılmaktadır.

■	 Cildi nemli tutmak modası geçmiş bir fikir gibi algılanabilir, 
ama nem cildin düzgün olarak işleyebilmesi için çok önemli-
dir. Doğru nemlendiriciyi her gün düzenli olarak kullanmak 
şarttır. Cilt susuz kalmışsa yeni buluşların hiçbiri işe yaramaz!

S  Güneş koruyucusu seçerken nelere dikkat etmeliyim?

C  Güneşe çıkmaktan kaçınmanın dışında cildin erken yaşlanmasına 
neden olan güneş hasarlarından korunmak için en etkili yöntem 

8 hafta süresince düzenli olarak uygulanan güneş kremi, alpha hydroxy asitleri, 
peptitler ve lipitler kırışık görünümün önemli ölçüde gerilemesini sağladı.
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güneş koruyucuları kullanmaktır. Güneş koruyucu seçerken dik-
kat edilmesi gereken birkaç nokta vardır:

■	 Güneş ürününün geniş spektrumlu olduğundan emin olun. 
Bu hem UVA hem de UVB ışınlarını süzdüğü anlamına gelir 
ve genellikle etiketin üzerinde aktif maddelerin bir karışımını 
içerdiği görülür. 

■	 SPF en az 15 olmalı. 
■	 Son madde çok önemlidir. En önemlisi: Her gün severek kul-

lanacağınız nemlendiricinizin etkisini iki katına çıkaracak bir 
ürün bulmalısınız. Günlük cilt bakım uygulamanıza kolayca 
eklenebilmesi de önemlidir. İçinde güneş koruyucu bulundu-
ran bir nemlendirici kullanmak yararlı bir alışkanlıktır, üste-
lik cildiniz üzerindeki etkisi dünyalara bedeldir.

İçeriklerinde güneşten koruyan maddeler bulunduran nem-
lendiriciler artık değişik hacimlerde ve yağlı, karma, kuru veya 
hassas ciltler gibi farklı cilt tiplerine uygun şekilde üretilmekte-
dir.  

Koruyucu güneş kremleriyle ilgili daha fazla bilgi için bölüm 
6’ya bakınız. 

S  Güneş koruyucusu suya dayanıklı olmalı mı?

C  Açık havada çalışıyorsanız ve çok terleyeceğinizi biliyorsanız veya 
gün içinde ıslanacaksanız, suya dayanıklı bir güneş koruyucusu 
kullanmalısınız. Ama kapalı mekanlarda çalışanların suya daya-
nıklı bir ürüne ihtiyaçları yoktur. Suya dayanıklı koruyucular ge-
nelde daha yoğun olur ve makyaj için iyi bir zemin sağlamazlar.

    Suya dayanıklı güneş koruyucularını yüzerken, kumsalda za-
man geçiriken, açık alan sporları yaparken ve uzun süre dışarda 
kalacağınız zamanlarda kullanmalısınız.  

S  UVA ve UVB içeren geniş spektrumlu koruma neden 
önemlidir?

C  Ultraviole alfa (UVA) ve ultraviole beta (UVB) güneşten yayılan 
iki ana ışındır. Daha kısa dalga boyu olan UVB ışınları güneş yanık-
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larına ve yaygın cilt kanseri türlerine neden olur. UVA ışınlarının 
dalga boyu çok daha uzundur ve çok daha derinlere nüfus edebilir-
ler. Erken cilt yaşlanmasının, elastosisin ve kırışıkların bu ışınların 
verdiği zararlar nedeniyle oluştuğuna  inanılmaktadır. Her iki ışın 
melanoma gibi cilt kanseri türlerini de tetiklemektedir.

S  Yaşlanan ciltteki bariyer fonksiyonunu canlandırmak için 
neler yapılabilir?

C  Daha önce de belirtildiği gibi yaşlanan ciltteki koruma fonksi-
yonu; intrinsik olarak yavaşlayan hücre yenileme döngüsünden 
ve ekstrinsik olarak da güneşten ve yangıdan etkilenmektedir. 
Buna ek olarak olgun cilt daha az koruyucu sebum üretir ve bu 
nedenle bariyer fonksiyonundaki hasarın artmasına neden olur.

    Bariyer fonksiyonundaki bozulma kendini kuru, pullu, susuz 
bir cilt olarak belli eder. Aynı zamanda ciltte kızarıklıklar ve yangı 
da görülür. Bu bozulma cilt yüzeyinin “sönmüş” gibi görünme-
sine de neden olabilir ve bunun sonucu olarak kırışıklıklar ve 
elastosis daha da belirginleşir.

    Bariyer fonksiyonu güçlendirildiği zaman cilt pürüzsüzleşir, 
dolgunlaşır ve nemi dengelenir. Sağlıklı bir bariyer fonksiyonuna 
sahip olan bir cilt daha gergindir ve yangı veya kızarıklık pek 
görülmez.

Bariyer fonksiyonunu canlandırmak için yapılması 
gerekenler:

■	 Yumuşak temizleyiciler kullanmak cildin yüzeyindeki ko-
ruyucu tabakaya zarar vermez. Cildi aşırı veya çok sık te-
mizlemek, cilt yüzeyindeki koruyucu sebum tabakasının 
soyulmasına neden olabilir ve epidermal hücrelerin arasın-
daki koruyucu lipitlere zarar verebilir. Deterjan miktarı az 
olan, köpürmeyen veya az köpüren temizleme ürünlerini ter-
cih edin. Hassas ciltler için hazırlanmış ve tahriş etmediği test 
edilmiş bir cilt temizleme ürünü, kuru ve olgun ciltler için 
daha uygundur. Tonikler ise kurutucu etkiye sahip alkoller-
den arınmış olmalıdır.
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■	 Lipitleri yoğun olan ürünler kullanın. Bariyer fonksiyonunu 
“yamamak” için doğal koruyucu lipitleri taklit eden veya on-
ların yerine geçebilen maddeleri içeren ürünler kullanılabilir. 
Bu ürünler bariyer fonksiyonunun lipit dokusuyla uyumlu 
olan sphingolipitler, phospholipitler, yağ asitleri ve kolesterol-
den oluşan karışımlar içerirler. Bu karışım nemlendiricilerde, 
koruyucu güneş ürünlerinde, göz çevresi kremlerinde, yüz 
maskelerinde veya yoğunlaştırılmış serumlarda bulunabilir. 
Yoğun olarak lipit içeren ürünler kuru ciltler için genel olarak 
en doğru seçimdir.

■	 Hücre döngüsünü tekrar eski haline getirmek için alfa hid-
roksi asitleri kullanın. Normal bir keratinizasyon süreci sı-
rasında doğal koruma lipitleri üretilir. Alfa hidroksi asitleri 
(AHA) ölü, kuru yüzey hücrelerini yok eder; onların yeni-
lenme sürecini canlandırır ve koruyucu lipitlerin üretimini 
desteklerler. Araştırmalar AHA kullanımı sonunda bariyer 
fonsiyonunun önemli ölçüde tamir olduğunu kanıtlamıştır.

S  Cilt yüzeyine sürülen antioksidanların yararları nelerdir?

C  Antioksidanlar serbest radikalleri nötralize ederek yangıları dur-
dururlar. Bunu da elektron açlığı içinde olan serbest radikalleri 
elektronlarla doyurarak yaparlar. 

    Bu nedenle antioksidanlar, serbest radikallerin hücrelere zarar 
vermesini önler. Bunun etkisi hemen görülmez. Antioksidanların 
etkisi uzun solukludur. Zaman içinde cildin sağlıklı kalmasına 
ve genç görünmesine yardımcı olurlar. Antioksidanların etkisini 
günlük olarak aldığınız vitamin haplarına benzetebilirsiniz. Vita-
minleri alır almaz bir fark görmezsiniz, ama onlar uzun vadede 
bedeninizin sağlıklı kalmasına destek verirler. Ağızdan aldığımız 
vitaminler arasında antioksidanlar da var!

    Bazı antioksidanların kızarık ciltler üzerinde bile yatıştırıcı ve 
yangı önleyici etkisi vardır. Yeşil çay, meyan kökü özü ve üzüm 
çekirdeği özü kızarıklık giderici antioksidanlardandır.
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S  En yaygın ve en etkili antioksidanlar hangileridir?

C  C vitamini (l-ascorbic asit veya magnezyum ascorbyl fosfat), vita-
min E (tocopherol veya tocopheryl acetat), üzüm çekirdeği özü, 
lichochalcone veya stearyl glycyrrhetinate (meyan kökü özleri), 
yeşil çay özü, superoksit dismutaz ve koenzim Q-10 en yaygın 
olarak kullanılan antioksidanlardır. Ancak antioksidan etkiye sa-
hip başka maddeler de vardır.

    Yangıya neden olan pek çok değişik tür serbest radikal vardır. 
Ayrıca serbest radikallerin oluşumuna neden olan çeşitli biyo-
kimyasal etkiler de vardır. Bir serbest radikal ne zaman bir atom-
dan elektron çalsa yeni bir serbest radikal yaratmış olur. Ama bu 
yeni serbest radikal aslından farklı olabilir.

    Örneğin serbest radikallerin ilk hali genellikle oksijendir. Ok-
sijen serbest radikallerin ana kaynağıdır, çünkü aşırı derecede 
tepkiseldir ve hareketlendiğinde tekrar dengeye kavuşmak için 
elektronlara ihtiyaç duyar. Serbest radikal oksijen cilt hücrele-
rinin zarından bir elektron çalabilir. Böyle bir durumda oksijen 
dengelenir; ama bu defa da hücre zarındaki lipitler, elektronları 
çalındığı için, lipit peroksit adı verilen farklı bir serbest radikale 
dönüşürler. Üstelik bu yeni serbest radikal başka bir atoma saldı-
rıp başka bir serbest radikal oluşturabilir.

    Bu tepki bombardımanı sırasında pek çok farklı radikal oluşa-
bildiğinden bunu dindirebilmek için değişik antioksidanlara ihti-
yaç vardır. Farklı antioksidanlar, farklı şekillerde, farklı radikalleri 
etkiler. Bu nedenle antioksidanlardan oluşan bir karışım kullan-
mak, yaşlanan cilde destek vermek için en emin yoldur.

S  Antioksidan bir ürün ne içermeli?

C  Antioksidanlar tepkiseldir. Bu nedenle okside olmamaları için 
dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdırlar. Okside olmuş antioksi-
danlar daha önce kullanılmış antioksidanlardır ve etkilerini kay-
betmişlerdir. Okside olmuş bir ürünün rengi kabının içindeyken 
koyulaşır ve giderek kahverengiye döner. 
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    Kaliteli bir antioksidan ürün içerdiği antioksidanları koruya-
cak şekilde formüle edilmiştir. Bu sayede kabın içinde değil, cilde 
sürüldüğünde etkili olur. Hazırlanan karışımlara içerdikleri mal-
zemeleri korumaları için genellikle lipozomlar eklenir. Antioksi-
dan içeren ürünler serin bir yerde saklanmalı ve ışıktan mümkün 
olduğu kadar korunmalıdır.

    Antioksidanlar genelde serum halindedir, çünkü bu şeklide 
onları başka bir ürün kullanmadan önce uygulamak mümkün-
dür. Antioksidanlar cilt temizlendikten ve tonik sürüldükten 
sonra; başka bakım ürünlerinden, nemlendiricilerden veya koru-
yucu güneş kreminden önce uygulanmalıdır.

S  Her gün tekrarlanan kimyasal peeling yaşlanan cildi nasıl 
etkiler?

C  Kimyasal peeling ölü hücre birikimlerini çözen veya yumuşatan 
bir ürünün uygulanmasıdır. Mekanik peeling ise cilt yüzeyindeki 
hücrelerin fiziksel hareketlerle süpürülmesidir. Kese mekanik 
peeling için bir örnektir. Alfa hidroksi asit gibi bir kimyasal pe-
eling maddesini, yaşlılık belirtileri göstermeye başlayan bir cilde 
her gün uyguladığınız zaman önemli farklar görebilirsiniz ve cil-
din daha genç görünmesini sağlayabilirsiniz. Mekanik peelingler 
cildin daha düzgün ve berrak görünmesine destek verebilir, ama 
onlarla her gün kullanılan kimyasal peelinglerin sağlayacağı uzun 
soluklu etkileri elde edemezsiniz.

    Alfa hidroksi asitleri (AHA) glikolik, laktik, mandelik ve tar-
tarik asitleri kapsar. Bu grubun içinde en tanınanları glikolik ve 
laktik asitlerdir. Beta hidroksi asitleri (BHA) salisilik ve sitrik 
asitleri kapsar. Salisilik asit kimyasal peeling uygulamalarında ve 
bazen de AHA’larla birleştirilerek kullanılır.

Yüzeydeki ölü hücreleri çözüp alan kimyasal peelingler aşağı-
daki yararları sağlarlar:

■	 Cilt yüzeyindeki ölü hücre birikimlerinin giderilmesi sonu-
cunda anında yüzey pürüzsüzleşir ve ışık daha düzgün yansı-
dığı için kırışıklıkların görünümü hafifler.
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■	 İnce epidermal çizgiler önemli ölçüde azalır, çoğu zaman 
yok olur. Düzenli uygulamalar sonucu cilt yüzeyi giderek 
pürüzsüzleşir.

■	 AHA’ların günlük olarak kullanılması sonucunda epidermal 
hücrelerin yenilenme hızı yükselir. Nem düzeyini önemli öl-
çüde artırır. Cilt yüzeyindeki hücrelerin dolgunlaşmasına 
yardım eder, kırışıklıkların ve yüzey dokusunun düzelmesine 
katkıda bulunur.

■	 Her gün yapılan AHA uygulaması hücre döngüsünü canlan-
dıracağı için bariyer fonksiyonu da güçlenir.

Benekli, düzensiz pigmentasyon genç hastalarda bile görülebilen 
güneş hasarlarına bağlı cilt yaşlanmasının tipik belirtisidir
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■	 AHA’lar düzenli olarak kullanıldığında cildin kolajen üretimi 
canlanır ve cilt yüzeyi gerginleşir.

■	 Her gün tekrarlanan kimyasal peeling; leke veya hiperpig-
mentasyona neden olan ölü hücreleri silip atacağı için koyu 
lekeler, çiller ve benekler hafifler. Kimyasal peeling ürünleri 
çoğu zaman cilde ışık veya ışıltı veren ürünlerle birleştirildiği 
için ışıltı veren maddeler cilde daha kolay nüfuz eder.

Düzenli olarak kullanılan bir alpha hydroxy serum, 
peptitler, antioksidanlar ve koruyucu güneş kremi 
yaşlanma belirtilerinin azalmasına önemli ölçüde 
yardımcı olabilir.
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S  Evde kullanılabilen  alfa hidroksi asit ürünlerinden hangisi-
nin cildime uygun olduğunu nasıl anlarım?

C  Alfa hidroksi asit ürünleri piyasada krem, losyon, serum ve jel ola-
rak bulunur. Genellikle nemlendirici veya güneş kreminden önce 
sürülürler. Cilt tipinize en uygun ürünü seçmelisiniz. Kremler daha 
çok kuru ciltler içindir, jel olanlar ise yağlı ve karma ciltlere uygun-
dur. Serumlar değişik cilt tipleri için uygun olabilir. Eğer karar ver-
mekte zorlanıyorsanız cildinize en doğru ürünü bulmak için cilt 
bakım uzmanınıza veya hekiminize danışabilirsiniz.

    Ürünün içerdiği alfa hidroksinin yüzdesi önemlidir. Alacağınız 
ürün %8-10 oranında alfa hidroksi asit içermelidir. Bazı ürünler 
AHA karışımları da içerebilirler, bu nedenle toplam yüzdenin ora-
nına dikkat edin. AHA oranı %10’un üzerinde olan ürünler yangıya 
ve cildin görünür şekilde soyulmasına neden olabilir. Bunlar isten-
meyen etkilerdir. 

    Bir başka önemli nokta ürünün asit oranını ölçen pH değeridir. 
İyi bir AHA ürünü 3.5 pH değerine sahip olmalı ve %8-10 oranında 
AHA konsantresi içermelidir. Eğer pH değeri 3.5 den daha düşük 
bir ürünü her gün kullanırsanız yangı veya tahriş oluşabilir.

    Bazı cilt temizleme ve mekanik peeling ürünlerinin içeriğinde 
AHA bulunabiliyor. Suyla yıkanıp silinen ürünler cilt üzerinde ka-
lanlar kadar iyi sonuç vermez.

    Alfa hidroksi asit ürünlerini düzenli olarak kullanırken mutlaka 
güneş koruyucusu da sürmek gerekir, çünkü cilt yüzeyi sürekli so-
yulduğu için cildin UV ışınlarından korunması çok önemlidir.

S  Peptitler nedir ve cilde ne gibi yararları vardır?

C  Peptitler amino asit zincirleridir. Peptit zincirleri proteinleri oluş-
turur. Peptitler çok çeşitlidir, çünkü birçok amino asit türü vardır 
ve değişik eşleşmeler oluşabilmektedir.
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    Tüm beden, cilt dahil biyokimyasal tepkilerle işlemektedir. 
Peptitlerin sinyaller göndererek veya bir şekilde uyararak, cildin 
farklı davranmasını sağladıklarına inanılmaktadır. Bazı amino 
asit dizilimlerinin ciltle temas ettiklerinde değişik etkilere neden 
oldukları düşünülmektedir.

    Cilt bakım ürünlerinde kullanılan ve belki de en çok tanınan 
peptit palmitoyl pentapeptide-3 veya ticari adıyla Matrixyldir. 
Bu peptit cildin daha gergin görünmesine destek veriyor. Araş-
tırma sonuçlarına göre bu peptit ciltteki kolajen üretimini can-
landırıyor ve dermisteki su tutan maddelerin artmasını sağlıyor. 
Doğru bir şekilde formüle edilmiş palmitoyl pentapeptide-3 içe-
ren bir ürün düzenli olarak kullanıldığında ince çizgiler, kırışık-
lıklar azalabiliyor; cildin gerginliği ve esnekliği artabiliyor. Ayrıca 
ürün kullanımı sonucunda ortaya çıkan herhangi bir yan etki 
veya tahriş ile ilgili kayıt bulunmuyor.

    Özelliklerini tanıtan reklamlar sayesinde yine yaygın olarak 
bilinen bir başka peptit, acetyl hexapeptide-3 veya ticari adıyla 
Argireline. Acetyl hexapeptide-3 kırışıklıkları önleyebiliyor ve 
mimik çizgilerini düzelttiği öne çıkarılsa da her tür kırışıklık için 
kullanılabiliyor. Bu peptit birtakım bağ proteinlerini baskılayarak 
onların yarattığı baskıyla ortaya çıkan kırışıklıkları düzeltebiliyor.  

    Bugün piyasada cilt esnekliği, şişlikler ve su toplanması gibi 
çeşitli estetik sorunları giderme konusunda yardımcı olan farklı 
peptit türleri bulunabiliyor. Yakın gelecekte pek çok yeni peptit 
türünün kullanıma sunulacağı da kesin, çünkü peptitlerle cildin 
işleyişini ve görünümünü etkileyebildiğimizi daha yeni keşfetmiş 
sayılırız. 

    Peptitler serumların, nemlendiricilerin, göz çevresi kremleri-
nin ve başka ürünlerin içinde yer almaktadır. Gerçekten kalıcı bir 
etki elde etmek için peptit ürünleri düzenli kullanılmalıdır. Ara-
lıklı uygulamalardan aynı sonucu elde etmek mümkün değildir.

    Cildin yaşlı görünmesini düzeltmek için peptitler güneş 
kremleri, AHA ürünleri, antioksidanlar, lipit bazlı ürünler ve 
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nemlendiricilerle birlikte kullanılabilir. Tüm bu maddelerin birle-
şiminden oluşan günlük bir uygulama programı sonucunda yaşa 
veya güneşe bağlı kırışıklıklar, elastosis, şişkinlik ve benzeri yaş-
lılık veya dermatoheliosis belirtilerinde önemli düzelmeler elde 
edilebilir.

S  Peeling çeşitleri nelerdir?

C  Peeling uygulamalarının farklı dereceleri vardır: 

■	 Derin peeling veya cerrahi peeling sadece dermatologlar 
ve estetik cerrahlar tarafından yapılmalıdır. Anestezi altında 
gerçekleştirilen ve iyileşme süresince ağrı kesiciler gerektiren 
bu işlem sırasında tüm epidermis ve dermis dokuları sökülür. 
Phenol kullanılarak yapılan bu derin peeling, ciddi güneş ha-
sarlarını, derin ve yaygın kırışıklıkları tedavi etmek için uy-
gulanır. İyileşme süreci 6-8 haftadır ve peeling sonucu oluşan 
kızarıklığın kaybolması aylar sürebilir.

■	 Orta dereceli peeling trichloroacetic asit (TCA) kullanılarak 
uygulanır. Bu işlem sırasında tüm epidermis ve bir miktar da 
dermis dokusu sökülür. Bu peeling de dermatolog veya este-
tik cerrah tarafından yapılmalıdır. Bazı cilt bakım uzmanları 
düşük dereceli TCA peelingleri uyguluyorlar ama bu kitabın 
yazarı TCA peelinglerinin sadece uzman doktorlar tarafından 
yapılması gerektiğini düşünüyor.

■	 Yüzeysel peeling sırasında ise sadece epidermis tabakasın-
daki corneum hücreleri temizleniyor. Cilt yüzeyindeki kera-
tinositleri çözmek veya silmek için hafif asitler veya enzimler 
kullanılıyor. Bu işlem lisanslı cilt bakım uzmanları tarafından 
yapılabileceği gibi dermatoloji veya estetik cerrahi klinikle-
rinde de uygulanabilir. Yüzeysel peeling sırasında cilt yüze-
yinden daha derine geçilmediği için su toplanması ve kanama 
görülmez. Bazı uygulamalar geçici bir rahatsızlık verse de hiç-
bir zaman ağrı hissedilmez. İyileşme süresine ihtiyaç yoktur 
ve genellikle herhangi bir yan etki görülmez.
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S  Peeling yaşlanan cilde yarar sağlar mı?

C  Lisanslı cilt bakım uzmanları tarafından yapılan yüzeysel peeling 
sırasında epidermisin dış tabakası olan corneumun bir kısmı, 
tıpkı soğanın kuru kabuklarını soyar gibi soyulur. Bu işlem sıra-
sında cildin yüzeyi temizlendiği için daha pürüzsüz bir görünüm 
elde edilir. Yüzeysel peeling uygulamaları kaba dokuların düzleş-
mesine, cilt yüzeyindeki çizgilerin ve kırışıklıkların hafiflemesine 
yardımcı olur. Peeling özellikle cilt yüzeyindeki buruşuklukla-
rın ve göz etrafındaki ince çizgilerin giderilmesi konusunda çok 
etkilidir.

    Yüzeysel peeling uygulamaları ölü pigment hücrelerini de cil-
din yüzeyinden kaldırırlar, lekeleri hafifletirler ve güneşin neden 
olduğu hiperpigmentasyonu azaltırlar.

    Cilt bakım uzmanları en çok alfa hidroksi asit (AHA) peeling-
leri uygulamaktadır. Bazen cilt soyma işlemi olarak da adlandı-
rılan bu tedavilerde AHA oranı evde kullanılan ürünlere kıyasla 
yaklaşık üç kat daha fazladır ve pH derecesi de genellikle daha 
düşük, yani daha asidik olmak üzere 3.0 derece dolaylarındadır. 
Tedavi çoğunlukla altı uygulamadan oluşur ve peeling ürününün 
türüne ve peeling yapılacak kişinin cilt durumuna ve hasasiye-
tine göre haftada bir veya iki defa uygulanır. Ancak bunun önce-
sinde cilt bu uygulamalar için hazırlanmalıdır. Bunun için en az 
iki hafta süreyle evde uygulanabilen %8-10 AHA oranı içeren bir 
ürün her gün kullanılmalıdır. Ayrıca her gün bir güneş koruyucu 
da sürülmelidir. Bu uygulama sırasında birkaç hafta, açık havada 
uzun süreler geçirmemelisiniz. AHA tedavilerini yılda 2-3 defa 
güvenle yaptırabilirsiniz. Sürdürülebilir bakım için ayda bir veya 
iki defa AHA uygulamaları yeterlidir. Uygulama sıklıkları ürü-
nün yoğunluğuna ve pH derecesine göre farklılık gösterebilir.

    Cilt bakım uzmanları bazen salicylic asit bazlı peeling uygu-
lamaları da yapabiliyor. Bunlar AHA peelinglerinden biraz daha 
güçlüdür ve daha ender olarak uygulanır.



44 BÖLÜM 2 Ciltte yaşlanma ve foto yaşlanma (güneş hasarlarına bağlı yaşlanma)

    Jessner’s peelingleri salicylic asit, resorcinol ve laktik asitten 
oluşan bir kimyasal birleşimdir. Bu cilt bakım uzmanlarının dok-
tor nezareti olmadan yaptıkları en güçlü peeling türüdür. Pee-
lingin gücü uygulanan likit peeling katmanlarının sayısına göre 
farklılık gösterir. Jessner’s peelingleri genellikle hyperpigmentas-
yon tedavilerinin yanı sıra kırışıklık ve buruşuk doku sorunla-
rında uygulanmaktadır.

    Jessner’s peeling uygulamasının ardından birkaç gün süresince 
ciltte belirgin soyulma ve pullanma görülür. Soyulma derecesi uy-
gulanmış olan peeling tabakalarının sayısına göre değişir. Jessner’s 
tedavisi görmeye karar veren bir kişi ciltteki bu soyulma nede-
niyle birkaç gün iyileşme süresi ayırması gerektiğini bilmelidir.

S  Yağlı cilt, kuru cilde göre farklı mı yaşlanır?

C  Yağlı cilt çoğu zaman kuru cilde kıyasla daha yavaş yaşlanır, bunun 
nedeni yağlı cildin kalıtsal olarak kuru ciltten daha kalın olması 
olabilir. Ancak kalın cilt belirgin ve derin görünen mimik çizgileri 
oluşturmaya daha yatkındır.

    Koyu renk ciltler genelde daha yağlıdır ve daha çok pigmente 
sahip oldukları için güneşin zararlı etkilerinden doğal olarak 
korunurlar.

    Yağlı ciltteki koruyucu sebum tabakası daha kalındır ve kuru 
cilde kıyasla kırışıklıkları ve cilt pürüzlerini ortaya çıkaran nem 
kaybı veya bariyer fonksiyonu bozulmaları pek görülmez.

    Ancak güneşe bağlı hasarlar her iki cilt tipinde de görülür. Aynı 
şekilde kırışma, elastosis ve diğer güneş kaynaklı sorunlar kuru 
ciltte olduğu kadar yağlı ciltte de ortaya çıkabilir.

S  Dudak çevresindeki kırışıklıklar için ne yapılabilir?

C  Periorial rhytide olarak da bilinen dudak çevresindeki bu sevimsiz 
kırışıklıklar erkeklerden ziyade kadınlarda görülür. Bazen “sigara kı-
rışığı” olarak da adlandırılan dudakların alt ve üst kısımlarında bu-
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lunan bu dikey çizgiler sigara içmeyenlerde de oluşabiliyor. Ancak 
sigara içenlerde bu çizgiler daha erken ve daha belirgin olabiliyor.

    Bu çizlerin ortaya çıkmasının başlıca nedeni sürekli tekrarlanan 
yüz ifadeleridir. Erkeklerde daha az rastlanmasının nedeni, dudak 
bölgesini çevreleyen cildin yapısının ve kas liflerinin farklı olmasıdır. 
Çizgileri hafifletmek için ev tipi alfa hidroksi asitli serum veya krem-
ler kullanılabilir, acetyl hexapeptit ürünleri düzenli olarak sürülebilir 
ve nemlilik derecesini artırmak için lipitler uygulanabilir.

    AHA’lar kırışıklıkların derinliğini azaltmaya yardımcı olur. Acetyl 
hexapeptitler kırışıklıkların yumuşamasına, lipitler de cildin nemini 
artırarak epidermisin gerginleşmesine destek verebilir. 

    Bu çizgiler hekiminiz tarafından restylane (hyaluronic asit) gibi 
dolgu enjeksiyonlarıyla da düzeltilebilir veya lazer tedavisi de uygu-
lanabilir. Ağız çevresindeki çizgilerin tedavisi zordur ve tıbbi müda-
hale sonrasında bile tekrar oluşabilirler.

S  Mikro akımı uygulaması yaşlanan cilt için yararlı mıdır?

C  Mikro akım bir alet yardımıyla cilde düşük elektrik akımı ve-
rilmesi işlemidir. Cilt bakım uzmanları tarafından cildi canlan-
dırmak için kullanılan bu uygulama aynı zamanda pek çok cilt 
sorununun çözümüne de yardımcı olabilir.

    Yaşlanan cilde uygulanan mikro akımda yüzdeki kaslara odak-
lanılır. Yüzdeki cilt yüz kaslarına yapışıktır. Bedenin başka hiçbir-
yerinde kaslar yüzdeki gibi cilde yapışık değildir. Yıllar geçtikçe 
cilt yerçekiminin etkisini hissetmeye başlar ve eskisine kıyasla 
gerginliğini ve esnekliğini kaybeder.

    Mikro akım sayesinde yüz kasları “egzersiz yaptırmak” sure-
tiyle daha sıkı bir yapıya kavuşturulabilir. Kas sıkılaştığında cilt de 
kasa uygun olarak gerilir. Esnekliğini kaybetmiş ciltlerde önemli 
ölçüde düzelme elde edilebilen bu tedaviler; cilt bakım uzman-
ları tarafından genelde “lifting” veya “toning” olarak adlandırılır. 
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Kapsamlı bir tedavi için bu işlem AHA peelingleri ve LED ışık 
uygulamaları gibi başka tedavilerle de birleştirilebilir.

    Mikro akımın ciltteki elastin miktarını ve hücrelerdeki ATP 
(adenosine triphosphate) maddesini artırdığı kanıtlanmıştır. ATP 
hücrelerin çalışmasını sağlayan ana enerji kaynağıdır.

S  Mikro akım uygulamaları ne sıklıkta yapılmalıdır?

C  Mikro akım tedavisi bir dizi şeklinde yapılmalıdır. Tedavi genel-
likle haftada iki veya üç defa uygulanan 12 seanslık bir programla 
başlar. Güneşten çok fazla zarar görmüş ciltlerde bu başlangıç se-
ansları daha fazla olabilir. Alınan sonuçların kalıcılığı için haftada 
en az bir veya iki seansla devam etmek gerekir. Uygulamaya ara 
verilirse kaslar, dolayısıyla cilt, yine eski haline döner.

    Mikro akım bir spor merkezinde egzersiz yapmaya benzer. Be-
deninizi şekle sokmak için belli bir süre düzenli ve disiplinli bir 
çalışma yapmanız gerekir. Daha sonra bedeninizin aldığı bu gö-
rünümü korumak için, aynı yoğunlukta olmasa da, yine egzersiz-
lere devam edersiniz.

Mikro akım tedavileri cilt gerginliğini ve esnekliğini iyileştirmek için kullanılmaktadır.
 (courtesy  Bio-Therapeutic, Inc.).
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S  Mikro akım evdeki bakımın yerini tutar mı?

C  Kesinlikle hayır. Evdeki bakım sağlıklı bir cilt için şarttır. Mikro 
akım uygulamaları evdeki bakımı destekler ve sonuçlarını 
iyileştirir.

S  Işık tedavisi cildi nasıl etkiler?

C  Cilt bakım uzmanları yaşlılık belirtilerini tedavi etmek için LED2  
(light emmitting diodes) ekipmanları kullanır. Bu ani ışık patla-
maları insan gözüyle algılanamayacak kadar hızlıdır. Bu patlayan 
ışıklar ciltle temas ettiklerinde kolajen üretimini canlandırırlar.
Aynı zamanda kızarıklık, akne ve benzeri cilt rahatsızlıklarının 
giderilmesine yardımcı olurlar.

    LED tedavisi, etkili ve uzun süreli sonuçlar elde edebilmek için 
bir dizi uygulamadan oluşan bir program şeklinde yapılmalıdır. 
Sonuçların kalıcılığı için devam uyulamaları da önerilir.

    IPL3  (intense pulsed light) ışık tedavisinin daha yoğun bir tü-
rüdür. Doktorlar bu uygulamayı kılcaldamar, hiperpigmentasyon 
ve yüzdeki kıllanma problemlerinde kullanırlar. 

2.  LED: Işık yayan diyot,     

3.  IPL: yoğun darbeli ışık     

LED tedavilerinde cilt yaşlanmasını ve kızarıklıkları azaltmak için aniden yanıp 
sönen ışıklar kullanılır. (courtesy Revitalight).



48 BÖLÜM 2 Ciltte yaşlanma ve foto yaşlanma (güneş hasarlarına bağlı yaşlanma)

S  Yüz egzersizleri yaşlanan cilt için yararlı mıdır?

C  Aslında yüzdeki kasların cilde yapışık olduğunu açıkladığımıza 
göre bu sorunun cevabının evet olduğunu düşünebilirsiniz. Yüz 
kaslarının egzersizle sıkılaştıkları doğrudur, ama yüz kaslarını 
isole etmek zordur. Yüz egzersizlerinin olumsuz yanı yüz mimik-
leri kullanılarak yapıldıkları için mimik çizgilerinin belirginleşme 
riskinin doğmasıdır. 

    Mikro akım uygulaması sırasında kaslar isole edildiği için 
kaslarda görülür bir kasılma olmaz, dolayısıyla yüz mimikleri 
oluşmaz. Ayrıca bazı kasların, örneğin dudak etrafındakilerin-
kasılmaması, tersine gevşemesi ve uzaması gerekir. Bu da ancak 
mikro akım ile sağlanabilir.

S  Gülümseme çizgileri ve kaygı çizgileri konusunda ne 
yapılabilir?

C  Bu bölgelerdeki sorunların tedavisi için evde alfa hidroksi asit ve 
dudak çevresi için acetyl hexapeptit uygulamaları yapılabilir. Bu 
çizgileri yumuşatmak için mikro akım da yararlı olur.

    Tıbbi olarak bir medikal estetisyen doktorunuz çizgilerin bu-
lunduğu yerdeki kaslara botox (botolium toxin) enjekte edebilir. 
Botox kası geçici olarak hareketsiz hale getirdiği için alındaki çiz-
gilerin oluşumuna neden olan yüz ifadeleri engellenmiş olur.

    Botox ağız çevresinde pek tercih edilmez. Gülümseme çizgileri 
Restylane gibi bir dolgu maddesiyle düzeltilebilir. Dolgu maddesi 
kırışığın içindeki dokuyu şişirerek kırışık görünümü düzeltir.
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S  Gözenekler nasıl oluşur?

C  Foliküllerin cilt yüzeyine açılan ağızlarına halk arasında göze-
nek deniyor. Büyük gözenekleri olduğundan şikayet eden bir 
kişi aslında folikül ağzının görünecek kadar büyük olduğundan 
şikayetçidir.

    Tüketiciler aslında gözenek ve folikül terimlerini karıştıra-
biliyorlar. Ölü hücre yığınları ve katılaşmış sebum ile tıkanmış 
olan foliküllerden genelde tıkalı gözenekler olarak söz ediyorlar. 
Folikül, cildin içine uzanan bir kanaldır ve içinde sebum üreten 
sebaceous bezine yapışık bir saç teli vardır. Bu saç teli folikülün 
dibinden yukarı doğru uzar ve sebum yine folikül yardımıyla yü-
zeye çıkarak cildi yumuşatır.

    Bir bebeğin cildine baktığınızda cilt yüzeyinin “kaymak gibi” 
pürüzsüz ve gözeneksiz göründüğünü söyleyebilirsiniz. Oysa o 
dönemde bile sönük ve gözle görülemez halde olsalar dahi foli-
küller vardır. Ancak sebaceous bezleri sebum üretmeye başlayana 

Geniş gözenekler yağlı cildin bariz belirtisidir



 BÖLÜM 3 Akne ve akneye eğilimli cilt 51

kadar kendilerini belli etmezler. Bu da ergenlik çağında gerçek-
leşir. Sebum akışı folikülün duvarlarını genişletir ve yaygın teri-
miyle gözenek olarak adlandırılan yüzey açıklıkları görünür hale 
gelir. Bunu daha iyi açıklamak için kullanılmayan bir bahçe hor-
tumunu örnek gösterebiliriz. Birisi hortumu çeşmeye bağlayıp 
suyu açana kadar yassı görünür, ancak içinden geçen suyla bir-
likte şişer.

S  Kalıtımsal faktörler yağlı ve akneye eğilimli cildi etkiler mi?

C  Kalıtım akneye eğilimli ve yağlı ciltlerde en önemli faktördür. 
Anne ve babadan çocuğa genetik olarak geçen birkaç önemli 
özellik vardır. Yağlı cilt ve yağlılık derecesi kalıtsaldır. Sebaceous 
bezlerinin sayısı, boyutu ve üretim kapasitesi genetik olarak be-
lirlenir. Hormonlar yağlılık derecesini etkileyebilir ama hormon 
üretimi de kalıtsal faktörlerin etkisi altındadır.

    Yağlı cildi olanlar çoğu zaman gözeneklerinin boyutundan 
şikayet ediyor ve yağlılıktan dolayı makyajları bozulduğundan; 
bunu önlemek için ne yapabileceklerini soruyorlar. Yağlılığı kont-
rol altına almak için yapılabilecek pek çok şey var ama yağlanma 
kalıtsal olduğu için ne yazık ki bunu tamamen önlemek mümkün 
değil.

    Akneye eğilimli ciltler ve yağlı ciltler, ölü hücreleri cilt yüze-
yinden veya folikül duvarlarından normal ciltler gibi atamıyor. 
Bu durumdaki cilt tipleri için kullanılan teknik terim retention 
hiperkeratosisdir. Bu cilt tipleri kalıtsal olarak hücreleri dışarı 
atmadıkları için ölü hücre “tepeleri” oluşturuyor.  Hyperkerato-
sis “hücre birikimi” anlamına geliyor. Hücreler foliküllerin içinde 
birikiyor, duvarları kalınlaştırıyor ve folikülü tıkıyor. Bunun so-
nucunda tıkalı gözenekler, siyah noktalar ve diğer sorunlar ortaya 
çıkıyor.

    Sebum, folikül duvarlarında biriken bu hücrelerin üzerini kap-
lıyor. Sebumun okside olmaya eğilimi olduğundan, ölü hücreler 
katılaşmış sebumdan oluşan katı bir maddeye dönüşebiliyor. 
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 Bu maddenin dışarı atılması ise folikül için zor, hatta imkansız 
hale geliyor.

    Kistlerin ve yara izlerinin oluşumu da kalıtsaldır. Bu nedenle 
4. derece (kistik) aknesi olan bir kişi bu sorunlu ve şekil bozuk-
luğuna neden olabilen cilt hastalığının genlerine sahiptir. Aknesi 
olan pek çok kişide akne lezyonlarının1  bulunduğu yerlerde bir-
takım yara izleri kalabilir, ancak ciddi yara izlerinin oluşması yine 
kalıtsal faktörlere bağlıdır.

S  Siyah noktalar neden olur?

C  Daha önce anlatmış olduğumuz kalıtsal yağlılık sorunları  ve re-
tention hyperkerastosis açık komedonların2  oluşumuna zemin 
hazırlayan ana faktörlerdir. Açık komedonlar siyah nokta olarak 
da bilinir ve cildin yağlı bölgelerinde görülür.

   Bu sevimsiz ve genişlemiş foliküller, içlerinde birikmiş olan 
ölü hücrelerin ve sebaceous bezinin salgıladığı sebumun eseri-
dir. Sebum foliküllerin içinde katılaşıyor ve hyperkeratosisin ne-
den olduğu ölü hücrelerle yağ birikimleri karışarak sert bir kütle 
oluşturuyor. 

   Yaygın kanının aksine siyah noktanın ucundaki kir değildir. 
Folikül ağzındaki sebumun koyulaşmasının nedeni okside ol-
masıdır. Folikül o kadar genişlemiştir ki sebum okside olmuştur. 
Havayla temas eden sebumun tepesi cilt yüzeyinde “siyah nokta” 
olarak görülür. 

   Siyah noktalar genellikle akne benzeri cilt rahatsızlıklarına 
dönüşmez. Oksijen, genişlemiş olan folikülün ağzından içeriye 
girebilir ve folikülün yan duvarlarından iç kısımlara kadar ine-
bilir. Bu oksijen, anaerobic olan propioni bakterium akne bakte-
rilerini yok eder. Anaerobic bakteriler oksijen olan ortamlarda 
yaşayamazlar. Özetle kimse siyah noktaları sevmez, ama onların 

1.    Lezyon: Hastalık veya darbe sonucu dokuların bozulması   

2.    Komedon: Folikül ucunun kuruyan yağ ve hücre birimi ile tıkanmasıyla oluşan kütle
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papüllü ve püstüllü3  lezyonlar gibi iltihaplı akne rahatsızlıklarına 
dönüşmesi nadirdir. Bu yüzden siyah noktalar enflamasyonsuz 
cilt lezyonları olarak nitelendirilir.

S  Burnumun üzerinde oluşan minik tıkalı gözenekler de mi 
bir tür açık komedondur?

C  Hayır. Bu küçük tıkalı foliküllerin adı sebaceous filamentleri-
dir. Bunlar siyah noktalara benzer ama çok daha küçüktürler ve 
içlerinde hücre atıklarından ziyade katılaşmış sebum vardır. Uç-
larında siyah nokta olmasının nedeni folikülün tepesindeki sebu-
mun havayla teması sonucu okside olmasıdır.

3.    Papül ve püstül: Cilt yüzeyinde bulunan kırmızı şişkin iltihaplı kabarcıklar.

Burun kenarlarında 
görülen sebaceous 
filamentleri okside olmuş 
sebumla dolu foliküllerdir. 
Yüzün yağlı bölgelerinde 
bunları görmek 
mümkündür. (courtesy Mark 
Lees Skin Care, Inc.).
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S  Sivilce nasıl oluşur?

C  Daha önce de açıkladığımız gibi, retention hyperkeratosis ve ka-
lıtsal olarak aşırı çalışan sebaceous bezlerinin neden olduğu yağ-
lanma, ciltteki foliküllerin içinde ölü hücrelerin birikmesine ve 
yapışkan sebum ile karışarak katı bir kütleye dönüşmesine neden 
oluyor. Bu  ölü hücreler ciltteki folikülün dibinde yığınlar oluş-
turuyor.  Bu yığılmaya mikrokomedon deniyor. Mikrokome-
donlar tüm akne lezyonlarının ilk aşamasıdır. Onları çıplak gözle 
görmek mümkün değildir. Görülemedikleri için de çoğu zaman 
tedavileri ihmal edilir. Akne mücadelesinin püf noktası mikroko-
medonları tedavi etmek ve oluşmalarını önlemektir!

    Bu “yığılma” sonrasında yine ölü hücre ve sebum birikmeye 
devam edince sonunda folikül bu “yığın” halindeki atıklarla ta-
mamen doluyor.

    Eğer folikül ve folikül ağzı, yani ostium, bu birikme süresinde 
genişlerse yüzeye çıkan sebum okside olur ve koyulaşarak açık 
komedon veya siyah noktayı oluşturur.

    Eğer folikül genişlemezse bu birikim folikülün içinde kalır ve 
folikül ağzının dar olması nedeniyle okside olmaz. Bu tür dar 
ağızlı tıkalı foliküllere kapalı komedon denir.

    Tüm cilt foliküllerinin içinde akne bakterisi (propionibacte-
rium acnes veya p. acnes)vardır. Bunlar ciltteki doğal bakteri-
lerdendir. P. acnes bakterileri anaerobiktir, yani sadece oksijen 
olmayan ortamlarda yaşayabilirler. Folikülün dibinde bulunan bu 
bakteriler sürekli bölünürler (yeni bakteri üretirler) ama folikü-
lün içindeki oksijen onları sürekli yok eder. 

    Folikülün oksijen akışı tıkandığında, p. acnes bakterileri ve-
rimli bir ortam bulurlar ve folikülün iltihaplanmasına neden 
olurlar. Bu verimli ortam ölü hücre yığınlarının sebumla karı-
şarak oksijen akışını kesmesi sonucu ortaya çıkar. P. acnes bak-
terileri de sebumu basit yağ asitlerine bölerek en önemli besin 
kaynaklarına kavuşurlar. 
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    Ölü hücreler ve katılaşmış sebum nedeniyle folikül tıkanmışsa 
ve ağzı dar olduğu için oksijen akışı da gerçekleşmiyorsa, yani ka-
palı komedon oluşmuşsa, p. acnes enfeksiyonu için mükemmel 
bir ortam yaratılmış olur.

    Akne bakterileri sürekli çoğalır ve sebumu yağ asitlerine ayrış-
tırarak beslenirler. Kısa bir süre sonra folikül içindeki bakteriler, 
ölü hücreler, katılaşmış sebum ve iltihapla dolar ve şişer. Folikül o 
kadar şişer ki sonunda folikül duvarları çatlar veya parçalanır. Bu 
cildin içinde, retiküler dermis tabakasında gerçekleşir. Cilt anato-
misiyle ilgili soruya verdiğimiz cevapta da anlattığımız gibi reti-
küler dermiste cildin kan damarları bulunur.

Normal Folikül / Normal follicle

Dermis / Dermis

Sebaceous
glands

İltahapsız evre / Non-inflammatory

İltahaplaşma / Inflammatory

Mikrokomedon / Microcomedo

Closed comedo
(whitehead)

Kapalı komedon
(beyazbaşlı)

Açık komedon
(siyah başlı)

Open comedo
(blackhead)

Papül / Papule Püstül / Pustule

Akne rahatsızlığının gelişim aşamaları
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    Kanın içinde bağışıklık sistemini oluşturan pek çok hücre var-
dır. Folikül duvarı yırtıldığında, biyokimyasal bir alarm sinyali, 
kanın içindeki bağışıklık hücrelerini yırtılma konusunda uyarır. 
Kan foliküle hücum eder ve folikülü doldurur.  Kanın içindeki ak 
yuvarlar (bağışıklık hücreleri) akne bakterileriyle savaşa başlar. 
Kan foliküle dolduğunda sivilce kızarır. Bu oluşuma papül denir.

    Folikülü “kurtarma” mücadelesi sırasında hem birçok akyu-
varlar, hem de akne bakterisi ölür. Ölü akyuvarlar birtakım başka 
sıvılar ve atıklarla birlikte folikülün içinde birikir ve bir püstül 
oluşturur. Çoğunluğu ölü akyuvarlar olan püstül sivilcenin ucun-
daki beyaz baş olarak görülür.

S  Cilt bakım ürünleri akneye veya tıkalı gözeneklere zarar 
verebilir mi?

C  Evet, ama bu tamamen ürüne bağlıdır. Cilt bakım ürünlerinin ve 
makyaj malzemelerinin sürülebilirliğini sağlayan katkı maddeleri 
yağ öğeleri içerebilir. Bu maddeler cilt yüzeyinden foliküle nüfuz 
edebilir ve çeşitli rahatsızlıkların oluşmasına neden olabilir. Bu yağlı 
maddeler folikülün içindeki akne bakterilerinin beslendikleri sebum 
yağlarına çok benzeyebilir.

    Cilt yüzeyine sürülen bir maddenin veya ürünün tıkalı gözenek-
lere ve komedonlara neden olma özelliği komedojeniklik, gözenek 
tıkanıklığına neden olan ürünler komedojenik olarak adlandırılır.

    Bir ürün almadan önce etiketine bakın ve komedojeniklik için test 
edilmiş olduğundan emin olun. Özellikle akneye eğilimli bir ciltte 
uzun süre kalması söz konusu olan ürünler için bu çok önemlidir. 
Nemlendiriciler, tüm kremler, güneş koruyucuları, serumlar, fondö-
tenler, pudralar ve allıklar bu ürünler arasındadır. Ayrıca bronzlaş-
tırıcı ürünler ve güneşsiz bronzlaştırıcılar da komedojenik içerikler 
açısından incelenmelidir.
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S  Komedojenik maddeler nelerdir?

C  Komedojenik olan malzemelerin çoğu ürünün kıvamını veya 
sürülebilirliğini sağlayan unsurların parçasıdır. Bir ürünün ko-
lay sürülmesini sağlayan unsur onun en büyük parçası olduğu 
için bu malzemeler genellikle çok fazla miktarda kullanılırlar.

Yaygın komedojenik malzemeler

Yüksek derecede komedojenik
(4-5/5 or 5/3)
Linseed Oil / Ketentohumu yağı
Olive Oil / Zeytinyağı
Cocoa Butter / Kakao yağı
Oleic Acid / Oleik asitı
Coal Tar / Kömür katranı
Isopropyl Isostearate / İzopropil izostearat
Squalene / Skualen
Isopropyl Myristate / İzopropil miristat
Myristyl Myristate / Miristil miristat
Acetylated Lanolin / Asetilenmiş lanolin
Isopropyl Palmitate / İzopropil palmitat
Isopropyl Linoleate / İzopropil linolat
Oleyl Alcohol / Oleil alkol
Octyl Palmitate / Oktil palmitat
Isostearic Acid / İzostearik asit
Myreth 3 Myristate  / Mureth 3 miristat
Butyl Stearate / Butil stearat
Lanolic Acid / Lanolik asit

Decyl Oleate
Sorbitan Oleate
Myristyl Lactate
Coconut Oil  / Hindistan cevizi yağı
Grape Seed Oil  / Üzümçekirdeği yağı
Sesame Oil  / Susam yağı
Hexylene Glycol
Tocopherol / Tokoferol
Isostearyl Neopentanoate
Most D & C Red Pigments
Octyldodecanol
Peanut Oil / Fıstık yağı
Lauric Acid
Mink Oil  / Vizon yağı

Orta derecede komedojenik
(3-4/5 or 2/3)

Hafif komedojenik
(2-3/5 or 1/3)
Corn Oil / Mısır yağı
Safflower Oil / Aspir yağı
Lauryl Alcohol
Lanolin Alcohol
Glyceryl Stearate
Lanolin
Sunflower Oil / Ayçiçek yağı
Avocado Oil / Avokado yağı
Mineral Oil
(Please note that mildly comedogenic
ingredients are generally not a problem when
used in diluted concentrations. Check to see
their ranking of concentration on the ingredient
label.)

Komedojenik olmayanlar
Glycerin
Squalane
Sorbitol
Sodium PCA
Zinc Stearate
Octyldodecyl Stearate
SD Alcohol
Propylene Glycol
Allantoin
Panthenol
Water / Su
Iron Oxides
Dimethicone
Cyclomethicone
Polysorbates
Cetyl Palmitate
Propylene Glycol Dicaprate/Dicaprylate
Jojoba Oil / Jojoba yağı
Isopropyl Alcohol
Sodium Hyaluronate
Octylmethoxycinnimate
Oxybenzone
Petrolatum
Butylene Glycol
Tridecyl Stearate
Tridecyl Trimellitate
Octyldodecyl Stearoyl Stearate
Phenyl Trimethicone

Yaygın komedojenik malzemeleri gösteren tablo
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    Komedojenik malzemeler çoğunlukla doğal yağların veya 
yağ asitlerinin, cilt üzerinde daha hoş ve hafif hissedilebilme-
leri ve sürülebilirlik özelliklerinin artması için, kimyasal olarak 
değiştirilmiş halleridir. İsopropyl myristate, isopropyl palmitate, 
decyl oleate ve myristyl myristate bazı yaygın olarak kullanılan 
ve komedojenik özellik taşıyan malzemelerdir. Kakao yağı ve 
hindistancevizi yağı da komedojeniktir. Fondötenlerde, pudra-
larda ve allıklarda kullanılan D & C kırmızı boyalar da gözenek 
tıkayabilmektedir.

S  Şirketler ürünlerinde neden komedojenik malzemeler 
kullanıyor?

C  Bazı yağlar yeterli miktarda sebum üretemeyen ciltler için yararlı 
olabilir. Bu tür kuru ciltlerde kalıtsal retention hyperkeratosis 
yoktur ve tıkalı gözeneklere veya akneye rastlanmaz.

    Komedojenik bir tepki oluşması için komedojenik bir ürünü, 
kalıtsal olarak akneye eğilimli bir cilde sürmeniz gerekir. Şirketler 
yağlı, tıkalı, gözenekli veya akneye eğilimli ciltler için komedoje-
nik  ürünler üretmemelidirler.

S  Nasıl oluyor da bir gecede sivilce çıkabiliyor?

C  Birçoğumuz yeni bir ürün denedikten hemen sonra yüzünde iki 
veya üç sivilce çıktığını görmüştür. Belki de sivilceler cilt bakımı 
yaptırdıktan sonraki günlerde çıkmıştır. Bu tepkilere aknejenik 
denir. Aknejenik tepkiler, folikülde ölü hücre birikmesi ve yağ-
lılık nedeniyle oluşan komedojenik tepkilerden ziyade, folikülün 
iltihaplanması sonucunda ortaya çıkar.

    Aknejenik tepki bir ürünün kullanıldıktan veya yüz masajı, cilt 
temizliği veya ağda gibi işlemlerden sonra oluşabilir. Kullanılan 
ürün veya yapılan işlem folikül duvarının iltihaplanmasına neden 
olmuştur. Folikül duvarları çok fazla şişerlerse birbirlerini ezebi-
lir ve foliküllerin oksijen akışını engelleyebilirler. Oksijen kesil-
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diğinde anaerobic bir cep oluşur ve akne bakterileri için yaşama 
alanı doğar. İşte bir gecede ortaya çıkan sivilceler bunlardır.

S  Bir ürünün komedojenik veya aknejenik olmadığını amba-
lajına bakarak anlamak mümkün müdür?

C  Akne eğilimli veya yağlı ciltler için bir ürün aldığınızda mutlaka 
ambalajını inceleyin. Bir ürünün komedojenik veya aknejenik 
olup olmadığını ortaya çıkaran laboratuvar testleri vardır. Bunlar 
bağımsız laboratuvarlar tarafından yapılmış olmalıdır. Bu testleri 
yaptırmış olan şirketler genellikle ürünlerinin üzerine sonuçları 
gururla yazarlar. 

    Eğer herhangi bir ürün kullandığınız sırada cildinizde tıkanmış 
gözenekler veya akne lezyonları oluştuğunu fark ederseniz o ürünü 
kullanmaktan hemen vazgeçin.

S  Aknejenik tepkilerden nasıl kaçınabilirim?

C  Yeni bir ürün denediğinizde öncelikle akneye eğilimli ciltler için 
uygun olduğundan ve daha önce anlattığımız şekilde test edildi-
ğinden emin olun. Eğer emin değilseniz, tüm yüzünüze sürmek 
yerine, birkaç gece boyunca sadece küçük bir bölgede, örneğin al-
nınızın bir bölümünde kullanın.

    Akneye eğilimli bir cildiniz varsa folikülleri tahriş edebilen 
maddelere karşı daha hassas olursunuz. Bu maddeler arasında yer 
alan parfümlerin, aromatik yağların ve ürünlerin sürülebilirliğini 
sağlayan doğal yağ bazlı malzemelerin enflamasyona neden ol-
duğu bilinmektedir.

S  Cildimde bir sürü minik yumru var. Nedir bunlar?

C  Yüzdeki cildin altında oluşan bu yumrular büyük ihtimalle ak-
neye dönüşebilen kapalı komedonlardır. Eğer bu minik yumrula-
rın olduğu bölgede akne veya benzeri döküntüler yoksa bunların 
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nedeni cilde sürülmüş olan komedojenik bir ürün veya makyaj 
malzemesi olabilir.

    Bu yumrular genellikle saç çizgisinin yakınlarında veya alında 
görülür ve pomad akne olarak adlandırılır. Gözenek tıkayıcı veya 
komedojenik saç bakım ürünleri, özellikle balmumu benzeri saç 
şekillendiricileri, saç diplerine uygulanan yağlar, bazı saç jelleri, 
bazı saç spreyleri ve benzeri saç ürünleri pomad akneye neden 
olabilir. Bu ürünler istenmeden yüze sürülebiliyor veya akarak 
yüzdeki cilde ulaşıyor ve cilt yüzeyinde veya foliküllerde tıkanık-
lığa neden olan bir tabaka oluşturuyor.

S  Saç bakım ürünlerinin neden olduğu bu yumrular nasıl 
giderilir?

C  Komedojenik olmayan ve bu konuda test edilmiş saç ürünleri 
kullanın. Cildinize zarar verebilecek bir saç şekillendiricisi kul-
lanmak yerine, saçlarınıza test edilmiş ve komedojenik olmayan 
bir nemlendirici de sürebilirsiniz. 

Cildin altındaki küçük yumrular kapalı komedonlardır. (courtesy Mark Lees Skin Care, Inc.).
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    Genel olarak mum benzeri katı veya yapışkan ürünler kullan-
mayın ve yağlı olanlardan uzak durun. Su bazlı, yapışkan olma-
yan ve çabuk kuruyan ürünler tercih edin. Uygun ürünü bulmak 
için kuaförünüze de danışabilirsiniz. Ayrıca saç bakım ürünün-
leri kullanırken yüzünüze gelmemesine dikkat edin.

    Her gün fiziksel ve kimyasal peeling yapmak yararlı olacaktır. 
Sorunlu bölgelere geceleri alfa hidroksi veya yumuşak bir benzoyl 
peroksit jeli sürebilirsiniz. İnce granüllü bir cilt temizleme ürünü 
kullanarak cilt yüzeyindeki atıkları çözebilir ve yeni yumruların 
oluşmasını önleyebilirsiniz.

S  Akne yüzeysel olarak nasıl tedavi edilir?

C  Cilt yüzeyinden yapılan akne tedavileri sırasında uygulanan baş-
lıca yöntemler şunlardır:

■	 Foliküllerin soyulması – foliküllerin soyulmasını sağlayan 
günlük bir peeling ürünü kullanıldığında var olan birikimler 
çözülür ve mikrokomedonların oluşmasına neden olan hücre 
birikimlerinin tekrarlanması önlenir. Bu birikimler giderildi-
ğinde havadaki oksijen folikülün içine girebilir ve akne bak-
terilerini yok eder. Cilt yumrulardan temizlendikten sonra da 
bu tür ürünlerin kullanılması mikrokomedonların yeniden 
oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Mikrokomedonlar 
akne lezyonlarının ilk aşamasıdır.

  Folikül soyucu maddeler benzoyl peroksit, glycolik asit, 
laktik asit veya mandelik asit gibi alfa hidroksi asitleri , beta 
hidroksi asit, salicylic asit, sülfür veya resorcinol içeren sülfür 
olarak sıralanabilir. Bunlar genellikle jel şeklindedir. 

■	 Antibakteriyel bakım – benzoyl peroksit, salicylic asit, sül-
für veya resorcinol içeren sülfür akne tedavisinde kullanılan 
ve cilt yüzeyine sürülen  ilaçların FDA tarafından onaylanmış 
aktif maddeleridir. Bu maddeler sadece hücre birikimini ön-
lemekle kalmaz aynı zamanda akne bakterilerini de yok eder.

■	 Yağlanma kontrolü – aşırı sebum üretimini kontrol altında 
tutabilmek için, yağlılığı gideren ve yağ üretimini azaltan yüz 
temizleme köpükleri kullanabilirsiniz. Suyla yıkanan ve am-
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monium lauryl sulfat içeren bir temizleme ürünü tercih edin. 
Bu yumuşak malzeme ciltdeki fazla yağların atılmasına yar-
dımcı olur. Sodium lauryl sulfat bazı kişilerde folikül tahrişle-
rine neden olabildiğinden bu cilt tipi için önerilmiyor.

■	 Aktif ilaç maddelerinden olan %2,5 benzoyl peroksit veya sa-
lıcylic asit bazı durumlarda akneli ciltlerin temizleyicilerine 
eklenebiliyor. Bunlar temizleme ürününü desteleyebilir, ama 
gece boyunca cilt üzerinde kalan benzoyl peroksit veya salicy-
lic asit jelleri kadar iyi sonuç vermezler. Cilt yüzeyinde birkaç 
saat kalabilen bir jel, cilde sürüldükten hemen sonra suyla yı-
kanan temizleme ürünlerinden çok daha etkilidir.

■	 Komedojenik olmayan cilt bakım ürünleri kullanın – ko-
medon oluşumunu tetikleyen veya akneyi olumsuz yönde 
etkileyebilen yağ bazlı birtakım katkı maddeleri vardır. Bu 
maddeler nemlendiricilerde ve benzeri sıvı veya krem şek-
lindeki cilt bakım ürünlerinde ve makyaj malzemelerinde 
akıcılığı sağlamak için kullanılır. Kullanmakta olduğunuz 
nemlendiricilerin, fondötenlerin ve kremlerin bağımsız bir 
laboratuar tarafından komedojenik olmadıklarına dair test 
edilmiş olduklarından emin olun. Ürün ambalajında bunu 
belirten bilgileri arayın.

S  Bu yöntemlerden hangisi daha etkilidir?

C  Bu uygulamaların hepsi etkilidir. Bunların hepsi bir arada yapıl-
madığı zaman en iyi sonucu elde edemezsiniz. Örneğin yağlan-
mayı önleyen kaliteli bir cilt temizleme ürünü kullandığınız ve 
her gün bakterileri yok eden peelingler yaptığınız halde cildinize 
gözenekleri tıkayan, yağlı; krem bazlı fondöten sürmeye devam 
ederseniz akne tedavisinde yol alamazsınız.

    Sorunlu ciltler mutlaka bir bakım programı uygulamalıdırlar.

S  Akneye eğilimli cilde uygun bir bakım programı nasıl 
olmalıdır?

C  Sabah rutininiz şunlardan oluşmalıdır:

■	 Köpüren bir cilt temizleme ürünü ile yüzünüzü ılık suyla  yı-
kayın. Bu temizleme ürününün gücü, aknenin şiddeti, cildin 
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yağlılık derecesi ve hassasiyeti göz önünde bulundurularak be-
lirlenmelidir. Pek çok püstüllü ve papüllü aknesi olanlar ilaç 
içeren (benzoyl peroksit veya saliclic asit) bir temizleme ürünü 
kullanmalıdır.

■	 Düşük pH değeri olan bir tonik kullanılmalı. Bu tonik yu-
karıda belirtilen cilt özellikleri dikkate alınarak seçilmeli ve 
gerektiğinde salicylic asit gibi bir antibakteriyel madde de 
içerebilmeli.

■	 Komedojenik olmayan bir koruyucu güneş ürünü sürülmeli.

Bu hastada  kapalı comedonları olan 2. derece akne görülüyor. 
(courtesy Mark Lees Skin Care, Inc.).
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■	 Makyaj yapılacaksa mutlaka komedojenik olmayan ürünler 
kullanılmalı.

 Akşam rutini aşağıdaki gibi olmalıdır:

■	 Makyaj, yağlı cilt tiplerine özel bir temizleme sütü ile silin-
meli. Bu ürün komedojenik olmamalı ve tortu bırakmamalı. 

Hastanın cildinde üç ay süreyle alpha hydroxy asit jeli, benzoyl peroxit jeli 
ve komedojenik olmayan ürünler kullandıktan sonra önemli bir düzelme 
görüldü. (courtesy Mark Lees Skin Care, Inc.).
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Eğer istenirse sabah kullanılan köpüren temizleyici tekrar 
uygulanabilir.

■	 Sabahki gibi tonik uygulayın.
■	 Folikül soyma uygulaması – bunu bir benzoyl peroksit jeli veya 

alfa/beta hidroksi jeli veya sulfurresorcinol losyonu sürmek 
suretiyle yapabilirsiniz. Kullanılan ürünün gücü ve yoğunluk 
derecesi cilt sorununun durumuna göre belirlenmelidir.

■	 Eğer nemlendirici kullanılıyorsa bu hafif ve komedojenik ol-
mayan bir ürün olmalı.

■	 Komedojenik olmayan bir göz çevresi kremi de ihtiyaç varsa 
kullanılabilir.

S  Akneli cilde uygun makyaj ürünleri nasıl olmalıdır?

C  Aknejeniklik ve komedojeniklik açısından test edilmiş, hafif ve 
likit olan ürünler tercih edin. Cyclomethicone benzeri maddeler 
içeren silikon bazlı makyaj malzemeleri kullanıldığında komedon 
oluşumları pek görülmez.

    Çabuk kuruyan fondötenler, yağlı ve akne eğilimli ciltler için 
daha uygundur. Bu tür ürünler çoğu zaman süspansiyon olduk-
ları için bulundukları kaplarda ayrışırlar. Kullanmadan önce çal-
kalanmaları gerekir. İçeriklerinde genellikle hafif bir alkol veya 
witch hazel (acı fındık) özü vardır ve bunlar sürülebilirliği sağ-
layan maddenin hızla buharlaşmasını sağlarlar ve tıkanıklıklara 
neden olan maddelerin cilt yüzeyinde kalmalarını önlerler. Bu 
buharlaşma gözenklerin genişlemesini de engeller.

    Mineral bazlı makyaj malzemeleri ve pudra şeklindeki fondö-
tenler, akneye eğilimli ciltler için daha uygundur. Ancak bu ürün-
lerde onları kaplarına sıkıştıran veya cilde yapışmalarını sağlayan 
komedojenik yağların olmaması gerekir. Bu durum katı hale ge-
tirilmiş tüm pudralar ve mineral bazlı olmayan fondötenler için 
geçerlidir.

    Allıkları gözenek tıkadıkları bilinen D&C kırmızı boya mad-
deleri ve onları katı hale getiren komedojenik maddeler açısından 
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dikkatle incelemelisiniz. Akneye eğilimli ciltler krem allık yerine 
pudra allık tercih etmelidirler. Aynı şekilde kapatıcı veya parlak-
lık verici ürünler seçerken komedojenik olup olmadıklarından 
emin olmalısınız.  

S  Aknem ne kadar sürede geçer?

C  Bu kişiye göre değişebilir, ama genel olarak tedavinin ilk 4-6 haf-
tası sonunda gelişme görülür ve program aksatmadan uygula-
nırsa zaman içinde akne tamamen iyileşir.

    En iyi sonuca ulaşmak için cilt bakım programına harfiyen uy-
mak şarttır. İstenen sonucun elde edilememesinin başlıca nedeni 
programı düzenli olarak uygulamamak veya bir kısmını atlamak 
veya sonunu getirmeden bırakmaktır. Eğer ciltte düzelme görül-
müyorsa veya durum daha da kötüleşiyorsa mutlaka bir doktora 
gitmek gerekir.

S  Aknem ne kadar sürede geçer?

C  Ergenlik dönemine giren gençler cinsellik hormonları üretmeye 
başlıyor. Bu hormonlar nedeniyle kızların göğüsleri büyüyor, 
beden hatları yuvarlaklaşıyor, aylık kanamaları başlıyor ve gebe 
kalma fonksiyonları devreye giriyor. Ergenliğe giren erkeklerin 
sesleri kalınlaşıyor, bedenleri kıllanıyor, erkeksi hatlar oluşuyor 
ve sperm üretimi başlıyor.

    Androjen olarak adlandırılan erkeklik hormonları erkeklerde 
testisler, kızlarda ise adrenal bezleri tarafından üretilir. Andro-
jen bir endokrin hormonudur, yani doğrudan kana karışır. Diğer 
fonksiyonlarının yanı sıra androjen sebaceous bezlerinin çalış-
masını etkiler.

    Ergenlikle birlikte androjenler cildi etkilemeye başladığında 
yüzdeki gözenekler gözle görülür hale gelir. Gözeneklerin bu şe-
kilde açılmasının nedeni sebumun folikül kanallarından geçer-
ken folikülleri genişletmesidir. Gözenekler önce burnun üzerinde 
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belirginleşir, sonra T-bölgesinde, oradan sonra da alın ve çenede 
görülmeye başlarlar. Kafa derisi yağlanabilir, çünkü buradaki foli-
küllerde de pek çok sebaceous bezi vardır.

    Androjenler sebaceous bezlerinin “düğmesine basarak” onları 
çalıştırır. Kandaki androjenler tüm bedenin içinden geçerler ve 
sonunda sebaceous bezlerine ulaşırlar. Sebaceous bezine yapışan 
androjen hormonu uzay istasyonuna yanaşan bir uzay gemisine 
benzer. Hormon biyokimyasal olarak, bezlerin içindeki hücrele-
rin sebum üretmesini sağlar. Sebum hücre yığınlarının üzerini 
kaplayarak tıkalı gözeneklerin ve daha önce söz etmiş olduğumuz 
diğer durumların oluşmasına neden olur. Sebum folikülünün il-
tihaplanmasına ve folikül duvarlarının bu nedenle şişmesine de 
neden olabilir. Böyle bir durumda foliküle oksijen ulaşamadığın-
dan akne bakterileri için elverişli bir yaşama ortamı doğar. Bunun 
sonucunda da bir komedon veya sivilce ortaya çıkar. 

    Gençlerde komedonlar ve sivilceler yaygın olarak burunları-
nın üzerinde veya T bölgesinde ortaya çıkar, sebaceous bezlerinin 
yüzü etkileme sırası genellikle şöyledir: burun, çene, burun ke-
meri, alın ve en son çene. Sivilcelerin ve akne lezyonlarının teda-
visi için en uygun zaman ilk belirtilerin ortaya çıktığı aşamadır. 
Bu nedenle gençleri alfa hidroksi asitleri veya benzoyl perok-
sit gibi peelingleri ve diğer akne iyileştirici ve önleyici ürünleri 
doğru bir şekilde kullanmaları doğrultusunda eğitmek önemlidir.

S  Neden bazı kişiler yirmili yaşlarından önce akne sorunu 
yaşamaz?

C  Akne sadece ergenlerde görülen bir rahatsızlık değildir. Her yaşta 
insan akne sorunu yaşayabilir. Bazı kişiler 40, 50 ve 60’lı yaşla-
rına kadar yağlı ve akneye eğilimli bir cilte sahip olabilir. Genel 
olarak bakıldığında erkekler bu sorunla daha çok ergenliklerinde 
karşılaşırlar ve 20’li yaşlarda temize çıkarlar. Kadınlarda ise akne 
rahatsızlıkları 20’li yaşlarda karşılaşırlar ve akne problemi çok 
daha sonraları bile devam edebilir. Bunun nedenleri arasında ka-
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lıtsal etkiler olsa da hormonlar önemli bir rol oynar. Kadınların 
hormonal süreçleri daha ayrıntılıdır ve aylık döngüler sırasında 
bedendeki bezler farklı miktarlarda farklı hormonları, farklı za-
manlarda salgılarlar. Doğum kontrol hapları, hastalıklar ve hami-
lelik gibi özel durumlar da bu iniş çıkışları etkileyebilir.

    Ayrıca kadınların 20’li yaşlarında daha çok makyaj yaptıkları 
ve komedojenik veya aknejenik ürünler kullanmak suretiyle akne 
oluşmasına ortam hazırladıkları söylenebilir. Stres düzeyi de 20’li 
yaşlardaki insanlar için 10’lu yaşlarında yaşadıklarından daha 
yüksek olabilir.

S  Aylık kanama öncesi neden sivilce çıkar?

C  Aylık kanamadan yaklaşık 7-10 gün öncesinde beden o döngü-
nün yumurtasının kullanılmayacağını anlar ve kanamayı başlata-
cak hormonal süreç devreye girer. Bu süreçte beden içinde pek 
çok hormonal biyokimyasal reaksiyon meydana gelir ve bu hor-
monal iniş çıkışlar sebaceous bezlerini canlandırabilir. Canlanma 
sonucu artan sebum miktarı iltihaplanmaya ve dolayısıyla sivil-
ceye neden olabilir.

S  Aylık kanama öncesi ortaya çıkan sivilceleri hafifletmek 
veya önlemek için ne yapılabilir?

C  Folikül temizliği için her gün bir alfa hidroksi/beta hidroksi jeli 
veya düşük dereceli (%2.5) benzoyl peroksit jeli kullanın. Bu kim-
yasal peelingler folikül içindeki hücre birikimlerini çözer ve ye-
niden oluşmalarını önler. Bu sayede foliküller temiz kalır ve aylık 
kanama öncesinde, iltihaplanma veya aşırı sebum üretimi oldu-
ğunda, folikül tıkanmaz ve oksijen yetersizliği sonucu p. akne bak-
terileri için verimli bir yaşama ortamı oluşmaz. Benzoyl peroksit 
ve beta hidroksi salicylic asit de yararlıdır, çünkü antibakteriyel ol-
dukları için foliküldeki akne bakterilerini yok ederler.
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    Gece uygulanan ve sülfür veya sülfür-resorcinol içeren sivilce 
ilaçları da tek tek sivilcelerin daha hızlı kurumasını sağlar.

    Aylık kanama döngüsünün ortalarında (kanamadan 15 gün 
önce)derin temizlik sağlayan bir cilt bakımı kürü yaptırmak da ya-
rarlı olabilir. Bu bakım galvanik desincrustation işlemi ve ekstrak-
siyon ve/veya profesyonel alfa hidroksi uygulamaları içerebilir.

    Her ay ciddi sivilce sorunları yaşayan kadınlar, iyi bir cilt bakımı 
yapsalar da, bir dermatoloğa veya endokrinoloğa görünmelidir. 
Hormonal bozukluklar testlerle tespit edilebiliyor ve tedavilerle 
kontrol altına alınabiliyor.

S  Stres akneyi etkiler mi?

C  Bugün stresin her türlü hastalığı veya rahatsızlığı olumsuz yönde 
etkilediği yaygın olarak kabul edilmektedir. Hatta bazı durum-
larda ortaya çıkan biyolojik sorunun tek sorumlusu olduğu gö-
rülmektedir. Stres özellikle kadınlarda, doğrudan hormonları 
hedef aldığı için akne de bu durumdan etkilenmektedir. Kadın-
larda androjen veya erkeklik hormonlarının büyük bölümü adre-
nal bezler tarafından üretilir. Stres ortaya çıktığında adrenal bezi 
stresle mücadele etmek için adrenalin hormonunu üretir. Ani bir 
kaza tehlikesi gibi durumlarda kalbimizin hızlı çarpmasına neden 
olan adrenalindir. 

    Adrenal bezi stresle başa çıkmak için “fazla mesai” yapmaya 
başarsa androjenler de artmaya başlıyor. Bu da sebaceous bezle-
rinin canlanmasına ve daha fazla sebum üreterek foliküllerin tı-
kanmasına neden olabilir. Sonuçta ciltte sivilceler ortaya çıkıyor.

    Sivilceleriniz strese bağlı olarak çıkıyorsa fiziksel egsersiz, dü-
zenli masaj, yoga veya meditasyon gibi stres giderici ve rahatlatıcı 
yöntemler uygulamaya gayret edin. Cilt bakım programınızı harfi 
harfine ve aksatmadan uygulamak da iyi bir fikir olabilir!
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S  Bir uzman tarafından uygulanan cilt bakımının akneye ya-
rarı var mıdır?

C  Cilt bakım uygulamaları uzman bir kişi tarafından düzgün bir şe-
kilde yapıldıklarında ve evdeki bakımla desteklendiklerinde, ak-
neli veya tıkalı gözenekli kişiler için büyük yararlar sağlayabilir. 
Ancak düzgün yapılmayan cilt bakım uygulamaları akneyi tahriş 
de edebilir.

    Ekstraksiyon doğru uygulandığı zaman, özellikle yeni sivilce-
lerin çıkmasını önlemek açısından yararlıdır. Bu teknik sayesinde 
foliküllerdeki tıkanmaların papül veya püstül gibi iltihaplı akne 
lezyonlarına dönüşmeleri önlenir.

S  Akneye zarar verebilecek cilt bakım uygulamaları var mı?

C  Fazla miktarda masaj içeren cilt bakım uygulamaları akneyi ra-
hatsız edebilir. Masajlar sebaceous bezlerini canlandırabilir, bu da 
akneli veya yağlı ciltlerde istenmeyen bir durumdur. Yüz masaj-
ları genelde yağlı ürünlerle yapılır. Bunlar folikülleri tıkayabilir 
veya akne lezyonları oluşmasına neden olabilir. Masaj yağları kul-
lanmadan yapılan hafif basınçlı nokta masajları rahatlatıcı olabilir 
ve akneye zarar vermez. Yoğun parfümler içeren cilt bakım ürün-
leri enflamasyonlara neden olabilir, çünkü parfümlerin özellikle 
enflamasyonlu ciltlerde tahrişe neden olduğu kanıtlanmıştır..

S  Akneli veya yağlı ciltlere uygun olan bir cilt bakım uygula-
ması neler içermelidir?

C  Akneye eğilimli ciltlere uygulanacak bakım şunları içermelidir: 

■	 Yağlı ciltlere uygun bir temizleme sütüyle yüzünüz ayrıntılı 
şekilde temizlenir.

■	 Çok yağlı ciltlerin bir cilt temizleme köpüğü ile bir defa daha 
temizlenmesi gerekebilir.

■	 Cilt bakım uzmanı cildi incelemeli, sorunları tespit etmeli ve 
yapılmaması gereken uygulamaları belirlemelidir.
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■	 Cilt üzerindeki tıkalı gözenekli ve sorunlu bölgelere bir de-
sincrustation ürünü uygulanmalı. Bunlar alkalin içeren 
ürünlerdir ve foliküllerin içindeki yağlı atıkların çözülme-
sini ve böylece daha kolay sökülmesini sağlar. Sıvı veya jel 
şeklindedirler.

■	 Cilt bakım uzmanı bu yumuşatıcı ürünün etkisini artırmak 
için galvanic akım uygulayabilir.  Bu akım yumuşatıcının 
folikülün derinlerine inmesini sağlar. Galvanic akım kalp ra-
hatsızlığı olan epilepsi hastalarında, kemiklerinde metal çivi 
bulunan kişilerde, hamilelerde ve sağlıksız görünen kişilerde 
kullanılmamalıdır.

■	 Ekstraksiyon folikül içindeki atıkların ve birikimin sökülme-
sidir. Bu akneli ve tıkalı gözenekli ciltler için çok yararlı bir 
uygulama olmakla birlikte, cilt bakım uzmanı için zorlu bir 
iştir. Pamukla korunan parmak uçları, pamuk uçlu çubuklar 
ve komedon ekstraktörleri olarak adlandırılan aletler yar-
dımıyla folikülün yanlarına baskı uygulanır ve içindeki yu-
muşamış olan sebum tamamen boşaltılır. Gerektiğinde cilt 
bakım uzmanı kapalı olan folikülü bir neşter yardımıyla ge-
nişleterek boşaltım işleminin daha kolay ve güvenli olmasını 
sağlayabilir.

■	 Ekstraksiyon sonrasında bir antiseptik sürülmelidir. Akne 
için bazen benzolyl peroksit jeli kullanılır. Bir rahatlatıcı se-
rum da çoğu zaman uygulanır. Ekstraksiyon sonrası sürülen 
bu tür bir serum tepkisel sivilcelerin oluşmasını engeller.

■	 Ayrıca ekstraksiyon sonrasında yüksek frekanslı bir akım da 
uygulanabilir. Bu akım cilt yüzeyinde bakterilerin oluşmasını 
engellemeye ve şişlikleri önlemeye yardımcı olur. Bazen bu 
uygulamanın etkisini artırmak için öncesinde cilde bir serum 
da sürülebilir.

■	 Akneli ciltlerin bakımı sırasında genellikle masaj yapılmaz.
■	 Ekstraksiyon ve bakım sonrasında çoğunlukla kil bazlı bir 

maske uygulanır. Bu maske sülfür veya benzeri bir antibak-
teriyel maddeler içerir. Maske kuruyabilir ve sertleşebilir ama 
çatlamalar oluşmadan silinmelidir. Cildi aşırı derecede kuru-
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tan maskeler tahrişe neden olabilir. Hassas veya tahriş olmuş 
ciltlere kil maskesi yerine rahatlatıcı jel tipi bir maske uygu-
lanır. Bu maskelerin içeriğinde matricaria özü (bir çeşit pa-
patya), aloe, yeşil çay veya meyankökü özü vardır, bu içerikler 
kızarıklıkların azalmasına yardımcı oldukları gibi yağlara ge-
rek duymadan cildi nemlendirirler.

■	 Maskeler genellikle serin pamuklu kompreslerle veya ılık (sı-
cak değil) havlularla silinir. Kompresler cilde konur ve hafif 
bastırılarak maskenin silinebilmesi için gevşemesi ve ıslan-
ması sağlanır. Bu özellikle kil bazlı maskelerin silinmesi sıra-
sında önemlidir.

■	 Bakım cilde komedojenik olmayan, yağsız nemlendirme özelli-
ğine sahip, bir koruyucu güneş ürünü sürülerek sonlandırılır.

■	 Ekstraksiyon uygulamasından sonra iki saat kadar makyaj ya-
pılmaması önerilir. Beklemeden makyaj yapılırsa yangı oluşa-
bilir. Cilde uyum sağlaması için süre tanındığında tahriş riski 
ortadan kalkar.

S  Ekstraksiyon ne sıklıkta yapılmalıdır?

C  Sorunun durumuna bağlı olarak değişir, ama akne tedavilerinin, 
cilt görülür derecede temzilenene kadar, her 1-2 haftada bir tek-
rarlanması gerekir. Sonrasında ise sonuçların devamlılığı aylık 
bakımlarla sağlanmalıdır.

    Ekstraksiyon uygulamaları akneli, yağlı ve tıkalı gözenekli cilt-
ler için çok yararlı olmakla birlikte evde yapılan özenli bakımın 
yerini tutmaz. Daha önce tarif ettiğimiz şekilde evde günde iki 
defa yapılan bakım çok önemlidir. Bu sayede folikülün içi düzenli 
olarak temizlenir, birikimlerin ve dolayısıyla akne lezyonlarının 
oluşması önlenir.
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S  Cilt bakım uzmanları akne tedavileri sırasında ne tür cilt 
soyma uygulamaları yapar?

C  Aknenin tipine ve iltihap durumuna göre yüzeysel peelingler ya-
rarlı olabilir, ama cildi tahriş de edebilir. Çok iltihaplı aknelere 
soyma işlemi uygulanmamalıdır.

    %30 oranında alfa hidroksi veya glycolic asit gibi yüzeysel pe-
elingler hücre birikimlerini önler ve iltihaplanmamış ama tıkalı 
bölgelerin ekstraksiyonunu kolaylaştırır.

     %30 oranındaki alfa hydroksili bakımı öncesinde cilt, evde her 
gün %10 oranındaki bir jel kullanmak suretiyle hazırlanmalıdır. 
Bu %10 oranında alfa hidroksi jeli çoğu zaman evdeki bakımın 
bir parçası olduğu için cilt zaten hazırdır. Microdermabrasion da 
iltihaplanmamış, hassasiyeti olmayan tıkalı ciltler için yararlı ola-
bilir, ama iltihaplı akneler için uygun değildir.

    Dizi halinde uygulanan alfa hidroksi bakımları önceden sivil-
celeri temizlenmiş akneye eğilimli ciltlerin yüzey dokusunu ve 
pigment düzensizliklerini iyileştirici bir etkiye de sahip. 

    İyi bir cilt bakım uzmanı hastanın durumuna göre kimyasal 
peeling uygulamalarının yapılıp yapılmayacağına, zamanlama-
sına ve sayısına karar verebilecek yetkinliktedir.

S  Yediklerim gerçekten aknemi etkiliyor mu veya lezyonlara 
neden olabiliyor mu?

C  Bu cevaplaması zor bir soru, çünkü beslenme ve besinlerin cildi 
nasıl etkiledikleri konusunda daha araştırılacak çok şey var. 

    Uzun yıllar boyunca çikolata ve yağlı gıdaların akneye neden 
olduğu bilgisi nesilden nesile aktarıldı. Bilimsel çevreler de yıl-
larca bir kişinin yediklerinin bir iki istisna hariç aknesini etkile-
mediğini savundu.

    Ancak yeni araştırmalar aşağıdaki durumlarda birtakım bağ-
lantılar olduğu konusunda birleşiyor:
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■	 Süt ürünleri – Bazı durumlarda süt ürünleri tüketmek ak-
neyi tetikleyebiliyor. Bu herkes için geçerli değil, onun için 
süt ürünlerinin hepsinden vazgeçmek yerine cildinizi etkile-
yip etkilemediklerini belirlemeye çalışın. Akne lezyonlarınız 
varsa ve süt ürünlerinden şüpheleniyorsanız, 3-4 hafta kadar 
bu ürünleri tüketmeyin ve bir düzelme olup olmadığına ba-
kın. Eğer iyileşme görüyorsanız süt ürünlerinin bir etkisi ola-
bilir. Eğer herhangi bir değişiklik yoksa, büyük ihtimalle süt 
ürünlerinden etkilenmiyorsunuzdur. Bu testi her şüphelendi-
ğiniz gıda grubu için yapabilirsiniz.

■	 Glisemik endeksi yüksek gıdalar – Yıllarca işlemden geç-
miş, şekerli gıdaların akneye neden olduğu söylendi. Yeni bir 
araştırma glisemik endeksi yüksek gıdalarla akne arasında 
gerçekten de bir bağlantı olduğunu ortaya çıkardı. Ancak tar-
tışmalar sürüyor, çünkü düşük glisemik endeksli gıdalara ge-
çen bir kişi daha az yağ ve daha çok lif tüketiyor dolayısıyla 
bunların da etkili olabildiği düşünülüyor.

■	 Yüksek iyotlu diyetler – Bunların da yıllardır akneyi 
olumsuz yönde etkilediği kabul ediliyor, ama bu, akşam 
sushi yiyip ertesi gün akneyle uyanacaksınız anlamına gel-
miyor. Aknenin etkilenmesi için iyot düzeyinin uzun bir 
süre boyunca çok yüksek olması gerekiyor. İncelenen has-
taların çoğu yosun veya yosun benzeri yüksek oranda iyot 
içerebilen gıda takviyeleri kullanıyordu.

Özetle mantıklı ve dengeli bir diyetin en doğru beslenme şekli 
olduğu söylenebilir. Herkes için geçerli beslenme kurallarından 
söz etmek için henüz yeterli bilgi düzeyine ulaşmış değiliz. Ayrıca 
genetik faktörler de kişilerin değişik gıdalara verdikleri biyokim-
yasal tepkileri etkileyebiliyor.
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S  Neden süt ürünleri bazı akneli kişileri olumsuz yönde 
etkiliyor?

C  Süt hamile inekler tarafından üretiliyor ve danaların daha iyi 
beslenmesi için çeşitli hormonlar ve büyüme faktörleri içeriyor. 
(Bunlar ineklere yedirilen hormonlardan farklıdır. İnek sütünde 
hormonlar olması normaldir.) Bu hormonların ve başka mad-
delerin sebaceous bezlerini canlandırabileceği konusunda bazı 
görüşler var. Buradaki tepki aylık kanama öncesinde çıkan sivil-
celere benziyor.

S  Akneyle oynamak zararlı mıdır?

C  Acne excoriée, akne sivilcelerini sıkmak, kaşımak veya kanatmak 
gibi işlemlerin tıbbi terimidir. Akne lezyonlarının sürekli ellen-
mesi sonunda cilt yaralanabilir, bakteri yayılabilir ve hatta izler 
kalabilir.

    Cilt akneli olduğu halde yakından bakıldığında lezyonlar yassı 
görünüyorsa, sıyrık izleri varsa ve ciltte yara kabukları bulunu-
yorsa bunlar acne excoriée olduğunu işaret eder. Bir başka belirti 
yüzde tıkalı gözenek ve komedon olmamasıdır, çünkü hasta hep-
sini boşaltmıştır.

    Bu tür çok oynanan ciltte lekeli lezyonlar oluşur. Buradaki pig-
mentasyonun nedeni iltihaplı veya yaralı  cildin güneşle tema-
sıdır. Ciltteki bu lekeler koyu ve yuvarlaktır. Acne excoriée olan 
kişiler çoğu zaman cilt bakım uzmanına veya dermatoloğa gide-
rek bu koyu renk lekelerden şikayet ederler. Oysa bu lekeler ak-
neli bölgeler ellenmeseydi oluşmazdı. Lekeleri tedavi edebilmek 
için hastanın aknesini ellemekten vazgeçmesi gerekir.

    Tırnaklarda her tür bakteri veya patojen olabilir. Cildi tırnak-
larla kaşımak veya sıyırmak, bu mikropların cilde, hatta kana ge-
çerek iltihap oluşturmasına zemin hazırlar.
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S  Acne excoriée nasıl tedavi edilir?

C  Tek tedavi yöntemi hastayı lezyonları ellemekten vazgeçirmektir. 
Bazı kişiler farkında olmadan ciltlerine dokunur ve kaşıyıp çiz-
diklerini anlamazlar. Onlara pamuklu, ince eldivenler giydirmek 
bu alışkanlıklarının farkına varmalarını sağlar ve yüzlerine zarar 
vermeleri önlenebilir. Ayrıca uzun tırnaklar da sivilce sıkmayı 
zorlaştırır.

    Cilt bakım uzmanları acne excoriée hastalarına sivilcelerini 
sıkma ihtiyacı duydukları zamanlara denk gelecek şekilde randevu 
vererek de yardımcı olabilirler. Sivilceleri sıkmak yerine maskeler 
uygulamalarını önermek de sorunu giderebilir.

    Bazı acne excoriée hastaları aynı zamanda obsesif-kompülsif ra-
hatsızlıklar gibi zihinsel hastalıklardan muzdarip olabiliyorlar, bu 
gibi durumlarda bir psikiyatriste başvurmaları gerekebilir.

S  Neden sivilcem geçtiği halde haftalarca kırmızı izler 
kalıyor?

C  Bağışıklık sisteminin görevi bedeni, buna foliküller de dahildir, pato-
jenlerden ve yabancı istilacılardan korumaktır. Bedeni koruyan ba-
ğışıklık sisteminin hücreleri kanda bulunur ve damarlar aracılığıyla 
değişik bölgelere ulaşırlar. Kızarıklığın iltihapla birlikte görülmesinin 
nedeni budur, kızarıklık o bölgede bulunan kandan kaynaklanır. Kan 
bağışıklık sisteminin hücrelerini durumu araştırmak ve savunma 
yapmak için o bölgeye taşımıştır. Bir sivilce oluştuğunda (papül veya 
püstül) bağışıklık sistemi, hücreleri patlamış olan foliküldeki akne 
bakterilerini yok etmiştir. Bu işlem sırasında folikül kan ile dolmuş-
tur ve bölgedeki kan damarları genişlemiştir.

    Lezyon iyileşmiş olsa bile oradaki kan damarları hala geniş ola-
bilirler. Geçmeyen kızarıklığın nedeni bu olabilir. Genelde birkaç 
hafta içinde kan damarları eski şekillerine dönerler ve kızarıklık ge-
çer. Açık renk ciltli kişilerde, özellikle Irlanda veya Kelt kökenlilerde, 
kızarıklık sorunları daha fazladır.
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S  Kızarıklığın daha hızlı geçmesi için ne yapabilirim?

C  Yumuşak, hafif dokunuşlu bir masaj kızarıklığın daha çabuk geç-
mesini sağlayabilir. Yüksek frekanslı akım veya LED ışıkla yapılan 
tedaviler de yararlı olabilir.

S  Akneye eğilimli cildim var. Ama aynı zamanda hassas, ko-
layca kızarıyor ve kuruyor. Cildime uygulayabileceğim bir-
takım özel bakım teknikleri var mı?

C  Evet. Hassas olan ve akneye eğilimli ciltler, karma ciltler için hazır-
lanmış olan, köpüren bir temizleme ürünü kullanmalı. Bu ürün-
lerde çok yağlı ve akneye eğilimli ciltler için olanlardan daha az 
deterjan vardır. Cildi soymaları veya kurutmaları pek mümkün de-
ğildir. Ayrıca kullandığınız tüm ürünlerin parfüm içermediğinden 
emin olun, çünkü koku veren maddeler hassas ciltleri tahriş eder.

    Daha düşük sertlikte akne ürünleri tercih edin. Benzoyl peroksit 
jelleri genellikle %2.5, %5 ve %10 sertliklerinde bulunur. Siz %2.5 
oranını seçin. Bunlar hem daha yumuşaktır, hem de çoğu zaman 
diğer yüksek oranlı ürünler kadar etkilidir. Ürünü daha kısa süre-
lerle uygulamayı da deneyebilirsiniz. Tüm bir gece cildinize sürülü 
bırakmak yerine bir saat sonra yıkayın veya birer gece arayla uygu-
layıp aradaki geceler yağlı ve komedojenik olmayan bir nemlendi-
rici sürün.

    Salicylic asit jeli de akne tedavilerinde yararlıdır ve hassas ak-
neye eğilimli ciltlerde benzoyl peroksit yerine kullanılır. Eğer akne 
yaygın değilse bir alfa hidroksi/beta hidroksi jel de deneyebilir-
siniz. Bunlar pH dereceleri 3.5’i aşmadığı sürece daha yumuşak 
uygulamalardır.

S  Cildimde birçok tıkalı gözenek var, ama pek sivilce çıkmı-
yor. Nasıl bir bakım uygulamalıyım?

C  Cildi yağlı veya karma olan birçok kişi tıkalı gözenek ve komedon 
sorunlarından şikayet eder, ama bu kişilerde iltihaplı lezyonlar 
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pek görülmez. Bu cilt tipi için en uygun bakım yöntemi akne ba-
kımlarına benzer, ama daha yumuşak ürünler kullanılır ve bak-
teri oluşumu daha geri plandadır.

Sabah
■	 Yüzünüzü köpüren bir temizleme jeli ile yıkayın. Jel, ammo-

nium lauryl sulfate gibi yumuşak bir temizleme maddesi içer-
meli. Ilık su ile yüzünüzü iyice durulayın.

■	 Yüzünüze alkol içermeyen nemlendiricili bir tonik püskür-
tün. Bu sayede cildiniz nemlenir ve temizlik sonrasındaki pH 
değerleri düşer.

■	 Madeni para kadar bir miktar, pH derecesi 3.5 olan %10’luk 
alfa hidroksi asit jelini tıkalı gözeneklerin bulunduğu böl-
gelere masaj yaparak iyice yedirin. Bir süre jelin emilmesini 
bekleyin.

■	 Nemlendirici içeren, komedojenik olmayan bir koruyucu gü-
neş ürünü sürün. Bu, komedojenik olmadığına dair test edil-
miş olan ve kolay sürülebilen bir ürün olmalı.

■	 Dilerseniz göz çevresi kremi sürebilirsiniz. Bu krem de ko-
medojenik olmamalı, çünkü göz çevresi kremleri genellikle 
elmacık kemikleri gibi tıkanabilen bölgelere akabilmektedir.

■	 Eğer makyaj yapacaksanız kullanacağınız ürünlerin hepsinin 
komedojenik olmamasına dikkat etmelisiniz.

Akşam
■	 Yağlı veya karma ciltlere uygun temizleme sütü kullanın. 

Önce yüzünüze masaj yaparak yayın, sonra ılık suyla ıslatıl-
mış bir bez veya süngerle makyajınızı özenle silin. Eğer is-
terseniz sabah yaptığınız gibi yüzünüzü köpüren temizleme 
jeliyle yıkayabilirsiniz.

■	 Sabah yaptığınız gibi yüzünüze tonik püskürtün.
■	 Sabah yaptığınız gibi alfa hidroksi jeli sürün.
■	 İltihaplı sivilcelerin üzerine kurutucu losyon sürün.
■	 Komedojenik olmayan bir nemlendirici sürün.
■	 Sabah yaptığınız gibi bir göz çevresi kremi sürün.
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Düzenli olarak bir cilt bakım uzmanına giderek bakım yaptır-
mak büyük ve kapalı gözeneklerin oluşmasını önlemeye yardımcı 
olacaktır.

S  Gözenekleri küçülten birşey var mıdır?

C  Gözenekleri kalıcı olarak küçülten birşey yoktur. Gözeneklerin 
boyutu folikülden geçen sebum miktarına ve genetik mirasa göre 
değişir. Sebum üretimi ve folikül yapısı kalıtsaldır. Akne lezyonla-
rının neden olduğu ve tüketicilerin “açık gözenek” olarak adlan-
dırdığı nokta biçimli yara izleri de söz konusu olabilir. 

    Belirgin gözenekleri geçici olarak küçülten tedaviler var. Bu 
ürünlerin çoğunda astringent (büzücü) veya alkol türevi madde-
ler vardır.

    Alfa hidroksi jellerinin düzenli kullanımı foliküllerde atık bi-
rikmesini önlemeye yardımcı olur. Bu atıklar ve komedonlar gi-
derildiğinde gözenekler daha küçük görünür. Bu etkiye ulaşmak 
için genellikle 6-8 ay süreyle düzenli olarak alfa hidroksi jelleri 
kullanmaya devam etmek gerekir.

S  Cildim akneye eğilimli, ama aynı zamanda kırışıklardan da 
korkuyorum. Akneme zarar vermeden yaşlanma belirtileri 
ile mücadele edebilir miyim?

C  Bu sıkça sorulan bir soru. Sivilceler yaşa bakmıyor ve her yaşta 
oluşabiliyor. 

    Akne eğilimli ciltte yaşlanmaya karşı bakım yaparken dikkat 
edilmesi gereken en önemli konu kullandığınız ürünlerin taşı-
yıcı maddelerini ve sürülebilirliğini artıran malzemelerin niteli-
ğini bilmek. Daha önce söz ettiğimiz gibi sürülebilirliği sağlayan 
malzemeler gözenekleri tıkayan yağlı bileşenlere sahip olabiliyor. 
Bunlar da gözeneklerin tıkanmasına ve aknenin artmasına neden 
olabiliyor.

    Tüm o düzeltici ve sıklaştırıcı ürünleri dilediğiniz gibi kullanın, 
ama komedojenik olmadıklarına dair test edilmiş olduklarından 
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ve alipidik (yağ-kuruluğu olan) ciltler için uygun olduklarından 
emin olun. Birçok anti-aging üründe bol miktarda yumuşatıcı 
vardır. Bu kuru, olgun ciltler için çok yararlı olabilir, ama yağlı ve 
akneye eğilimli, olgun ciltlerde ciddi sorunlara yol açabilir.

    Alfa hidroksi asit jelleri (hem tıkanma hem de yaşlanma belir-
tilerini gidermede etkilidirler), kolay sürülebilir nemlendiriciler, 
komedojenik olmayan koruyucu güneş ürünleri, peptitler veya su 
bazlı serum içindeki antioksidanlar, olgun ve akneye eğilimli cilt-
lerin bakımına mükemmel şekilde destek verirler.

    En uygun seçimi yapabilmek için komedojenik etkiler konu-
sunda bilgi sahibi olan bir cilt bakım uzmanına danışabilirsiniz.

S  Cilt temizliği akneye eğilimli ciltler için neden önemlidir?

C  Aknenin nedeni kir veya kirlilik değildir. Ancak akneli ve tıkalı 
gözenekli, yağlı ciltlerde sebum fazlasını kontrol altında tutmak 
önemlidir. 

    Köpüren ve suyla yıkanabilen bir temizleme ürünü günde bir 
veya iki defa kullanılmalıdır. Makyaj, varsa, yağlı ciltler için üre-
tilmiş bir temizleme sütü ile silinmelidir.

    Temizleme ürününün derecesi cildin yağlılığına veya akne 
lezyonunun durumuna göre belirlenmelidir. Jel halindeki veya 
köpüren temizleyiciler genellikle yağlı, çok yağlı ciltler ve akneli 
ciltler için ilaç içeren çeşitler olarak da üretilir.

S  Ne zaman bir dermatoloğa gitmeliyim?

C  Ne zaman isterseniz. Çoğu zaman cilt bakım uzmanları ve der-
matologlar bir arada çalışır veya yakın ilişki içindedir.

    Bu bölümde ele aldığımız tüm bakımlar piyasada satılan veya 
cilt bakım uzmanları aracılığı ile temin edilebilen ürün ve uygu-
lamaları içeriyor. Cilt bakım uzmanları müşterilerinin tıbbi yar-
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dıma ihtiyaç duyduğunu anladıklarında zaten bir dermatoloğa 
yönlendirme yaparlar.

    Eğer akneniz varsa ve anlatılan uygulamalardan hiçbiri etkili 
olmuyorsa, bir dermatoloğa gitmeniz gerekebilir. Akneli ciltte 
çok fazla sivilce varsa, bu da ciddi bir enfeksiyona neden olabi-
leceği için, yine dermatalog tarafından görülmesi gerekebilir. Bu 
tür rahatsızlıklarda yüzeysel uygulanan tedavi ağızdan alınan an-
tibiyotiklerle desteklenir.

S  Tıbbi tedavi ile piyasadaki ürünlerle yapılan bakım veya 
cilt bakım uzmanının tedavisi arasında nasıl bir fark vardır?

C  Akneyi tıbbi olarak tedavi etmek bakımlarla tedavi etmekten 
daha etkilidir. Ancak bu tedavinin yan etkileri de olabildiği için 
mutlaka bir doktor tarafından yapılması gerekir.

    Dermatologlar çoğu zaman cilde sürülen retinoid (a vitamini 
türevleri) ve diğer ilaçlar için reçete yazar. Bunlar folikülleri atık-
lardan temizleyen çok etkili keratolytiklerdir (cilt soyucu mad-
deler). Hedef yine aynıdır ama, ürünler (ilaçlar) daha etkilidir. 
Retin-A, Tazorac ve Differin yaygın olarak kullanılan retinoid-
lerdir. Retinoid olmayan diğer peeling ilaçların isimleri Azelex 
(azelaic asit) ve Sulfacet (sulfacetamide). Bunlar bir dermatoloğa 
danışmadan kesinlikle başka reçetesiz peeling maddeleriyle bir-
likte kullanılmamalıdır.

    Keratolytic ile birlikte genellikle cilde sürülen antibiyotik-
ler verilir. Erythromycin ve clindamycin (Cleocin-T) bunlar 
arasındadır.

    Kistik akne ciltte iltihaplı şişliklere neden olan bir akne türü-
dür ve mutlaka bir doktor tarafından tedavi edilmelidir. Bu akne 
türünü tedavi etmek için ağızdan alınan bir retinoid olan Accu-
tane kullanılır. Accutane kistik akne tedavisinde çok etkili olabi-
len ama yan etkileri de olan bir ilaçtır.
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S  Hassas cilt nedir?

C  Hassas cilt için tıbbi bir tanımlama yok, ama hassas cildin bakım-
lara karşı daha duyarlı olduğu, bu nedenle de normal cilde kıyasla 
tahrişlere daha eğilimli olduğu söylenebilir. Hassas ciltte kesin-
likle bariyer fonksiyonu bozukluğu vardır. Bu nedenle sinir uçları 
tahriş edici maddelere karşı daha savunmasızdır. Hassas cilde sa-
hip kişilerde bağışıklık sistemi normal ciltlere göre daha duyarlı 
ve nörolojik (sinirsel) tepkiler daha yüksek olabilir. Bazı uzman-
lara göre aşırı peeling uygulamaları ve cildi canlandıran bakım 
ürünlerinin fazlaca kullanılması hassas ciltlerin ortaya çıkmasına 
neden olabiliyor.

    Hassas cildi olan kişiler sübjektif belirtilerin neden olduğu so-
runlar yaşar. Bunlar yanma, sızlama ve kaşınma olarak sıralana-
bilir. Sübjektif belirtiler, nörolojik faaliyetler sonucu ortaya çıkan, 
görünmeyen sadece hissedilen belirtilerdir. Objektif belirtiler ise  
görünürler ve çoğu zaman ölçülebilirler. Kızarıklık ve pullanma 
hassas ciltlerin objektif belirtilerindendir.

S  Hassas cilt kalıtsal mıdır?

C  Öyle olduğunu sanıyorum, ama cilt yapısı kesinlikle kalıtsaldır. Kı-
zıl saçlı, açık tenli ve mavi veya yeşil gözlü (Fitzpatrick Tip I) kişi-
ler, Akdeniz kökenli olanlara nazaran daha ince bir cilde sahiptir. 
Akdenizli cildi Fitzpatrick Tip IV cildidir ve daha kalın olduğu 
için bariyer fonksiyonu bozuklukları daha az görülür. İrlanda’lılar, 
İskoç’lar, İngilizler ve Kelt’ler gibi batı Avrupa kökenliler genellikle 
daha ince ve hassas bir cilde sahiptir.

    Epidermis ince olduğunda, sinir uçları ve kan damarları yüzeye 
daha yakındır. Bu cilt tipine sahip insanlar güneşe, sıcağa ve soğuğa 
karşı çok daha duyarlıdır, çünkü cilt tabakaları ve koruyucu yağlar 
yeterli olmadığından bariyer fonksiyonu bozuklukları daha kolay 
oluşur. Bu bozukluk nedeniyle tahriş edici unsurlar cilde rahatlıkla 
nüfuz edebilir, yangı ve kızarıklıklara neden olabilir. Bariyer fonk-
siyonu bozukluğu sonucunda dehidrasyon olarak bilinen transepi-
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dermal su kaybı meydana gelir. Bu da kuruluk, pullanma, kaşıntı 
ve batma yapar.

S  Hassas cilt neden kolayca kızarır?

C  Fitzpatrick Tip I ciltlerinde kan damarları cilt yüzeyine kalıtsal 
olarak daha yakındır. Her türlü enflamasyon, hatta sıcak hava 
veya sıkıntılı bir durum bile yüzdeki kan damarlarının genişleme-
sine neden olur. İnce ciltlerde bu kanlanma gözle görülür, çünkü 
cilt hem daha incedir, hem de daha açık renklidir.

    Kan damarlarının içinde bulunan bağışıklık sistemi, hassas 
ciltlerde çabuk tetiklenir. Bağışıklık sistemi bir tahriş unsuruna 
veya yangıya karşı harekete geçtiğinde, ilgili bölgeye bağışıklık 
fonksiyonu nedeniyle kan hücum eder. Bu nedenle cilt anında kı-
zarır ve bu kızarıklık yangı devam ettiği sürece geçmez.

S  İnce cilt neden hep pembe görünür?

C  Yangı olmasa bile açık tenli insanların ciltleri kan damarları yü-
zeye daha yakın olduğu için pembemsi görünebilir. Bu ten ren-
ginde pigmentler de az olduğu için kızarıklık daha da belirgindir.

S  Bariyer fonksiyonunun durumu kızarıklığı etkiler mi?

C  Hem de fazlasıyla! Bozuk bir bariyer fonksiyonu tahriş gücüne sahip 
maddelerin cilt yüzeyinden içeriye nüfuz etmelerine neden olur, bu 
da bağışıklık sisteminin yangıya karşı ilgili bölgeye kan yönlendir-
mesiyle sonuçlanır. Ne zaman bir tahriş unsuru cilde nüfuz etse, ba-
ğışıklık sistemi bir savunma stratejisi olarak o bölgeye kan gönderir. 
Cildin kızarmasının nedeni budur.

S  Bariyer fonksiyonunu iyileştirmek kızarıklığı azaltır mı?

C  Kesinlikle! Daha iyi çalışan bir bariyer fonksiyonu sadece kızarık-
lığı azaltmakla kalmaz; aynı zamanda yanma, sızlama, kaşınma 
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olarak hissedilen hassasiyetleri de azaltır. Nemlilik önemli ölçüde 
artar ve pullanma azalacağından cilt daha pürüzsüz görünür.

Hassas ciltlerde bariyer fonsiyonunun daha iyi çalışmasını 
sağlamak için uyulması gereken kurallar şunlardır:

■	 Az köpüren veya köpürmeyen bir temizleme ürünü kullanın, 
temizleme sütlerini tercih edin. Hassas ciltlere özel, parfüm 
içermeyen ve tahriş yapmadığına dair dermatolojik olarak 
test edilmiş bir ürün seçin. Bu ürün kızarıklığı azaltan mad-
deler de içerebilir. Köpüren temizleme ürünlerinde fazla se-
bumu giderebilmek için deterjan vardır. Hassas ciltler daha 
ince oldukları için sebum miktarı da genellikle daha az olur, 
bu nedenle deterjan  koruma lipitlerini yok etmeye başlar.

■	 Cildin emilimini artıran maddelerden sakının. Asit içeren 
peelingler, propylene glycol veya sert alkoller (bunlar başka 
cilt tipleri için yararlı olsa bile) kaçınılması gereken maddeler 
arasında yer alır. Kullandığınız toniklerin hassas ciltler için 
üretilmiş ve test edilmiş olduğundan emin olun.

■	 Keseleme ve microdermabrasyon gibi mekanik peeling türlerini 
zorunlu olmadıkça uygulamayın. Bunlar da bariyer fonksiyonuna 
zarar verebilir.

■	 Lipit destekler içeren, bariyer fonksiyonunu tamir edebilecek ve 
güçlendirebilecek maddeler içeren ürünler kullanın. Sphingolipit-
ler, phospholipitler, yağ asitleri ve kolesterol bu maddeler arasında 
yer alır.

■	 İleri derecede hassas ciltlerde petrolatum veya silikon içeren ürün-
ler kullanmak suretiyel cilt yüzeyinde yapay bir koruyucu tabaka 
oluşturmak mümkündür. Bu ürünler, cilt yüzeyini dış etkenlere 
karşı koruyacakları için, bariyer fonsiyonunun kendini doğal ola-
rak yenilemesine yardımcı olurlar.

■	 Güneş özellikle hassas ciltlerde koruma lipitlerinin azalma-
sına neden olur.

S  Hassas ciltlerin bakımında dikkat edilmesi gereken ana un-
surlar nelerdir?

C  Kızarıklığı ve hassasiyeti azaltmak için dikkat edilebilecek birkaç 
ana unsur vardır:
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■	 Bilinen tüm tahriş edici ve alerjik maddelerden uzak durun. 
Her tür parfüm, aromatik yağlar ve isopropyl veya SD alkol, 
mentol, nane özleri, turunç özleri, kurutucu kil maskeleri ve 
kan akışını canlandıran benzeri maddelerden sakının.

■	 Cildi soyan veya gergin ve kuru bırakan ürünleri kullan-
mayın. Bunlara köpüren yüz temizleme ürünleri ve sabun-
lar dahildir. Kese etkisi yapan ürünleri mecbur olmadıkça 
kullanmayın.

■	 Güneşten ve sıcak havadan kaçının. Her ikisi de ince ciltlerde 
kan damarlarının genişlemesine neden olur ve yangı yapabilir.

■	 Cildinizi mümkün olduğu kadar serin tutun.
■	 Her gün düzenli olarak koruyucu güneş ürünü kullanın. Bu 

kural her cilt tipi için geçerli olsa da özellikle Fitzpatrick tip I 
ve hassas ciltler için önemlidir. Çinko oksit iyi bir seçenektir. 
Hassas ciltlere uygun yumuşak bir malzemedir.

■	 Cildinize her gün parfüm içermeyen bir nemlendirici sürün. 
Bu ürün cilt tipinize (yağlı, kuru, karma, v.b.) uygun ve hassas 
ciltlere özel üretilmiş olmalı.

■	 Asit oranı yüksek ürünleri dikkatle inceleyin. Alfa hidroksi asitleri 
hassas ciltler için yararlı olabilir, ama dikkatle uygulanmalıdır. Bu 
konuda bir cilt bakım uzmanına danışmak doğru bir yaklaşımdır.

■	 Önceki soruda anlattığım gibi, cildin bariyer fonksiyonunu 
sağlam tutmak ve güçlendirmek öncelik olmalıdır. Zayıf veya 
bozuk bir bariyer fonksiyonu her tür ciltteki yangıların baş 
nedenidir.

■	 Bağımsız laboratuvarlar tarafından tahriş özellikleri test edil-
miş ve sadece hassas ciltler için üretilmiş ürünler seçin.

■	 Eğer cildiniz için en uygun ürünü veya bakımı bulmakta güç-
lük çekiyorsanız bir cilt bakım uzmanına veya dermatoloğa 
danışmaktan çekinmeyin.

S  Hassas ciltlere yararlı olabilecek özel maddeler var mı?

C  Aşağıdaki içerikler hassas ciltlerdeki kırmızılığı önlemede veya 
sakinleştirmede yardımcı olabilir:

■	 Decyl glucoside cildi soymadan temizleyen, yumuşak bir te-
mizleme maddesidir. Hassas ciltler için üretilmiş temizleme 
ürünlerinin bu maddeyi içerip içermediklerine bakın.
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■	 Lipit malzemeler bariyer fonksiyonunu, tıpkı sıvanın du-
vardakı boşlukları yamadığı gibi onarır. Bariyer fonksiyonu 
sağlam olursa tahriş edici maddeler, bunlara bazı kozmetik 
malzemeler de dahildir, cilde nüfuz edemez ve dolayısıyla 
daha az hareketlilik, daha az kızarıklık ve daha az yangı olur. 
Ayrıca cildin nemliliği artar ve korunması sağlanır. Bu sa-
yede cilt daha az kızarık görünür ve yüzeyi pürüzsüzleşir. 
Lipit bileşenler güneş kremlerine, nemlendiricilere, serum-
lara, maskelere, göz çevresi kremlerine ve diğer ürünlerin 
içine eklenebilmektedir. Bunların içinde özellikle sphingo-
lipitler, glycosphingolipitler, phospholipitler, seramitler, yağ 
asitleri ve kolesterol önemlidir. Bu maddeler çoğunlukla 
doğal bariyer fonsiyonunu taklit eden bir birleşim yaratmak 
için kullanılır.

■	 Üzüm çekirdeği, yeşil çay veya matericaria özleri gibi anti-
oksidanlar serbest radikalleri devre dışı bırakmaya, yangı ve 
kızarıklığı azaltmaya yardım ederler. Aynı zamanda erken 
yaşlanma belirtileriyle mücadeleye de destek verirler.

■	 Yukarıdaki antioksidanlar cildi pürüzsüzleştiren maddeler 
arasında da yer alırlar. Bunlara ek olarak pürüzsüzlük sağla-
manın yanı sıra kızarıklık da gideren maddeler arasında ste-
aryl glycyrrhetinate, bisabolol, azulene ve elizabethae özleri 
sayılabilir.

S  Dudak üstü tüylerimi aldırdıktan sonra cildim kıpkırmızı 
oluyor ve bu şekilde saatlerce kalıyor. Bunu önlemek için 
ne yapabilirim?

C  Uygulama sırasında beden ısısına yakın veya soğuk ağda kullanıl-
masını isteyin. Isının düşük olması kızarmayı önleyecektir, ayrıca 
ciltten çekildiğinde cilt daha az tahriş olacaktır.

   Cilt işlemden önce temizlenmeli ve hafifçe pudralanmalı. Pudra 
sayesinde ağda sadece tüylere yapışır, cilde yapışmaz. Ağda yapı-
lan bölgeye işlem sonunda mutlaka bir antiseptik losyon sürül-
melidir. En az iki saat süreyle makyaj yapılmamalıdır.
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Telangiectasias—
distended capillaries.
Genişlemiş kılcal 
damarlar

   Ağda yapılan bölgeye sonrasında soğuk kompres uygulamak 
tahrişi azaltmaya yardımcı olabilir.

S  Kılcal damar “çatlamalarında” gerçekten damarlar çatlıyor 
mu?

C  Yüzün çeşitli bölgelerinde bulunan bu küçük kırmızı kan damar-
ları aslında şişmiş veya genişlemiş kılcal damarlardır. Tıbbi tanımı 
telangiectasis olan bu oluşuma halk arasında yanlışlıkla kılcal 
damar “çatlaması” deniyor. Oysa kılcal damarlar çatladığında cilt 
yüzeyinde morarma görülür, bu nedenle bir çatlamadan söz et-
mek doğru değildir.

    Kırmızı olmalarının nedeni atardamar olmalarıdır. Kan ok-
sijen taşımaktadır ve kalpten cilde ulaşmıştır. Kalbe geri dönen 
toplardamarların rengi mavidir.

S  Kılcal damarlar neden şişer?

C  Kuperose olarak da bilinen genişlemiş kılcal damarlar daha çok 
açık renk tenlilerde görülür. Batı Avrupa kökenli açık tenli insan-
larda kılcal damar şişmesi kalıtsal olabilmektedir.
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    Kılcal damar şişmesi, cildin dokusunun soyulması veya süm-
kürme gibi tekrar eden baskılar sonucu ortaya çıkabilir. Bu tür 
genişlemiş kılcal damarlar genelde burun kanatları üzerinde 
görülebilir.

    Yüksek tansiyon, aşırı güneşte kalma, fazla alkol tüketimi, yüz 
yaraları, rosacea ve sıgara tüketimi kılcal damar genişlemesini te-
tikleyen etkenlerdir.

    Birçok kadının yüzünde hamilelikleri süresince kılcal damar 
genişlemeleri ortaya çıkar, ama bunlar doğum sonrasında birden 
kaybolur.

    Şişmiş kan damarları olan insanlar sıcaktan, güneşten ve cildi 
tahriş edebilecek başka unsurlardan kesinlikle kaçınmalıdır. Ge-
nişlemiş kılcal damarların tedavisi lazer veya IPL (Yoğun Atılımlı 
Işık) tedavisi uygulayan bir doktor tarafından gerçekleştirilme-
lidir. Elektrikli iğnelerle de yapılan tedaviler vardır. Tüm bu uy-
gulamalar bir dermatolog veya medikal estetisyen tarafından 
kliniklerde yapılmalıdır.

S  Doktorum bana rosacea teşhisi koydu. Rosacea’nın ne ol-
duğunu bana açıklayabilir misiniz?

C  Rosacea bir vasküler (kan dolaşımına bağlı) rahatsızlıktır ve yay-
gın kızarıklıklara, yüzün şişmesine, akne benzeri sivilcelere, kılcal 
damar genişlemelerine ve bazı durumlarda burnun irileşmesine 
neden olur.

    Rosacea kalıtsaldır ve özellikle açık tenli olan Batı Avrupa kö-
kenli insanlar arasında yaygındır.

    Rosacea dört alt gruba ayrılır:

    Erythermatotelangiectatic rosacea kendini burunda ve yanak-
larda bazen de alında ortaya çıkan yaygın kızarıklıklar olarak belli 
eder. Cilt yüzeyi pütürlü olur ve kuruluk hissedilir. Cilt bakım uz-
manları bunu bazen “kuru” rosacea olarak adlandırır.
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Erythematotelangiectactic rosacea—“kuru rosacea”  
(courtesy National Rosacea Society).

    Papulopustular rosacea belirtileri akne benzeri sivilceler ve on-
ları çevreleyen kızarıklıklardır.

    Ocular rosacea gözleri ve göz kapaklarını etkiler. Çapaklanma, 
göz kapağındaki cildin kalınlaşması ve kızarması, gözün kanlan-
ması yaygın belirtileridir.

    Phymatous rosacea burnun şişmesine ve kıkırdak dokusu-
nun büyümesine neden olan rosacea’nın bir alt türüdür. Burun 
büyümesini tarif etmek için rhinophyma olarak da adlandırılan 
bu rahatsızlık daha çok erkeklerde görülür, ama rosaceanın diğer 
türleri kadınlar arasında daha yaygındır.

S  Rosacea nasıl tedavi edilir?

C  Aniden artan kan akışı nedeniyle yüzün kızarmasını veya kızarık-
lıkların oluşmasını tetikleyen pek çok etmen vardır. Ani kızarma-
lar rosacea olan ciltlerde tetikleyici etki yapar ve diğer belirtilerin 
yanı sıra yangı ortaya çıkar.
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Papulopustular rosacea (courtesy National Rosacea Society).

Ocular rosacea (courtesy National Rosacea Society).
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    Cilde ne zaman kan hücum etse vasküler büyüme faktörü ola-
rak adlandırılan biyokimyasal bir madde salgılanır. 

    Bu salgı kılcal damarların genişlemesini ve yenilerin oluşma-
sını sağlayarak daha fazla kızarma ve yanmaya neden olur. Kı-
zarma kontrol altına alınmadığı sürece rosacea zaman içinde 
giderek daha da ilerler.

Rosacea rahatsızlığı olanlar kızarmaları kontrol altında tuta-
bilmeleri için aşağıdaki tetikleyicilerden kaçınmalıdırlar:

■	 Sıcak hava her tür rosacea rahatsızlığını ilerletir.
■	 Güneş, özellikle güneş koruyucu sürülmediğinde.
■	 Canlandırıcı cilt bakımları veya ürünleri, özellikle nane, 

mentol ve aromatik yağlar içerenler.
■	 Zorlayıcı masajlar veya friksiyonlar.
■	 Cildin veya sürülen maskelerin fazlasıyla kuruması.
■	 Asitler ve peelingler, bu yoğunluklarına ve kullanma sıklıkla-

rına bağlıdır.
■	 Yüze kan akışını artıran diğer etmenler.

Rhinophyma phymatous rosacea rahatsızlığının bir belirtisidir
(courtesy National Rosacea Society).
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S  Kırmızı şarap içtiğim zaman burnum çok kızarıyor. Bunun 
nedeni rosacea mıdır?

C  Olabilir, ama buna ancak bir doktor, tercihan bir dermatolog ka-
rar vermelidir. Alkol içildiğinde cildin kızarması rosaceanın tipik 
belirtilerinden biridir. Şarapta tanin, alkol ve sulfitler vardır. Bun-
ların hepsi kan damarlarının genişlemesine neden olur.

    Rosacea kızarıklıklarına neden olabilen diğer gıdalar arasında 
kahve, sıcak içecekler, turunçgiller ve suları, acılı yiyecekler sayı-
labilir. Saydığımız gıdaların hepsi tüm rosacea hastalarında aynı 
etkiyi göstermeyebilir. Eğer doktorunuz size rosacea teşhisi koy-
muşsa, sizde hangi gıdaların cilt kızarmalarına neden olduğuna 
dikkat etmelisiniz ve bunlardan uzak durmalısınız.

S  Rosacea egsersiz yaptığım zaman artıyor. Bu normal midir?

C  Evet,  rosacea rahatsızlığı olanlarda bu durum yaygın olarak gö-
rülür. Egsersiz nabzı yükseltip kan dolaşımını canlandırdığı için 
yüzün kanla dolmasına ve kızarmasına neden olabilir. Buradaki 
tetikleyiciler ısı ve kan akışındaki artıştır.

    Egsersizlerinizi soğutulan bir salonda yapmaya gayret edin ve 
güneşin etkisinin hafiflediği saatlerde yüzün. Burada önemli olan 
sıcaklıktan, güneş ışınlarından ve beden ısısının yükselmesinden 
kaçınmaktır, çünkü bunlar yüze kan dolmasına ve rosacea kıza-
rıklıklarının ortaya çıkmasına neden olur.

S  Isı hassas cildi neden bu kadar çok etkiliyor?

C  Isı kan damarlarını genişletir, kan akışını artırır ve kızarmaya ne-
den olur. Hassas ciltlerde hem kan, hem de sinir uçları cilt yüze-
yine daha yakındır, dolayısıyla dış etkilere daha açıktır.

    Hassas cildi olanlar sıcak banyolardan, sıcak buharla yapılan 
yüz bakımlarından, güneş ışınlarından ve uzun süreler sıcak ha-
vada kalmaktan sakınmalıdırlar. Herhangi bir ısı kaynağıyla te-
mas hassas ciltlere zarar verir.
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    Hassas cildi olanlar aynı zamanda Fitzpatrick tip 1 ten rengine 
de sahip oldukları zaman güneş yanıklarına, güneşin zararlarına 
ve cilt kanserine karşı daha savunmasızdır. Dışarıya her çıktık-
larında mutlaka koruyucu güneş kremi sürmelidirler, hatta gü-
neş kremi kullanımını günlük bakımlarının bir parçası haline 
getirmelidirler.

S  Rosacea rahatsızlığım varsa ne tür bir cilt bakım programı 
uygulamalıyım?

C  Rosacealı cildin bakımı ne yapmak gerektiğinden ziyade ne yap-
mamak gerektiği ile ilgilidir. Cildi canlandıran, soyan veya ısı-
sını artıran ürün veya uygulamadan uzak durmak önemlidir. 
Cilt yüzeyini aşındıran veya aşırı derecede temizleyen ürünler de 
zararlıdır.

Aşağıda rosacealı veya hassas ciltler için önerilen bakım ile 
ilgili bilgiler yer alıyor:

■	 Yumuşak, aşındırmayan, parfüm içermeyen bir temizleme 
ürünü kullanın. Yağlı olan rosacealı veya hassas ciltler için 
yumuşak bir cilt temizleme köpüğü tercih edilebilir. Kuru 
olan rosacealı veya hassas ciltler için köpürmeyen bir temiz-
leme sütü daha uygundur. Kullandığınız ürünlerin parfüm 
içermemesi gerekir, çünkü parfüm hassas veya rosacea’lı cilt-
lere zarar verebilir.

■	 Alkol içermeyen bir tonik kullanın. Tonik alkol, mentol veya 
turunç özleri gibi tahriş edici veya canlandırıcı maddeler 
içermemeli.

■	 Hassas veya rosacealı ciltlerde alfa hidroksi peelingleri son 
derece dikkatle uygulanmalı. Rosacea çok kızarık olmadığı 
sürece AHA’ların yararlı olduğu söylenebilir. Mümkünse yu-
muşatıcı içeren bir AHA serumu tercih edilmelidir. Hassas 
ciltler için bir AHA ürünü seçerken cilt bakım uzmanına da-
nışmak uygun olur.

■	 Kızarıklığı ve rosacea lekelerini azaltmaya yardım eden se-
rumlar var. Bu serumlar elizabethae özü, matricaria (papatya) 
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özü, meyan kökü özü gibi yumuşatıcı ve yatıştırıcı maddeler 
içerir.

■	 Hassas veya rosacealı ciltler için kullanılan güneş kremleri 
çinko oksit veya titanium oksit gibi cilt üzerinde bir film oluş-
turarak yüzeyin ısınmasına izin vermeden güneş ışınlarını 
yansıtan maddeler içermelidir. Rosacea için en uygun güneş 
koruyucusu parfümsüz, kolay sürülebilen ama komedojenik 
olmayan bir ürün olmalı.

S   Rosaceanın tıbbı tedavisi nasıl yapılır?

C  Rosacea tedavisinde yaygın olarak kullanılan metronidazole, 
cilde sürülen bir antibiyotiktir. Aslında mantar enfeksiyonları-
nın tedavisinde kullanılan metronidazole rosaceaya bağlı yangı-
ları gideren bir etkiye sahiptir. Metronidazole piyasada Metrogel 
veye Metrocrem veya Noritate olarak satılmaktadır. Rosacea te-
davisinde kullanılan bir başka ilaç olan Finacea, azelaic asit içerir. 
Bir diğer ilaç da bir sülfür bileşeni olan ve sulfacetamide içeren 
Sulfacet’tir. İlerlemiş rosacea durumlarında ikincil bakteri enfek-
siyonları oluşabildiğinden hastaya tetracycline gibi ağızdan alı-
nan antibiyotikler verilir.

    Telangiectasias olarak adlandırılan genişlemiş kılcal damar-
ların tedavisi için IPL (yoğun atılımlı ışık) ve laser kullanılabil-
mektedir. Bazı ilerlemiş durumlarda ablative (doku sökülmesi) 
yöntemiyle rosacealı cilt yüzeyi kesilip alınır. Bu işlem sırasında 
kan damarları da alındığından hastalığın ilerlemesi önlenir.

    Günümüzde rosaceayı kesin olarak tedavi etmek mümkün de-
ğildir. Cildin kızarmasını önleyerek hastalığın ilerlemesini dur-
durmak bilinen en etkin bakımdır.

S  Cilt alerjilerinin nedeni nedir?

C  Cilt alerjileri genellikle kalıtsaldır, ancak her yaşta ortaya çıkabi-
lirler. Alerjiler bireyseldir, herkesi etkilemezler.
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    Alerji kişinin bağışıklık sisteminin belli bir maddeyi red et-
mesi sonucu ortaya çıkar. Bu madde yiyeceklerde, havada veya 
cilde sürülen ya da kozmetik herhangi bir şey olabilir. Cilt tetik-
lenir ve kendisine saldıran bu allerjenlere karşı kızararak, şişe-
rek, urticaria (yumrular) ve başka biyokimyasal tepkilerle karşı 
koyar.

S  Alerji yapan cilt bakım ürünleri var mıdır?

C  Kozmetik ve cilt bakım düyasındaki en yaygın alerjen parfüm-
dür. Daha hoş bir etki elde etmek için pek çok ürüne parfüm 
eklenmektedir.

    Bu kokuların doğal veya sentetik olmaları fark etmemektedir. 
Cilt alerjilerinin en yaygın nedenlerinden biri aromatik yağlardır.

Genel olarak aşağıdaki özelliklere sahip kişiler parfümlü 
ürünler kullanmamalıdır:

■	 Alerjik bünyeli olan ve kızarmaya eğilimli cilde sahip olanlar.

■	 Cildi kolay tahriş olanlar.
■	 Rosacea veya benzeri iltihaplı cilt hastalığı olanlar.

Diğer yaygın cilt alerjileri şunlardır:

■	 Boya maddeleri
■	 Lanolin
■	 Tırnak bakım ürünleri
■	 Koruyucu güneş ürünleri
■	 Hydroquinone (cilt rengini açan maddeler)
■	 Koruyucular, özellikle formaldehyde yayanlar

S  Doğal ürünler daha mı az alerji yapar?

C  Hayır. Bu malesef yaygın bir yanılgı. 

    Birçok alerjen bir tür protein içerir. Doğal özler, canlı bitkiler-
den geldikleri için çoğu zaman protein içerir. Yer fıstığı, süt ve 
yumurta alerjileri de protein bazlı alerjiler arasında yer alır.
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S  Alerjik tepki ile tahriş arasındaki fark nedir?

C  Alerjik tepki kişinin bağışıklık sisteminin belli bir maddeyi red-
detmesidir. Tahriş ise, tahriş edici bir kimyasal maddenin cilde 
temas ettiğinde ortaya çıkan yakıcı veya soyucu tepkilerdir.

    Alerjiler sadece belli kişileri etkiler, oysa tahriş herkeste görü-
lebilir. Örneğin yer fıstığı yağına karşı sadece birkaç kişi alerjik 
olabilir, ama güçlü bir asitten veya akneye eğilimli ciltlere uygula-
nan aşırı peelingler herkeste tahrişe neden olabilir. Tahriş sadece 
temasın olduğu alanla sınırlıyken; alerji belirtileri daha yaygın 
olabilir, hatta tüm bedeni kaplayabilir.

    Bir ürünün tahriş etme özelliği içerdiği tahriş edici madde-
ler azaltıldığı oranda azalır. Oysa alerji yapan maddeler miktar-
ları veya uygulama sayısı ne olursa olsun hep aynı tepkiye neden 
olurlar.

S  Hassas cilde soyma işlemi yapılabilir mi?

C  Hassas cilt genellikle çok fazla soyulduğu için hassaslaşmıştır. Kı-
zarık, yangı olan cilde hiçbir zaman mekanik veya kimyasal pee-
ling yapılmamalıdır ve evde de tahriş olmuş veya yangılı bir cilde 
peeling etkisi yapan bir ürün sürülmemelidir.

    Hassas özellikler gösteren bir cilt yumuşak granüllü ve nemlen-
diricilerle desteklenmiş bir ürünle özenli bir şekilde soyulabilir. 
Ürün granüllü olabilir, ama keskin veya sert taneler içermeme-
lidir. Hassas ciltlere özel peeling ürünleri içerdikleri granüllerin 
cilde zarar vermelerini önlemek için genellikle daha yoğun kı-
vamdadır. Eğer cilt kızarık veya yangılı değilse alfa hidroksi asit 
serumları veya kremleri ile kimyasal peeling yapılabilir. Bu ürün-
ler %10’dan fazla AHA içermemeli ve pH dereceleri de 3.5’i aşma-
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malıdır. Hassas ciltlere özel hazırlanmış bir ürün tercih etmek en 
doğru karardır.

    Daha yumuşak bir soyucu kullanılsa bile, hassas ciltlere uy-
gulanan peeling sayısı normal ciltlere nazaran daha az olmalı-
dır. Kızarıklık veya yangı oluşursa uygulama hemen kesilmelidir. 
Örneğin hassas ciltliler AHA ürünlerini gün aşırı veya günde iki 
yerine bir defa kullanmalıdır. Hassas ciltlerin bakımı için şaşmaz 
bir kural şudur: “Emin değilsen, yapma!”

S  Yediklerim hassas cildimi etkiler mi?

C  Cilt alerjileri olan bazı kişilerde nefes yolları veya gıda alerji-
leri de görülebilir. Herkes için geçerli kurallar ne yazık ki yok, 
çünkü alerjiler kişiden kişiye farklılık gösteriyor.

    Rosacea rahatsızlığı olanlar kırmızı şarap, alkollü içecekler, 
baharatlı yemekler, kafein, sıcak içecekler ve turunçgiller konu-
larında dikkatli olmalıdır. Bu gıdaların bazı kişilerde kan hücu-
muna ve rosacea parlamalarına neden olduğu biliniyor. Ancak 
herkes aynı tepkiyi göstermiyor.

    Dengeli bir beslenme planına sadık kalmak ve bolca antioksi-
dan ve omega-3 yağ asitleri tüketmek dışında hassas ciltli kişi-
lere yardımcı olabilecek başka bir diyet bilinmiyor.

S  Hassas ciltli veya rosacea hastalarının sakınması gereken 
yüz bakımları var mı?

C  Aşağıdaki uygulamalar hassas veya rosacealı ciltler için uygun 
değildir:
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■	 Sıcak buharlar dahil olmak üzere her türlü ısı uygulaması. 
Eğer buhar kullanılacaksa cildi rahatsız etmeyecek uzaklıkta 
olmalıdır. Ultrasonik bir buhar makinesiyle soğuk buhar uy-
gulamak veya Lucas spray aletini kullanmak daha uygundur.

■	 Keseleme, mikrodermabrazyon gibi cilt soyma işlemleri ve 
kimyasal peelingler sadece ciltte yangı yoksa ve cilt bakım uz-
manı işlemi yaptıran kişinin cilt hassasiyeti konusunda bilgi 
sahibiyse yapılabilir.

■	 Parafinli sıcak maskeler
■	 Kuruyarak kabuk oluşturan kil türü maskeler
■	 Aromatik yağlar veya parfümlü uygulamalar
■	 Kan akışını canlandıran uygulamalar
■	 Güçlü ve uzun süren masajlar. Hafif, yavaş masajlar veya par-

mak uçlarıyla dokunuşlar genelde yeterlidir.

Aşağıda hassas ciltler için önerilen bir cilt bakım uygulaması 
yer alıyor:

■	 Cildi hafifçe ıslatın. Yumuşak dairesel hareketlerle hassas cilt-
lere uygunluğu test edilmiş bir temizleme sütünü cilde sürün. 
Hafif bir masajla tüm bölgelere yedirin.

■	 Nemli bir bez veya pamuk pet yardımıyla temizleme sütünü 
özenle silin.

■	 Parfüm içermeyen hassas ciltlere özel bir nemlendirici veya 
serum sürün.

■	 Yüzü ultrasonic bir buhar makinesinin ürettiği serin buhara 
karşı 5-6 dakika kadar tutun veya soğuk ve nemli bir komp-
resi 5-6 dakika kadar yüzün üzerine yerleştirin.

■	 Eğer bu uygulamayı bir cilt bakım uzmanı yapıyorsa bu aşa-
mada dikkatli bir şekilde komedon temizliği yapılabilir.

■	 Yumuşak, alkol ve parfüm içermeyen bir toniği pamuklu ped 
yardımıyla yüze sürün veya atomizeri olan bir sprey ile yüze 
püskürtün.

■	 Parfüm içermeyen yumuşatıcı bir nemlendirme sütüyle cilde 
hafif bir masaj yapın.
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■	 Jel bazlı bir maske uygulayın. Bu maskenin içeriğinde mat-
ricaria özü, yeşil çay veya meyan kökü özleri gibi rahatlatıcı 
maddeler olmalı. Maske cildi kurutmadan veya yangı oluş-
ması için ortam hazırlamadan nemlendirecektir.

■	 Maskeyi soğuk, nemli ve yumuşak bezler veya pamuk petlerle 
özenle silin. Maskeyi silerken yüze baskı yapmayın. Silmeden 
önce ıslak kompres uygulamak maskenin çözülüp yumuşa-
masını sağlayarak silme işlemini daha kolaylaştırır.

■	 Hassas ciltlere özel bir koruyucu güneş ürünü sürün.
■	 Bakım sonrasında en az iki saat makyaj yapmayın.
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S  Cilt neden kurur?

C  Kuru cilt, cildin yüzey tabakalarındaki suyun veya nemin havaya 
karışması sonucu oluşur. Halk arasında kuru cilt olarak nitelenen 
bu durumun tibbi adı Kserosistir. 

    Susuz kalan ciltte kuruluk, pullanma, gerilme, kaşınma veya 
bazen de batma ve sızlama şikayetleri olur. Kırışıklar ve yaşlılık 
belirtileri cilt susuz kaldığında belirginleşir.

    Tıpkı kurumuş bir muhallebinin yüzeyindeki gibi ciltte de yır-
tıklar ve çatlamalar görülebilir. Aynı zamanda yangı ve kızarıklık-
lar da oluşabilir.

    Susuz kalan ciltte hemen kırışıklıklar belirir, çünkü yüzeydeki 
hücreler su olmadığı için sönerler ve cilt yüzeyi dolgun ve pürü-
süz görünümünü kaybeder. Hatta bazen cilt streç filmle sarılmış 
gibi olur ve hafif bir dokunuş veya yumuşak bir çimdik bile bir-
çok ince çizgi ve kırışığın ortaya çıkmasına neden olabilir. Nemi 
yerinde bir ciltte bu durum görülmez.

    Yaşlanma belirtileri susuz kalmış ciltlerde daha belirgindir. 
Nem oranı düştüğünde cilt yüzeyi pürüzlü, hatta  pul pul olur ve 
dokunulduğunda pütürlü hissedilebilir. Kırışıklıklar daha derin-
dir ve sayıları fazladır. Ayrıca elastosis de belirgindir. Cilt yüze-
yinde ölü, kuru hücre birikimleri olduğundan cilt mat, hatta gri 
tonlarında görünür.

    Cilt kurumasına neden olan pek çok etken vardır:

■	 Doğal sebum korumasının eksikliği nedeniyle nem kolayca 
yok olur, çünkü cilt yüzeyinde suyun buharlaşmasını önleyen 
sebum tabakası yoktur.

■	 Bozuk veya yetersiz bariyer fonksiyonu epidermis içindeki 
hücrelerin arasındaki lipitlerin eksikliği nedeniyle oluşur. Ba-
riyer fonksiyonundaki bu boşluklar nedeniyle derinlerdeki 
nem de ciltten buharlaşarak kaybolabilir.
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■	 Yeterince korunmayan veya nemlendirilmeyen cilt kolayca 
susuz kalabilir, özellikle başka etkenler de varsa. Bazı kişiler 
hiç nemlendirici kullanmıyor, bazıları da cilt tiplerine uygun 
olmayan nemlendiriciler kullanabiliyor.

■	 Yüzü çok sık yıkamak da ciltteki koruyucu sebumun tüken-
mesine neden olabilir veya cilt zaten kuruysa bariyer fonk-
siyonunu oluşturan hücrelerin arasındaki lipitler sökülmeye 
başlayabilir.

■	 Havadaki nem oranı düşükse korunmayan cilt osmoz1  yo-
luyla içerdiği suyu havaya kaptırır.

■	 Hastalıklar ve ilaçların yan etkileri de cilt kuruluğuna ne-
den olabilir.

S  Kuru ciltlerin türleri var mıdır?

C  Cilt bakım uzmanları cildi ya susuz ya da yağlı-kuru olarak nite-
lendirir. Eğer koruyucu dış tabakaları zarar görürse her cilt susuz 
kalabilir. Önce koruyucu sebum tabakası yok olur, ardından bari-
yer fonksiyonun lipitleri zarar görür.

    Rüzgarın veya kış ayazının yanaklarda bıraktığı izler susuzluk 
belirtileridir. Güneş yanığı olan cildin soyulması da ciddi bir su-
suzluk göstergesidir. Susuz olarak da nitelendirilen kuru cilt, pe-
eling veya temizleme işlemleri çok fazla yapıldığında da ortaya 
çıkabilir.

    Yağlı-kuru veya alipidik cilt yüzeysel kurumayı önleyecek ka-
dar sebum üretemeyen cilttir. Alipik ciltte gözenekler görünmez, 
çünkü sebaceous bezleri foliküllerin genişlemesini sağlayacak ka-
dar sebum üretmez.

    Sebum cilt yüzeyinde bir yağ tabakası oluşturmak suretiyle 
cildi susuzluğa karşı korur. Eğer cilt alipidik ise sebum tabakası 

1.    Osmoz: suyun herhangi bir dış kuvvet olmaksızın yarı geçirgen bir zardan, az yoğun 
ortamdan çok yoğun ortama geçişi.
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cilt yüzeyini su kaybına karşı koruyamaz ve bunun sonucu olarak 
bariyer fonksiyonu zarar görmeye başlar.

S  Bariyer fonksiyonu kuru cilt için önemli midir?

C  Evet! Bariyer fonksiyonunun eksikliği kuru cildi olumsuz yönde 
etkiler. Bariyer fonksiyonu, yani epidermisteki hücrelerin arasın-
daki yağların oluşturduğu doku, buradaki nemin kaybolmasını 
engeller. Bariyer fonksiyonu yetersizse bu sağlanamaz.

Bariyer fonksiyonunu sağlam tutmak için yapılması gereken-
ler şunlardır:

■	 Her gün iyi bir nemlendirici kullanın: Cilt tipinize uygun bir 
ürün seçin. Bu sayede cildiniz nem kaybına karşı korunmuş 
olur, bariyer fonsiyonu da ek bir tabakayla desteklenir.

■	 Eğer cildiniz kurumaya eğilimliyse bariyer fonksiyonunu des-
tekleyen lipitler içeren bir nemlendirici seçin. Glycosphingo-
lipit, phospholipit, seramit ve linoleic asit ve kolesterol gibi 
yağ asitleri bu lipitlerdendir.

■	 Cilt yüzeyindeki sebumun kurumasına ve bariyer fonksiyo-
nunun zarar görmesine neden olmamak için yüzünüzü çok 
fazla yıkamayın ve cildinize uygun olmayan temizleme ürün-
leri kullanmayın.

■	 Çok fazla peeling yapmayın, çünkü bariyer fonksiyonu 
bozulabilir ve nem kaybının yanı sıra yangıya da neden 
olabilirsiniz.

S  Cilt yaşlandıkça kurur mu?

C  Genel olarak evet. Yaşlandıkça epidermisteki hücre yenileme 
döngüsü yavaşlar. Bu döngü bariyer fonksiyonunu oluşturan hüc-
reler arasındaki lipitleri de üretiyor. Yenileme yavaşlayınca bu 
koruyucu lipitlerin üretimi de yavaşlıyor. Döngü yıllar içinde bi-
riken güneş hasarlarından da olumsuz yönde etkileniyor. 

    Yine yaşla birlikte cildin sebum üretimi de azalıyor. Cilt yüze-
yindeki sebumun azalması korumanın da azalması demektir. Cilt, 
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özellikle sert sabunlara veya deterjanlara maruz kalırsa, çok daha 
kolay susuz kalabiliyor. 

    Tiroid veya şeker hastalıkları gibi rahatsızlıklar da cildin ku-
rumasına veya kuru cildin daha da zarar görmesine neden olabi-
liyor. Pek çok hastalık veya hastalıkların tedavilerinde kullanılan 
ilaçlar bir yan etki olarak cilt kuruluğu yapabiliyor.

    Östrojen hormonu da kuru cildi etkiliyor. Menopoz sonrasında 
kandaki bu hormon önemli miktarda azaldığı için cilt kuruluğu 
ortaya çıkabiliyor ve dermisteki kolajen üretimi de olumsuz 
yönde etkilenebiliyor.

S  Kuru cilt kırışıklara neden olur mu?

C  Kuru ciltte kırışıklıkların belirginleştiği doğrudur. Ancak cilt ku-
ruluğu ince çizgilerin ve kırışıklıkların oluşmasına zemin hazır-
lasa da derin kırışıklıkların ve elastosisin nedeni çoğunlukla yüz 
mimikleri ve güneşin zararlı etkileridir. Cilt yüzeyinde nemin ye-
tersizliğinin hem kırışıklıkları, hem de elastosisi artırdığını; cildin 
pürüzlü ve cansız görünmesine neden olduğunu söyleyebiliriz.

    Susuzluk olgun cildi daha yaşlı gösterebilir, ama düzenli ola-
rak kullanılan bir nemlendiriciyle bu görünüm düzelebilir. Ancak 
bu düzelme geçicidir, çünkü kırışıklar ve elastosis güneşe yıllarca 
korunmasız olarak çıkmaktan dolayı oluştuğu için bu hasarlar iyi 
nemlendirilmiş bir cildin altında var olmaya devam eder ve nem-
lendirme durduğunda tekrar ortaya çıkar.

    Etkili nemlendiriciler her tür kırışığı hafifletebilirler, ama cildi 
hep pürüzsüz ve dolgun gösterebilmeleri için, sürekli yenilenme-
lidirler. Nemlendiricilerin tek başına kırışıklıklar üzerinde kalıcı 
bir etkileri yoktur. Ancak yeni kırışıklıkların oluşmasını engelle-
meye yardımcı olabilirler.

    Cilt kuruysa ve bariyer fonksiyonu bozuksa yangı oluşabilir. 
Yangı, kolajen ve elastinin parçalanmasıyla sonuçlanan bir dizi 
biyokimyasal tepkiye neden olur. Cilt korunmuşsa ve bariyer 
fonksiyonu sağlamsa, yangıya pek rastlanmaz. Özetle cildi nem-
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lendirmek ve bariyer fonksiyonunu korumak kırışıklıkları önle-
meyi destekler.

    Cilt bakım uzmanları enzimler ve hafif AHA’larla cilt yüzeyin-
deki ölü ve kuru hücreleri temizleyerek, cildin daha düzgün ve 
pürüzsüz görünmesini sağlarlar. Aynı zamanda yoğun nemlen-
dirme bakımları yaparak cilt yüzeyindeki hücreleri şişirip bariyer 
fonksiyonunu tamir edebilirler. Bu bakımlar sonunda kırışık ve 
sarkık cilt daha iyi görünebilir. Elde edilen bu sonuçlar evde dü-
zenli olarak devam edilen bakımlarla daha uzun süre korunabilir.

S  Kuru ciltlerin bakımı sırasında göz önünde bulundurulması 
gereken unsurlar nelerdir?

C  Kuru cildi tedavi etmek zor değildir, ama bakımların sıklığı ve tu-
tarlılığı son derece önemlidir:

■	 Kuru cilt koruyucuların ve emollientlerin (yumuşatıcıların) 
olduğu bir yüzey korumasına ihtiyaç duyar. Bu özellikle alipi-
dik olan ve doğal koruma sağlayamayan ciltler için önemlidir. 
Cilt yüzeyinde bir kalkan oluşturan ve bariyer fonksiyonunun 
kendisini yenilemesi için gerekli ortamı hazırlayan bu mad-
deler nemlendiricilerin sürülebilirliğini artırmak için de kul-
lanılmaktadır. Nemlendiricinin içindeki emollient maddenin 
miktarı cildin kuruluk derecesine göre değişir. Az sebum üre-
ten cilt daha yoğun bir nemlendiriciye ihtiyaç duyar. Nemlen-
diricinin yoğunluğunu formülündeki emollientler belirler.

■	 Nemlendiriciler su seven humektantlar içermelidir. Aynı za-
manda hidrofilik ajanlar veya hidratorlar olarak da bilinen 
bu maddeler suyu kendilerine çekerek epidermisteki hücrele-
rin arasındaki nemi tutarlar.

■	 Nemlendiricilerdeki humektanlar ve emollientler birlikte ça-
lışırlar. Humektantlar suyu çekerler ve emollientler ciltten 
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buharlaşarak çıkmasını önlerler. Nemlendiricilerin formül-
leri bu ikilinin farklı karışımları ve miktarları, farklı yoğun-
lukları, kıvamları ve ağırlıklarıyla oluşturulur. Emollientleri 
az, yağlı ve karma cilt için hazırlanmış bir ürün, hafif ve ince 
bir losyon veya sıvıdır. Cilt kuruluğu arttıkça nemlendiricinin 
içindeki emollient oranı da artmalıdır. Kuru ciltler için ha-
zırlanmış bir ürün fazla miktarda emollient içeriğinden daha 
koyu kıvamlıdır, çoğu zaman krem şeklindedir.

■	 Ürünlerde bulunan lipit maddeler bariyer fonksiyonunu ta-
mir etmeye veya desteklemeye yardımcı olur. Bunlar cilt yü-
zeyinde kalan emollientlerden farklıdır. Bu lipitler hücrelerin 
arasına kadar ulaşır ve epidermisteki boşlukları doldurur.

■	 Hücre döngüsünün canlanmasını sağlamak önemlidir. 
AHA’larla yapılan hafif peelingler hücre yenilenmesini, nem-
lilik oranını ve bariyer fonksiyonu için gerekli olan hücreler 
arasındaki lipitlerin üretimini artırır. Peeling aynı zamanda 
cildin yüzeyindeki kuru hücreleri temizler ve nemin emili-
mini ve etkisini destekleyerek cildin daha pürüzsüz ve kırışık-
sız görünmesine yardımcı olur.

■	 Nemlendiriciler cildin kurumasını önlemek ve kuru cildi te-
davi etmek için düzenli olarak kullanılmalıdır. Günde en az iki 
defa sürülmeleri önerilir. El için olan nemlendiriciler ellerin 
ne sıklıkta yıkandığına bağlı olarak daha fazla kullanılabilir.

■	 Yüzdeki cildin uygun olmayan sabunlar, temizleme ürünleri 
veya peelingler nedeniyle soyulması önlenmelidir. 

■	 Tüm cilt sorunlarında olduğu gibi önlem en iyi tedavidir. Her 
gün cilt tipinize uygun bir nemlendirici kullanmak ve cildinizi 
kurutabilecek unsurlardan uzak durmak etkili iki önlemdir. 
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S  Emollientler kuru ciltlere nasıl bir yarar sağlarlar?

C  Emollientler cildin en dışında koruyucu bir tabaka oluşturarak 
cildin nem kaybetmesini önlerler. Alipidik ciltlerde ise sebum ta-
bakasının görevini üstlenirler. 

    Petrolatum veya mineral yağları aşırı derecede susuz kalmış 
ciltler için iyi birer kalkandırlar ve bariyer fonksiyonunun kendi-
sini doğal olarak onarmasına destek olurlar. Bu maddeler “krize 
girmiş” olan kuru ciltler için bire birdirler, çünkü nem kaybını ta-
mamen keserler ve alerji veya tahriş sorunlarına neden olmazlar. 
Ciddi durumlarda bunları tek başına kullanmak gerekebilir ama 
kuruluk derecesi daha az ciltler için nemlendiricilerde veya nem 
koruyucularda katkı maddesi olarak bulunmaları yeterlidir.

    Jojoba, ayçiçeği yağı, aspir tohumu yağı veya hodan tohumu 
yağı gibi doğal yağlar cildi koruyan ve bariyer fonsiyonuna destek 
veren doğal maddeler içerir. Bu yağların kullanımı petrolatum-
dan daha rahattır ama aynı derecede kapama sağlayamazlar. Bu 
nedenle çok kuru ciltlerden ziyade kurumaya eğilimli ciltlerde 
daha iyi sonuç verirler.

    Kuru ciltler için hazırlanan formüllerde genellikle bariyer 
fonksiyonundaki yağlar kullanılır, ama bunlar cilt yüzeyinde ka-
lıp koruma yapmaları için değil de, bariyeri tamir etmeleri için 
eklenir.

    Cyclomethicone, dimethicone ve cyclopentasiloxane gibi sili-
kon bazlı maddeler günlük, hafif ve gözenek tıkamayan bir ko-
ruma sağlarlar. Gözenek tıkamadıkları için karma ve akneye 
eğilimli ciltler için de uygundurlar.

S  Kuru veya susuz kalmış ciltlerin bakımında yaygın olarak 
kullanılan humektantlar (nem koruyucular) nelerdir?

C  Nem koruyucular kuru olup olmadıkları fark etmeksizin, susuz 
kalmış tüm ciltlerin bakımında kullanılır. Humektantlar suyu 
kendilerine çekerler ve cilde bağlanmasını sağlarlar. Emollient-
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ler de bu nemin buharlaşmasını önlerler. Sodium PCA, glycerin, 
sodium hyaluronate, hyaluronik asit, sorbitol ve propylene veya 
butylene glycol yaygın olarak kullanılan nem koruyucularıdır.

    Yağlı veya karma ciltler için hazırlanmış ürünlerde humektant 
miktarı yüksektir, ama emollient azdır.

S  Kuru cilt neden kış aylarından olumsuz etkilenir?

C  Kuru hava, soğuk ve rüzgar kuru cildi olumsuz yönde etkiler. Ha-
vadaki düşük nem oranı nedeniyle osmoz oluşur ve ciltteki su bu-
harlaşarak havaya karışır.

    Kuru ve soğuk havalarda yapılan yürüyüşler yüzünüzdeki cildi 
kurutmakla kalmaz, yüz ve ellerde çatlaklara ve tahrişlere de ne-
den olur. 

    Kışın kapalı mekanlardaki sıcak hava da cildin nem kaybetme-
sine neden olur. Yanı kış aylarında cilt içerde ve dışarda 24 saat 
boyunca kuru havaya maruz kalır.

S  Kışın ortaya çıkan cilt kuruluğunu önlemek için ne 
yapabilirim?

C  Kuru cilt kış ayları süresince pütürlü olur ve kaşınır. 

    En iyi bakım uygulamaları şunlardır:

■	 Her gün etkili bir nemlendirici sürün. Nemlendiriciyi sürmek 
için en iyi zaman duştan veya banyodan hemen sonra, cilt ta-
mamen kurumadan öncedir.

■	 Günde bir defadan fazla yıkanmayın.

■	 Duş veya banyo süresini kısa tutun. Uzun süren yıkanmalar cilt 
yüzeyindeki yağları yok eder.

■	 Düşük sıcaklıkta veya oda sıcaklığında suyla yıkanın. Aşırı sı-
cak banyolar cilt yüzeyindeki doğal koruyucu olan sebumu yok 
eder ve kuru olan ciltlerde yangılara yol açabilir.
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■	 Geleneksel sabunlardan ve çok köpüren temizleme ürünle-
rinden uzak durun, çünkü bunlar yüzeydeki lipitleri erittiği 
gibi kuru ciltlerde bariyer fonksiyonundaki lipitleri de yok 
edebilirler.

■	 AHA içeren nemlendiriciler epidermisteki bariyer fonksiyo-
nunu destekleyerek doğal lipit üretiminin artmasına yardımcı 
olurlar.

■	 Tutarlılık hem tedavide, hem de korumada çok önemlidir. 
Cilde her gün gerekli bakımlar yapılmalıdır.

■	 Bir cilt bakım uzmanına giderseniz parafin ve yosun bakımla-
rını da içeren bir dizi uygulama arasından seçim yapabilirsiniz. 
Bu bakımlar cilde bir nem doppingi yapar, ama bunun dışında 
evdeki bakımların sürdürülmesi şarttır.

S  Oda içinde kullanılan hava nemlendiricileri kuru ciltler için 
yararlı mıdır?

C  Evet. Oda nemlendiricileri havaya nem yükleyerek cildin ku-
rumasını önlemeye yardımcı olurlar. Ancak cilt dışarıda so-
ğuk ve kuru havayla temas edeceği için nemlendiriciler yine de 
kullanılmalıdır. 

    Oda nemlendiricisi yerine odada su bulundurmanız bile yarar 
sağlar. Su dolu kapları, kapaklarını kapatmadan evinizin uygun 
yerlerine, özellikle yatak odanıza koyabilirsiniz. Su buharlaşarak 
havanın nem oranını artıracaktır. Kapları düzenli olarak doldur-
malısınız. Suyun ne kadar hızlı buharlaştığına şaşıracaksınız.

S  Uçak yolculuğu cildi kurutur mu?

C  Birçok kişi, bunlara kabin görevlileri dahil, uçuş sonrasında cilt 
kuruluğundan şikayet eder. Kapalı devre hava akımı, kuru ve sıcak 
bir evde oturmakla aynı etkiyi yapar. Kabin basıncı durumu daha 
da kötüleştirir. Bu nedenle uçuş öncesinde etkili bir nemlendirici 
sürmenizi ve uçuşunuz uzun sürecekse yol boyunca tekrarlamanız 
önerilir.
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S  Duştan çıktığımda cildim neden kuru ve gergin oluyor?

C  Islak cilt çabuk kurur, çünkü cilt yüzeyindeki nem hızla buhar-
laşır. Daha önce de belirttiğimiz gibi banyo veya duştan hemen 
sonra bir nemlendirici sürerek cilteki nemin buharlaşmasını ön-
leyerek içeride kalmasını sağlayın. Ayrıca kurutucu sabunlar veya 
çok köpüren temizleme ürünleri kullanmayın. Onun yerine kış 
ayları süresince temizleme sütü gibi daha yumuşak ürünler tercih 
edin.

S  Sabun neden kuru olan cildimi daha da kurutuyor?

C  Pek çok sabunun pH derecesi yüksektir. Bu da cildin koruyucu 
üst tabakasının kurumasına neden olur. Bu tür sabunların kul-
lanımına devam edildiği zaman cilt tahriş olabilir ve bariyerdeki 
koruyucu lipitlerini kaybedebilir.

S  Kuru cilde özel temizleme ürünleri var mı? Onları özel ya-
pan nedir?

C  Kuru ciltler için hazırlanmış olan temizleme ürünlerinde normal 
ciltlere kıyasla daha az miktarda deterjan ve yüzey-aktif maddesi 
vardır. Bu maddeler daha az olduğu için köpük de azdır ve cilt 
yüzeyindeki sebuma daha az zarar verirler.

    Buna ek olarak kuru ciltlere özel temizleme ürünlerinde daha 
fazla emollient ve yağlı içerikler vardır. Bunlar temizleme işlemini 
yerine getiren maddelerin cilde temaslarını yumuşatırlar. Bazıları 
kullanım sonrasında cilt üzerinde bir yumuşatıcı tortu bırakabilir.

    Kuru ciltlere özel yüz temizleme ürünleri az köpüklü veya kö-
püksüzdür. Emollinetli temizleyiciler makyajı ve yüzeydeki kir-
leri, cildin doğal korumasına zarar vermeden temizlerler. Kuru 
ciltler için hazırlanmış olan bazı temizleme ürünleri özel yön-
temlerle üretilirler ve bu nedenle içerdikleri inceltici miktarı çok 
azdır veya hiç yoktur. İncelticiler emülsiyonların karışımını sağ-
larlar. İnceltici miktarının çok olması kuru olan cildin daha da 
kurumasına neden olabilir.

    Kuru ciltler aynı zamanda hassas da olabildiklerinden parfüm 
içeren ürünlerden sakınmak doğru bir karardır.
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S  Banyo yağları kuru ciltler için yararlı mıdır?

C  Eğer rahatlamak için banyo yağları kullanıyorsanız doğru yapı-
yorsunuz, çünkü bunlar cildi kurutabilen banyo köpüklerinden 
daha iyidir. Banyo yağları cildin üzerini kaplar ve nemin içerde 
kalmasına yardımcı olurlar, ama banyo sırasında cilde suyun nü-
fuz etmesini engelleyebilirler. Banyo yaptıktan sonra etkili bir 
nemlendirici sürmek yararlı olabilir.

S  Kuru olan cildim için nasıl bir nemlendirici kullanmalıyım?

C  Vücut için humektant ve emollient maddelerin karışımından olu-
şan losyonlar uygundur. Özellikle cilt zaten kuruysa ve yangı varsa 
kullandığınız losyon parfüm içermemelidir. İçeriklerinde glycolic 
veya laktik asit gibi AHA’lar bulunan vücut losyonları, cildi hem 
nemlendirir, hem de yüzeydeki kuru ve ölü hücreleri yok ederek 
pullanmanın giderilmesine ve cildin canlanmasına yardımcı olur.

    Vücut kremleri losyonlardan daha yoğun kıvamlıdır, bu yüzden 
cilde sürülmeleri daha zordur. Sürdükten sonra cilt kalın ve yağlı 
bir tabakayla kaplıymış hissi uyanabilir. Vücut yağları çok iyi yağ 
desteği verirler, ama nem tutucular içermezler.

    Yüz için ürün seçimi yaparken cildin yağlılık oranı göz önünde 
bulundurulmalıdır. Kuru, karma ve yağlı ciltlere özel hazırlan-
mış nemlendiriciler var. Bunların kıvamları ve emollient miktar-
ları farklılık gösterir. Cildinize sürdüğünüzde sizi iyi hissetiren 
ve sürekli yenilenmenizi gerektirmeyecek kadar nem sağlayan 
bir ürün tercih edin. Ayrıca seçtiğiniz bu ürün yüzünüzü yağlı 
hissettirmemelidir.

    Eğer cildiniz sivilcelere eğilimliyse gözenek tıkamayan likit bir 
nemlendirici seçmeye özen gösterin

S  Kuru bir cildim var. Sakınmam gereken malzemeler ve 
ürünler var mı?

C  Cildiniz kuruysa aşağıdakilerden kaçınmalısınız:

■	 İsopropyl veya SD alkolleri gibi kurutucu ve uçucu sert alkol-
ler içeren ürünler. Bunları aslında emollientler olan cetyl al-
kol veya stearyl alkol gibi yağlı alkollerle karıştırmayın. 
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■	 Çok yüksek veya düşük pH derecelerine sahip ürünler. Bun-
ların içinde 3.5’ den daha düşük pH derecesine sahip cilt so-
yucuları veya gericileri ile pH derecesi 6.0 dan daha yüksek 
olan temizleyiciler veya derin soyucular yer almaktadır. Bu 
ürünler normal ve yağlı ciltler için uygun olabilir, ama kuru 
ciltler kesinlikle uzak durmalıdır.

■	 Parfümlü ürünler. Özellikle yoğun parfüm içeren ürünler 
bariyer fonksiyonu zaten bozuk olan kuru ciltleri tahriş ede-
rek cildi başka tahrişlere ve yangıya karşı savunmasız hale 
getirebilir.

■	 Çok köpüren, peeling etkisi yapan yüz temizleme ürünleri. 
Daha önce de anlatıldığı gibi bu ürünler kuru cildin doğal sa-
vunmasını yok eder.

S  Kuru ciltler için evde uygulanabilecek bakım planı nedir?

C  Aşağıda kuru ciltler için günlük olarak uygulanabilecek bir prog-
ram yer almaktadır. Kişisel bakım önerileri ve uygulamaları için 
bir cilt bakım uzmanına danışmanız gerekir.

Sabah bakımı
■	 Ilık suyla yüzünüzü ıslatın. Köpürmeyen veya az köpüren bir 

temizleme ürünüyle yüzünüze masaj yapın. Ilık suyla ıslatıl-
mış yumuşak bezlerle veya pamuk petlerle yüzünüzü silin.

■	 Kuru ciltler için hazırlanmış olan, alkol içermeyen bir toniği 
yüzünüze püskürtün. Bu ürün butylene glycol gibi bir nem-
lendirici madde içermelidir. Yüzünüzü nazikçe kurulayın. 
Fazla kurutmayın.

■	 Cildinize kuruluk derecesine uygun bir nemlendirici sürün. 
Yağlı veya karma susuz ciltler için bu bir likit veya losyon 
olabilir. Kuru ciltler için bu daha kıvamlı bir ürün olmalıdır. 
Nemlendiricinin bir güneş koruyucusu içermesi ek bir destek 
sağlar. Çok kuru ciltlerde nemlendiriciden sonra ayrıca bir 
koruyucu güneş kremi sürülebilir.
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■	 Göz bölgesine göz çevresi kremi sürün.
■	 Dilediğiniz şekilde makyajınızı yapın.

Akşam bakımı:
■	 Kuru ciltlere özel hazırlanmış, makyajı silen ve köpürmeyen 

bir temizleme ürününü, doğrudan yüzünüze sürün. Hafifçe 
dairesel hareketlerle masaj yapın. Nemli bir bez veya pamuk 
pet kullanarak makyajınızı silin. Eğer cilt tam olarak temiz-
lenmemişse işlemi tekrarlayın.

■	 Sabah yaptığınız gibi tonik uygulayın.
■	 Peptit, antioksidan, AHA veya benzeri destekleyici maddeler 

içeren bir serum uygulayın.
■	 Cilt tipinize uygun bir nemlendirici ürün sürün. Bu ürün likit 

veya krem şeklinde olabilir. Tüm cilt yüzeyine masaj yaparak 
yayın. Üründen tüm cildinizi kaplayacak kadar kullanmaya 
özen gösterin.

■	 İhtiyaç doğrultusunda göz çevresi kremi sürün.

S  Kuru cilt neden kaşınır?

C  Kuru ciltlerde bozulmuş bariyer fonksiyonunda bulunan çatlak-
lar nedeniyle sinir uçları daha savunmasızdır. Yüzeydeki hücreler 
kuruduklarında kırılgan olurlar ve kaşıntı yaparlar. Kaşıdığınız 
zaman ise bu hücreler sökülür, cilt yangı sonucu kızarır ve daha 
çok kaşınabilir.

    Doğru bir nemlendiriciyi düzenli olarak kullanmak suretiyle 
bu tür kaşıntılar önlenebilir. Bazı nemlendiriciler kaşıntı gideren 
katkı maddeleri içerir. Kaşıntının çok fazla olduğu durumlarda 
kortizon içeren bir ürün kullanılabilir. Bu tür ürünler sadece kısa 
süreler için kullanılmalıdır ve kaşıntı devam ettiği takdirde bir 
dermatoloğa gidilmelidir.

S  Kuru cilde soyma işlemi yapmak yararlı mıdır?

C  Gerektiği gibi hafif bir şekilde yapıldığı sürece soyma işlemi cilt 
yüzeyindeki kuru hücrelerin atılmasına yardım eder,  yeni hücre 
üretimine dolayısıyla bariyer fonksiyonundaki lipitlerin artma-
sına destek olur.
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    Polyethylene veya hidrojene jojoba yağlarından oluşturulmuş 
taneler içeren peelingler bu iş için çok uygundur.

    Bazı etkili nemlendiriciler nem tutucu ve cilt soyucu görevini 
yerine getiren alfa hidroksi asitleri içeririr. AHA’lar cildi ölü hüc-
relerinden arındırır ve yüzeyinin pürüsüz görünmesine yardım 
ederek estetik görünümünü güzelleştirir.

S  Yüz için yapılan bakımlardan hangisi kuru ciltler için 
yararlıdır?

C  Cilt bakım uzmanları tarafından yapılan yüz bakımları kuru cilt-
ler için yararlıdır, ama kalıcı bir etki oluşması için haftada bir 
veya iki haftada bir olmak üzere aksatmadan sürdürülmeleri ge-
rekir. Ancak evde yapılan düzenli bir bakımın yerini tutamazlar. 
Kuru cilt her gün 24 saat bakıma ihtiyaç duyar.

    Kapatıcı maskeler kuru ve susuz kalmış ciltlere yarar sağlaya-
bilir. Yosun maskeleri, parafin maskeleri ve kolajen “örtüleri” gibi 
tek parça halinde kalkan maskeler bunlar arasında yer alır.

    Kapatıcı maske öncesinde nemlendirici bir losyon veya krem 
masaj yapmak suretiyle cilde emdirilir. Maskeler cilt yüzeyini ka-
patarak nemlendirici maddelerin cilde nüfuz etmesini sağlarlar.

S  Buhar tedavileri kuru ciltler için yararlı mıdır?

C  Buhar tedavileri susuz kalmış ciltleri rahatlatmaya yardımcı olur, 
ama her buhar uygulamasının sonunda mutlaka bir nemlendi-
rici veya maske ile bakım yapılmalıdır. Kalıcı sonuçlar için ise cilt 
bakımı sonrasında da cildin nemlendirilmesine ve korunmasına 
dikkat edilmesi gerekir.

S  Peelingler kuru ciltlere iyi gelir mi?

C  Cilt çatlak ve yangılı olmadığı sürece enzim peelingleri veya yu-
muşak alfa hidroksi asit peelingleri cilt yüzeyindeki kurumuş ölü 
hücreleri atmak ve hücre döngüsünü hızlandırmak için uygula-
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nabilir. Bu uygulama sonucunda cilt canlanır ve nemlendirme 
bakımlarının etkisi artar. 

    Kuru cilt peelinglere karşı çok hassas olacağı için yumuşak et-
kili ürünleri seçmek ve bunları çok sık uygulamamaya özen gös-
termek gerekir.

    Ancak peelinglerin düzenli uygulanan iyi bir bakımın yerini 
alamayacağını hatırlatmak isteriz.

S  Masaj kuru cilt için yararlı mıdır?

C  Masaj yapmak kuru cilde çok yarar sağlayabilir. Masaj kan dola-
şımını hızlandırır ve sebaceous bezlerini canlandırarak daha fazla 
sebum üretmelerine destek verebilir. Ayrıca masaj nemlendirici-
lerin cilt tarafından daha iyi emilmesini de sağlar.
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S  Her gün güneş koruyucusu kullanmak neden önemlidir?

C  Güneş cildin bir numaralı düşmanıdır.
■	 Güneş erken yaşlanmanın bir numaralı nedenidir.
■	 Güneş cilt kanserinin bir numaralı nedenidir.
■	 Güneş kanserin bir numaralı nedenidir, çünkü en yaygın kan-

ser türü cilt kanseridir.

Güneşe çıkmamanın dışında her gün güneş koruyucusu sür-
mek kansere ve erken yaşlanma belirtilerine karşı korunmanın 
bir numaralı yoludur.

Birçok kişi güneş koruyucu ürünleri sadece denize gittiği za-
man kullanır. Onlar cildin ancak doğrudan güneş altındayken 
koruyucuya ihtiyaç duyduğunu sanarak yanılıyorlar. Güneşin 
verdiği zararlar gün geçtikçe birikir. Her ne kadar deniz kenarın-
dayken, yani doğrudan güneşin altındayken, güneş koruyucusu 
kullanmak önemli olsa da, asıl tehlikeyi bir yaşam boyu biriken 
hasarlar oluşturur. 

Güneş ciltte serbest radikallerin ortaya çıkmasına neden olur. 
Serbest radikaller dengelenme ihtiyacı içinde olan ve bu nedenle 
etrafa saldıran dengesiz oksijen bazlı atom veya moleküllerdir. Bu 
saldırgan radikal atomlar dengeye kavuşmak için elektronlara ih-
tiyaç duyarlar ve bu elektronları hücre zarlarından veya hücresel 
DNA’lar gibi cildin önemli yapı taşlarından koparıp alırlar. DNA 
değiştirildiğinde hücre yenilenme “planı” da değişir. Böylece kan-
ser için biyokimyasal bir zemin hazırlanmış olur.

Ayrıca bu radikaller biyokimyasal yangılar için bir domino et-
kisi başlatarak bunların sonucunda kendini yok eden enzimlerin 
ortaya çıkmasına neden olurlar. Bu enzimler ciltteki kolajen, elas-
tin ve hyaluronik asidi yok ederler. Cilt için hayati önem taşıyan 
bu bileşenlerin sürekli olarak yok edilmesi yaşlanma olarak nite-
lediğimiz belirtileri doğurur: kırışıklıklar, ciltte elastikiyet kaybı 
(sarkmalar), pürüzlü cilt yüzeyi. Bu hasarlar yıllarca gizli kalabi-
lir, ama sonunda güneşin zaman içinde neden olduğu hasarlar kı-
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rışıklıklar, pürüzlü cilt dokusu, sarkmalar ve bazen de cilt kanseri 
ve anormal cilt büyümeleri olarak ortaya çıkıverir.

S  Dışarıya çıkmadığım halde neden güneş kremi sürmem 
gerekiyor?

C  Normal bir iş gününü düşünün. Arabanıza binip işinize git-
mek üzere yola çıkıyorsunuz. Sonra park edip yürüyerek  ofisi-
nize gidiyorsunuz ve çalıştığınız süre boyunca cam kenarında 
oturuyorsunuz.

    İşten çıkınca yine yürüyerek otoparka gidiyorsunuz, eve va-
rınca köpeğinizi gezdiriyorsunuz, bahçede çocuklarınızla oynu-
yorsunuz veya balkonunuzda bir bardak şarap içiyorsunuz.

    Dışarıda geçirdiğiniz süreler o kadar da az değil. Bunu haftada 
yedi gün, yılda 52 hafta ve 20 yıl ile çarpın ve ne kadar güneşte 
kaldığınızı bulun!

    Ayrıca güneşten gelen UVA ışınları camdan geçebiliyor. Yani 
arabanızda otururken veya cam kenarında çalışırken de güneşin 
etkisi altında kalıyorsunuz.

    Buna dolaylı güneş etkisi deniyor. Farkında bile olmadan ma-
ruz kaldığınız bu etkiler yıllar içinde birikiyor ve bir sürü serbest 
radikalin ve güneş hasarının ortaya çıkmasına neden olabiliyor. 
En iyi önlem her sabah güneş gören her yerinize (boynunuzu, 
ensenizi, kollarınızı ve ellerinizi unutmadan)güneş koruyucu bir 
ürün sürmektir.

S  Cildim doğal olarak koyu pigmentli. Yine de her gün koru-
yucu güneş ürünü kullanmam gerekir mi?

C  Eğer teniniz koyu renkse Fitzpatrick skalasında daha yüksek bir 
dereceye sahipsiniz demektir. Yani cildiniz güneşin etkisine ve 
güneş yanıklarına karşı doğal olarak daha dayanıklı. Ancak yine 
de yangı, erken yaşlanma ve kanser ile sonuçlanabilen diğer ha-
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sarlardan korunmak için her gün koruyucu bir güneş ürünü kul-
lanmalısınız. Ayrıca koyu tenlilerde hiperpigmentasyon ve koyu 
cilt lekelerinin oluşumu daha yaygındır. SPF-15 olan bir koru-
yucu ürünü her gün kullanmak hiperpigmentasyonu önlemeye 
yardımcı olur.

S  Çocuklar ne zaman güneş kremi kullanmaya başlamalıdır?

C  Çocuklar doğdukları günden başlayarak dikkatle güneşten ko-
runmalıdır. Bebeklere dışarı çıktıkları her defasında doktorlarının 
verdiği koruyucu güneş kremi sürülmelidir. Küçük çocuklarda 
güneş kremlerine karşı alerjiler görülebilir, bu nedenle ebeveyn-
ler doktorlarına danışmalıdır.

    Çocuklar tıpkı dişleri fırçalamak veya yıkanmak gibi, güneş 
kremi sürmeleri konusunda da eğitilmelidir. Güneş kremini nasıl 
sürecekleri gösterilmeli ve bunun yüzmeye gitmenin veya dışa-
rıya çıkmanın doğal bir parçası olduğu anlatılmalıdır. Küçükken 
edinilen alışkanlıklar ileri yaşlarda büyük farklar yaratabilir.

S  UVA ile UVB güneş ışınları arasındaki fark nedir?

C  Güneş ışığı bir yelpaze şeklinde yansıtır. Bu yelpazenin belli bir 
bölümü dünyaya ulaşıyor ve cildimizi etkileyebiliyor. Ultraviole A 
ve B ışınları cildimizi olumsuz yönde etkileyen iki tip ışındır. 

    Ultraviole B (UVB) ışınları kısadırlar ve epidermisin bazal ta-
bakasına kadar ulaşırlar. UVB ışınları güneş yanıklarına neden 
olurlar ve pek çok kanser türlerini de tetiklediklerine inanılmak-
tadır. Ultraviole A (UVA) ışınları daha uzundur ve dermisin de-
rinlerine nüfuz edebilir. Bu ışınların cildin dermis tabakasına 
büyük zarar verdiklerine ve DNA hasarları ile ve cilt kanserinin 
en ölümcül türü olan melanomanın oluşmasından sorumlu ol-
duklarına inanılmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi UVA 
ışınları cam pencerelerden geçebilmektedir.
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S  Güneş koruyucuları nasıl etki ediyor?

C  Güneş koruyucularının içindeki maddeler UV ışınlarını emerek 
etkisiz hale getirebiliyor veya bu ışınları fiziksel olarak cilt yüze-
yinden geri yansıtabiliyor.

    Emici özellikteki güneş koruyucularının içerdikleri madde-
ler, bunlar bazen yanlışlıkla kimyasal bazlı olarak da nitelendiri-
liyorlar, oysa tüm güneş koruyucuları kimyasaldır, UV ışınlarını 
emer ve etkisiz hale getirir. Bunu yaparken ortaya çıkan enerjiyi 
ısı olarak yayarlar. Bu çoğu insan için sorun olmasa da, rosacea ve 
hassas cildi olan kişilere rahatsızlık verebilir.

    Güneşin etkilerinden koruyan emici maddeler şunlardır: 
avobenzone (Parsol 1789), octinoxate, octisalate, octocrylene, 
oxybenzone, ecamsule (Mexxoryl), homosalate, padimate A ve 
padimate O.

Ultraviole A ve B ışınları cildin değişik 
katmanlarını etkiler.

EPIDERMIS

UVA UVB

DERMIS

HYPODERMIS
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    Fiziksel özellikteki güneş koruyucularının içerdikleri madde-
ler, ışınları cilt yüzeyinden yansıtırlar veya dağılmalarını sağlar-
lar. FDA tarafından onaylanmış sadece iki madde vardır: titanium 
dioksit ve çinko oksit.

    Çinko oksit ve titanium dioksit bazen “kimyasal olmayan” gü-
neş koruyucuları olarak nitelendirilir, ama bu da yanlıştır, çünkü 
onlar da kimyasaldır. Onları “ısı yansıtan” güneş koruyucuları 
olarak tanımlamak daha doğru olur.

    Fiziksel koruyucular emicilere nazaran daha az tahriş edicidir, 
çünkü ışığı ve ısıyı emmek yerine dağıtırlar. Aynı zamanda alerji 
ve yangı oluşmasına da pek zemin hazırlamazlar. Bu nedenle en 
etkili güneş koruyucuları arasında yer alırlar.

    Fiziksel koruyucuların tek sorunu cildi tam olarak kaplaya-
bilmeleri için daha koyu kıvamlıdırlar ve cilde sürülmeleri daha 
zordur. Bu özelliklerinden dolayı tüketiciler tarafından pek tercih 
edilmemektedirler. Tek başına kullanıldıklarında beyaz pudramsı 
bir görünüm de sergileyebilmektedirler.

    Birçok şirket emici koruyucuları yansıtıcı koruyucularla karış-
tırmak suretiyle bu soruna bir çözüm getirdi. Bu sayede tüketi-
cilerin hoşuna giden, daha hafif ve kullanışlı ama hala etkili ve 
tahriş etmeyen ürünler piyasaya sunuldu.

S  Geniş spektrumlu ne demek ?

C  Geniş spektrumlu bir koruyucu güneş ürünü hem UVA,  hem de 
UVB ışınlarını süzer. Daha önce söz ettiğimiz gibi farklı güneş 
koruyucu maddeler UV yelpazesinin değişik bölümlerini süzüyor 
veya yansıtıyor. Hedef bu yelpazenin mümkün olduğu kadar ge-
niş bir bölümünü süzmektir. Bunun için kimyagerler çoğu zaman 
yelpazenin farklı bölümlerini süzen maddeleri biraraya getiriyor.

■	 UVB filtreleri arasında yer alan maddeler: octinoxate, octisa-
late, homosalate, octocrylene, padimate A ve padimate O.
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■	 UVB emicileri ise avobenzone ve ecamsule gibi maddelerdir.

■	 Oxybenzone bir dizi UVB ışını ve bir miktar da UVA ışını 
emer.

■	 Çinko oksit ve titanium dioksit her iki spektrumu da büyük 
ölçüde engeller. 

S  SPF ne anlama geliyor?

C   SPF’nin açık hali sun protection factor1.   Bir rakamla birleşik ola-
rak kullanılan SPF bir kişinin güneş yanığı olmadan ne kadar süre 
güneşin altında kalabileceğini ölçüyor. Eğer koruyucu güneş ürünü 
olmadan güneşe çıktığınızda 30 dakikada güneş yanığı olduğunuzu 
düşünürsek, SPF4 size dört kat daha uzun süre, yani 2 saat, güneş 
yanığı olmadan güneşte kalma imkanı sağlar.

    Pek çok bilim adamı SPF’nin artık bilimsel açıdan geçersiz ol-
duğuna inanıyor, çünkü ölçülen süre tıbbi bakım gerektiren güneş 
yanıklarını esas alıyor. Oysa bugün ciltte daha kızarma görülme-
den önce bile yangı ve hücre hasarlarının oluşabildiği biliniyor. Bu 
nedenle günümüzde koruyucu güneş ürününün filtrelediği spekt-
rumun genişliği daha önem kazandı.

S  Hasarları önlemek için en uygun SPF hangisidir?

C  Dermatologlar ve cilt uzmanları SPF15 ve üstü değerlere sahip olan 
güneş koruyucularının çoğu kişi için yeterli koruma sağladığı ko-
nusunda aynı görüşü paylaşıyor. Uzun süreler güneşte kalan kişiler 
daha yüksek SPF değerleri kullanmak durumunda kalabilir.

S  Yüksek SPF değerleri UV ışınlarının daha geniş bir bölü-
münü mü filtreliyor?

C  Pek değil. SPF-15 ile SPF-30 arasındaki filtrelenen ışınların farkı 
sadece %4dür. SPF yükseldikçe filtrelenen spektrum genişliği 
azalarak yükselir.

1.  Sun protection factor: güneş koruma faktörü    
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S  Koruyucu güneş kremleri ile sunblock (güneş engelleyici 
kremler) arasında nasıl bir fark vardır?

C  FDA eskiden fiziksel koruyucular içeren güneş kremlerine 
sunblock denmesine izin vermişti. Ancak bugün sunblock 
terimi artık yasal değil. Tüm güneş ürünleri artık koruyucu 
güneş ürünleri ismi ile tanımlanmak durumunda.

S  Küresel ısınma ve ozon tabakasının incelmesi UV ışınları-
nın zararını artırdı mı?

C  Evet. Eskiden ozon tabakası güneş ışınlarının oluşturduğu 
spektrumun büyük bölümünü süzüyordu. Ancak ozon taba-
kası inceldiği için artık daha fazla UV ışını dünyaya ulaşıyor. 
Bu nedenle her gün güneş koruyucu kremler kullanmak çok 
daha önem kazandı!.

S  Solariumlar ne tür ışınlar kullanıyor?

C  Bronzlaştıran makinelerde UVA ışınları kullanılıyor, çünkü bu 
ışınlar bronzluğu sağlayan bir bağışıklık tepkisi oluşturdukları 
halde ancak çok yüksek dozlarda yanıklara neden oluyor. An-
cak bir defa daha hatırlatmak isterim ki bronzluk cildin maruz 
kaldığı tehlikeye karşı kendini savunması sonucu ortaya çıkan 
bir durumdur!

S  Nemlendiricim aynı zamanda güneş koruyucum olabilir 
mi?

C  Bu etkili bir koruma için en iyi çözümdür. İhtiyacınıza uygun bir 
nemlendirici seçin (cilt tipinize uygun, kıvamı iyi ve kullanırken 
sizi rahat ettirecek bir ürün) ama bu ürün aynı zamanda SPF15 
veya daha geniş spektrumlu bir güneş koruyucusu da içersin. 

    Bir nemlendiricinin güneş filtreleme görevini de yerine getir-
mesi bilimsel olarak mümkündür. Zaten çoğu insan gün içinde 
ayrıca bir nemlendirici kullanmaya ihtiyaç duymaz.
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S  İyi bir güneş koruyucusunun özellikleri nasıl olmalı?

C  Daha önce de anlattığımız gibi iyi bir güneş koruyucusunun şu 
özellikleri olmalı:

■	 Günlük kullanıma uygun olmalı. Aynı zamanda nemlendirici 
görevinide yerine getirmesi çok iyi olur. Seçeceğiniz ürün cilt 
tipinize, yaşınıza, cildinizin nemlilik durumuna, kişisel ter-
cihlerinize ve hassasiyetlerinize uygun olmalı.

■	 SPF en az 15 olmalı.

■	 Geniş spektrumlu olmalı, yani hem UVA, hem de UVB ışın-
larına karşı korumalı.

S   Antioksidanlar güneş koruyucuları olarak da etkili midir?

C  Antioksidanlar güneş nedeniyle ortaya çıkan serbest radikallere 
ve yangıya karşı mücadelede yardımcı olabilirler ama, onlar gü-
neş filtreleyicileri değildirler.

    Aralarında vitaminlerin ve bitki özlerinin de bulunduğu bir-
takım antioksidanlar koruyucu güneş kremlerinin, güneşlenme 
sonrası bakımlarının, serumların ve diğer güneşten hasar görmüş 
ciltler için üretilen ürünlerin formüllerinde yer almaktadırlar. 
Kısa veya uzun süreli güneşlenmelerin yol açtığı görünüm sorun-
larının giderilmesi konusunda yardımcı olmalarına rağmen gü-
neşin etkisinden koruma sağlayamazlar.

S  Bazı fondötenler güneş koruyucu maddeler içeriyor. Bu ye-
terli bir koruma sağlar mı?

C  Güneş koruyucu maddeler içeren makyaj malzemeleri ile ilgili 
sorun, sürülen miktarın kişiye göre değişmesidir. Eğer ürün tüm 
yüze bol miktarda sürülüyorsa bu yeterli bir koruma sağlayabilir, 
ama ince bir tabaka veya bölgesel sürülürse istenilen korumayı 
sağlayamaz.

    Eğer güneş koruyucu içeren fondöten sürülmeden önce güneş 
koruyuculu bir nemlendirici sürülmüşse iki ürünün güneş ko-
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ruma faktörleri birbirine eklenmez. Yani güneş koruyuculu nem-
lendirici SPF 30 ise ve fondöten de SPF 8 ise, elde edilen koruma 
faktörü 38 olmaz. İki ürün içinde hangisi en yüksek koruma fak-
törüne sahipse o geçerlidir, verilen örnekte bu SPF30 dur

S  Suya dayanıklı bir güneş koruyucu ürün mü tercih 
etmeliyim?

C  Eğer gün boyu yüzmeyi veya aşırı terleten bir iş yapmayı düşünü-
yorsanız suya dayanıklı güneş koruyucuları iyi bir seçim olur. Bu, 
tüm günlerini deniz kenarında veya havuzda geçirecek altı yaşın-
dan büyük çocuklar için de doğru bir seçimdir. Daha küçük ço-
cuklar için uygun güneş koruyucularını seçmek için doktorlarına 
danışmak daha güvenli olur, çünkü o yaşta alerjilere daha eğilimli 
olabilirler.

    Suya dayanıklı güneş koruyucuların yağ veya krem bazlı ta-
şıyıcılarının kıvamları, ciltten suyu daha kolay atabilmeleri için 
yoğun olabiliyor. Bu taşıyıcıların içerdikleri maddeler gözenekleri 
tıkayabildikleri için özellikle akneye eğilimli ciltler dikkatli ol-
malı, çünkü bu maddeler akneyi olumsuz yönde etkileyebiliyorlar 
veya gözeneklerin tıkanmasına neden olabiliyorlar.

    Zaten tam anlamıyla suya dayanıklı güneş koruyucusu yoktur. 
Sonunda hepsi cildin üzerinden akıp gider. Yasalara göre bir gü-
neş koruyucusu suya dayanıklı olduğunu iddia ediyorsa 40 da-
kika süresince suya maruz kaldığı halde korumaya devam ettiğini 
bir test ile kanıtlamak zorundadır. Eğer ürün suya ileri derecede 
dayanıklı olduğunu ilan ediyorsa bu süre 80 dakikaya çıkmak 
durumundadır.

S  Güneş koruyucuları yüz ve vücut için farklı mıdır?

C  Yüz için hazırlanmış olan güneş koruyucularının taşıyıcıları vücut 
için hazırlanmış olanlardan genelde daha hafif ve akıcı olur. Yüze 
sürülen güneş koruyucuların üzerlerine makyaj yapılacağı var sa-



 BÖLÜM 6 Güneşe karşı korunma 129

yılır. Bedene sürülen güneş koruyucuları suya dayanıklı olabiliyor, 
ama yüz için olanlarda genellikle bu özellik bulunmuyor.

    Ayrıca yüz için hazırlanmış olan güneş koruyucuları antioksi-
danlar, yumuşatıcı maddeler ve cildi rahatlatacak başka maddeler 
de içerebiliyor.

S  Bir defada ne kadar güneş kremi kullanmalıyım?

C  Ortalama boyda bir kişi yaklaşık 30 gr güneş koruyucusunu tüm 
bedenine bir seferde sürmelidir. Bu standart bir çay bardağının 
yarısı kadardır.

    Güneş koruyucu, cilde iyice nüfuz edebilmesi için güneşe çık-
madan en az 30 dakika önce sürülmelidir. Güneşten kızarmış 
ve yangı oluşmuş bir cilde güneş kremi sürmek zararı daha da 
artırabilir.

S  Güneş kremini ne sıklıkta tekrar sürmeliyim?

C  Eğer doğrudan güneşin altındaysanız her iki saate bir yeniden 
sürmelisiniz. Eğer kullandığınız ürün suya dayanıklı değilse veya 
aşırı derecede hassas bir cildiniz varsa yenilemeyi daha sık yap-
malısınız. Yüzdükten sonra veya yoğun olarak terledikten sonra 
da güneş kremi yenilenmelidir.

    İşe giderken sürdüğünüz güneş kremini, eğer uzun süreler gü-
neş altında bulunmayacaksanız, yenilemeniz gerekmez.

S  Güneş koruyucularının son kullanma tarihleri var mıdır?

C  Evet. Amerika’da güneş kremleri reçetesiz satılan ilaçlarla aynı 
grupta kabul ediliyor. Hepsinin üzerinde bir son kullanma tarihi 
bulunması gerekiyor ve bu tarihten sonra kullanılmaları uygun 
görülmüyor. Güneş koruyucuları serin ve kuru bir yerde saklan-
malıdır. Bir aracın bagajı onlar için uygun bir yer değildir! Deniz 
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kenarındayken eğer varsa bir soğutucu içinde tutun, aksi halde 
fazla ısınmamaları için havluya sarın.

S  Güneş koruyucularına alerjisi olanlar var mıdır?

C  Bazı kişiler güneş koruyucusunun içindeki maddelere karşı aler-
jik olabilirler. Aynı maddeler pek çok güneş koruyucu üründe 
kullanıldığı için o kişiler birçok güneş kremine karşı alerjik ola-
bilirler, çünkü farklı ürünler denedikleri halde hepsinde alerjik 
oldukları aynı madde olabilir.

    Etkili bir güneş koruyucu olan PABA yıllarca kullanıldığı 
halde neden olduğu alerjik tepkiler yüzünden kötü bir ün yaptı 
ve yeni formüllerde kullanımından vazgeçildi. Çinko oksit ve ti-
tanium dioksit içeren ürünler genelde alerji yapmasalar da karış-
tırıldıkları emici özellikteki koruyucular alerjik tepkilere neden 
olabilmektedir.

    Alerjinizin nedenini tespit etmek için kullandığınız ürünün 
içeriğini inceleyin ve farklı ürünleri deneyerek sizde bu tepkiye 
yol açanın hangi madde olduğunu belirlemeye çalışın. Çoğu kişi 
sonunda alerji yapmayan bir ürün bulup kullanabiliyor.

S  Bulutlu havada güneşin etkisi azalır mı?

C  Sadece biraz. Bu nedenle meteorologlar sabahları hava raporlarına 
UV endeksi eklerler. Bu endeks mevsimi, güneşin açısını ve bölgenin 
atmosfer olaylarını değerlendirerek ne kadar güneş ışınının yerküreye 
ulaştığını gösterir. Dışarıda uzun süreler geçirecekseniz bu endeksi 
öğrenmeye çalışın.

    Birçok kişi bulutlu havalarda güneşin etkili olmayacağını düşü-
nerek önlem almaz ve güneş yanığı olur. Bulutlar güneş ışınlarının 
%20’sini süzebiliyor, ancak geçebilen ışınlar yine de zarar verebiliyor. 
Gündüzleri yağmur yağdığında bile UV ışınları yere ulaşabiliyor.

    Her gün geniş spektrumlu bir güneş koruyucu sürerseniz UV yo-
ğunluğunu etkileyebilen hava değişimlerine karşı hazırlıklı olursunuz.

S  Kışın güneş yanığı olma tehlikesi daha mı azdır?

C  Evet, ama bunun nedeni dışarıda daha az zaman geçirmenizdir! 
Güneş kışın da çok etkili olabilir. Birçok kişi ilk kayak tatillerinde 
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güneş yanığı olmanın şaşkınlığını yaşar. Hem dağda doğrudan 
güneşin altındadırlar, hem de beyaz karlardan yansıyan ışınlar 
onlara farklı bir açıdan daha çarpar! Üstelik ayaz ve rüzgar cildi 
kurutur ve güneş yanığını daha da kötüleştirebilir. 

    Mevsim ne olursa olsun dışarıda olduğunuz her zaman kaliteli, 
geniş spektrumlu bir güneş koruyucusu sürmelisiniz.

S  Açık havada bulunmak için “güvenli” saatler var mıdır?

C  Evet. Güneş öğlenleri en tepededir. Bu nedenle sabah 10 ile öğ-
leden sonra 3 arasında açık havada, güneşin altında, olmaktan 
kaçınılmalıdır. Meteorologların o gün için tahmin ettiği UV en-
deksine dikkat edin. Güneş koruyucusunu gerektiği kadar sürerek 
güneşten doğru bir şekilde korunursanız cildinizin hasar görme 
ve güneş yanıklarının oluşma riskini en aza indirmiş olursunuz.

    Yaz boyunca sıcak hava nedeniyle çok fazla terleyebilirsiniz, 
dolayısıyla gün ortasında  güneş koruyucusunun etkisi azalabilir. 
Eğer terleyeceğinizi bildiğiniz bir açık hava etkinliğinde buluna-
caksanız suya dayanıklı bir güneş koruyucusu kullanın ve ihtiyaç 
duyduğunuzda yeniden sürün.

S  Giysiler koruma sağlar mı?

C  Sıcak havalarda giyilen ince pamuklu giysiler genelde pek koruma 
sağlamaz. Bir t-shirt giymenize rağmen güneş yanığı olabilirsiniz.

    Günümüzde SPF ölçebilen özel giysiler var. Bu giysiler ışığı 
yansıtmak üzere hazırlanmışlar, ama sıcak havalarda giyilebilecek 
kadar inceler. Bu güneş koruyucu giysileri genellikle spor mağa-
zalarında bulmak mümkün.

    Özetleyecek olursak doğrudan güneş altındayken giyeceğiniz 
beyaz veya açık renklerdeki giysiler ışığı yanısıtır ve fazla ısın-
mazlar. Bir şapka ve kaliteli bir güneş gözlüğü de önemlidir. Bu 
sayede gözlerinizi güneşin zararlarından korumuş, gözlerinizi 
kısmaktan dolayı oluşabilecek kırışıklıkların oluşmasını veya var 
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olanların belirginleşmesini de önlemiş olursunuz. Şapkalar özel-
likle ince saçlı insanlar için iyi bir koruyucudur. Kafa derisi güneş 
yanığı olabilir ve cilt kanserleri çoğu zaman kafa derisinde ortaya 
çıkar.

S  Güvenli bir şekilde bronzlaşmak mümkün müdür?

C  Güvenli bronzlaşma diye birşey yoktur. Tekrarlanan korunmasız 
güneşlenmeler cilde zarar verir ve zamanla cilt kanserelerine veya 
erken yaşlanmaya neden olabilir.

S  Güneşsiz bronzlaştırıcılar veya spray bronzlaştırıcılar gü-
venli midir? Nasıl bronzlaştırıyorlar?

C  Güneşsiz bronzlaştırıcılarda ve spray bronzlaştırıcılarda dihy-
droxyacetone vardır. Bu madde epidermis hücrelerinin içindeki 
keratin proteinlerinin koyulaşmasını sağlar. Bu bronzluk biyolo-
jik melanin üretimini içeren gerçek bir bronzluk değildir.

    Bu ürünler son yıllarda pek çok açılardan geliştirildi ve sadece 
yüz için olanlar bile var. Artık birçok cilt bakım kliniğinin sun-
duğu hizmetler arasında  spray bronzlaştırıcılarla veya güneşsiz 
bronzlaştırıcılarla yapılan uygulamalar da yer alıyor. 

    Güneşsiz bronzlaşma güvenlidir. En azından cildi güneşe ma-
ruz bırakarak bronzlaşmadan daha güvenlidir.Tek sorun bazı 
insanların bu bronzluğu gerçek sanıp güneşe karşı korunmuş 
olduklarını düşünmeleridir. Cildin koyulaşması bronzluk olarak 
görünebilir, ama yine de dışarıya her çıkıldığında gerekli mik-
tarda güneş koruyucusu  sürmek gerekir.

S  Güneş yanığı nasıl tedavi edilmeli?

C  Hafif yanıklar için serin banyolar uygundur. Soyucu, canlandırıcı 
veya cildin nem kaybetmesine neden olabilecek her tür uygulama 
veya üründen sakınmak gerekir. Kapalı, serin bir ortamda bulun-
maya gayret edin. Soğuk aloe vera jelleri, soğuk sade yoğurt veya 
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reçetesiz satılan hidrokortizon losyonları cilde sürülebilen serin-
leticiler arasında yer alır. Cildi tekrar güneşe maruz bırakmayın!

    Cilt yeterince serinlediğinde rahatlatmak için ince bir nemlen-
dirici sürülebilir.

    Cilde sürülebilen anestetik maddeler alerjilere neden olabi-
leceğinden mümkün olduğunca kullanılmamalıdır. Eğer cilt su 
toplarsa veya güneş yanığı olan kişide bayılma, baş dönmesi, 
mide bulantısı veya benzeri hastalık belirtileri görülürse hemen 
bir doktor çağırmak gerekir.

S  Güneşlenme sonrasında güneş hasarını azaltmak için kul-
lanılabilecek ürünler var mı?

C  En iyi çare güneşten sakınmaktır! Cilde nemlendirici sürmek so-
yulmayı ve kuruluğu bir ölçüde hafifletebilir, ama bu soyulmayı 
önlemeyecektir. Antioksidan bir serum hasarı önlemeye yardımcı 
olabilir, ama bunu güneşlenme öncesinde yapmak (güneş koru-
yucu ile birlikte) daha uygundur.

    Ne yazık ki güneşin yol açtığı gerçek ve uzun soluklu hasarları 
yok edecek bilimsel bir güneş sonrası ürün veya bakım yoktur.
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S  Ciltte koyu renk lekeler neden olur?

C  Ciltte koyu renk lekelerin oluşması için değişik nedenler vardır, 
ama en yaygın neden hiperpigmentasyondur. Lekeler, cildin 
belli bir bölgesindeki melanositler aşırı miktarda melanin ürettik-
leri için oluşur.

    Cildin yapısıyla ilgili bölümde (bölüm 1) anlattıklarımızdan 
hatırlayacağınız gibi, melanositler aşağı ve yukarı epidermiste bu-
lunan ve pigment üreten hücrelerdir. Melanositler güneş ışınla-
rının etkisiyle melanin üretirler. Bunu da yeni gelişen epidermal 
hücrelere melanin içeren melanosomlar enjekte ederek yaparlar. 
Bu pigment üretimi bedenin her yerinde eşit ölçüde yapıldığında 
bronzluk ortaya çıkar.

    Eğer melanin üretimi düzensiz olursa veya belli bölgelerde üre-
tim aşırıya kaçarsa koyu renk lekeler veya düzensiz pigmentler 
görülür. Bazen bu hiperpigmentasyon hücrelerin yenilenmesiyle 
kendiliğinden açılır, ancak cilt güneşten zarar görmüşse hiperpig-
mentasyon kalıcı olur.

S  Cilt neden fazla miktarda melanin üretir?

C  Hiperpigmentasyonun çeşitli nedenleri vardır:

■	 Sık sık ve uzun süreler güneşe maruz kalmak
■	 Hormonal dengesizlikler ve hamilelik
■	 Genetik cilt rengi ve ırk
■	 Yaralar ve yangılar
■	 Bazı hastalıklar
■	 Bazı ilaçların neden olduğu yan etkiler

Ancak hiperpigmentasyonun en önemli nedeni yine de tek-
rarlanan güneş hasarlarıdır. Hiperpigmentasyon güneş hasarının 
ya da dermatolojik terimiyle dermatoheliosisin, yani defalarca 
aşırı güneşte kalmış cildin kesin belirtisidir.
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S  Lekeler neden yaşlanan cildin belirtisidir?

C  Genç ve sağlıklı cildin en belirgin özelliği her yanının aynı tonda 
olmasıdır. Güneş hasarlarının en yaygın belirtilerinden biri ise 
yüz, boyun ve göğüsteki cildin farklı tonlarda olmasıdır. Ama gü-
neşe bağlı koyu benekli hiperpigmentasyon sadece yüzde değil 
bedende de görülebilir. Benekler bedenin sürekli güneşe maruz 
kalan herhangi bir bölgesinde, genellikle ellerde ve kollarda or-
taya çıkabilir.

    Düzensiz pigmetler veya güneş lekeleri çoğunlukla güneş ha-
sarlarının ilk belirtisidir. Bunlar 10’lu yaşların sonu veya 20’li 
yaşların başı gibi erken dönemlerde bile oluşabilir, ama genelde 
20’lerin sonu veya 30’ların başında daha yaygındırlar. Yaşlı cilt-
lerde bu lekeler çoğalır ve cilt neredeyse kayış gibi olur. Buna gü-
neşin neden olduğu kırışıklıkar ve pürüzlü cilt dokusu eklenince 
görünümü daha da kötüleşir.

Güneş benekleri
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    Melaninin güneşten hasar görmüş ciltlerde aşırı miktarda üre-
tilmesi, cildi çaresiz bir şekilde güneşten korumaya çalışan me-
lanositlerin, aynı işlemi yapmaya takılıp kalmış olmalarından 
kaynaklanabilir.

S  Hiperpigmentasyon daha çok kadınlarda mı yoksa erkek-
lerde mi görülür?

C  Hiperpigmentasyon sorunları çoğu zaman hormon iniş çıkışları 
veya bozuklukları gibi durumlara bağlı olabildikleri için kadınlar 
hiperpigmentasyondan daha fazla etkilenebiliyor. Erkeklerde de 
hiperpigmentasyon sorunu ortaya çıkabiliyor, ama bunun başlıca 
nedeni güneşlenme veya güneş hasarları oluyor.

S  Hamilelik maskesi nedir? Hamile olmasam da oluşabilir 
mi?

C  Hiperpigmentasyonun ikinci en yaygın nedeni, melanositleri pig-
ment üretmeye yönlendiren hormon düzensizlikleridir. Bu soruna 
doğum kontrol hapı kullanan, hormonal tedaviler gören veya ha-
mile kadınlarda sık rastlanır. Hormonal etkiye bağlı hiperpigmen-
tasyona melasma denir.

    Melasma belirtileri güneş etkisiyle artabilir. Hormonal düzen-
sizlikler yaşamadan önce güneşten hasar görmüş cildi olan kadın-
larda durum daha da kötüleşebilir. Hamilelik maskesi tanımı da 
melasma için kullanılır, ama bu daha çok maske şeklinde görülen 
ve alın, yanaklar, çene ve üst dudağı kaplayan lekeler için geçerlidir. 
Hamilelik maskesi bu alanların hepsini veya sadece bir veya ikisini 
kapsayabilir. 

    Tahminlere göre hamilelerin yaklaşık %70’inde bir tür melasma 
oluşur, ancak hamile olmayan kadınlar da hormonal düzensizlik-
lere bağlı olarak hamilelik maskesi veya melasma ortaya çıkabilir. 
Nadir de olsa bazen erkekler de bu sorunu yaşayabilir. 
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Hormonal düzensizlikler nedeniyle ortaya çıkan melasma (courtesy Timothy G. Berger, M.D.).
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    Çoğu kadında melasma bebek doğduktan hemen sonra kaybo-
lur. Ancak melasma uzun süre devam ederse tedavi gerekebilir. 

S  Isı koyu renk benekleri etkiler mi?

C  Isının, özellikle hiperpigmentasyona eğilimli ciltlerde, melano-
sitleri canlandırabildiğine inanılmaktadır. Melasma rahatsızlıkla-
rında, cilt geniş spektrumlu bir güneş koruyucusu ile korunduğu 
halde, sıcak havadan dolayı renginde koyulaşmalar sıkça görülür. 

    Isı, özellikle Fitzpatrick IV ve V cilt tiplerinde, yangı sonra-
sında ortaya çıkan hiperpigmentasyonun da nedeni olabilir.

S  Hiperpigmentasyon kalıtsal mıdır?

C  Evet. Sadece cilt rengi değil, hiperpigmentasyon eğilimi de kalıt-
sal olabilir. 

S  Hiperpigmentasyon sorunları koyu renk ciltlerde daha mı 
yaygındır?

C  Evet. Koyu renk ciltlerde (Fitzpatrick IV-V) hiperpigmentasyon 
sorunları daha yaygındır.  Afrika’lılar, Asya’lılar, Latinler ve Orta 
Doğu’lular bu gruba dahildir.

S  Neden sivilcelerim geçtikten sonra aynı yerlerde koyu renk 
lekeler çıkıyor?

C  Sivilce, çizik veya hafif yaralanmalardan sonra pek çok cilt ti-
pinde hiperpigmentasyon eğilimi görülür. Bu duruma yangı 
sonrası hiperpigmentasyon denir. Sivilcenin veya yaralanmanın 
bulunduğu bölgedeki yangı, bir bağışıklık tepkisi olarak, melanin 
üretimini tetikliyor. Çoğu zaman bu lekeler epidermal hücrelerin 
yenilenmesiyle kayboluyor. 
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    Maalesef akne çoğu zaman uzun sürer ve sivilcelerin olduğu 
bölgelerde uzun süreli yangı sonrası hiperpigmentasyonlar oluşa-
bilir. Bu özellikle esmer tenlilerde yaygındır. Akne tedavisi başla-
dığında ve durum kontrol altına alındığında, hiperpigmentasyon 

Açık renkli cilt / Light skin Koyu renkli cilt / Dark skin

Melanocytes

Melanin

Melanositler ciltte pigment üretir. Koyu renk ciltteki melanositlerin fazla 
olduğuna dikkat edin.
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kendiliğinden kaybolur. Ancak yangı sonrası hiperpigmentas-
yondan muzdarip olan kişilerde her tür yangı sonrasında bu du-
rum tekrar edebilir.

S  Koyu renk lekeler cildimle çok oynadığım için mi oluşuyor?

C  Kesinlikle! Sivilceleri kaşımak veya sıkmak iltihaplanmalara, 
dolayısıyla hiperpigmentasyona neden olabilir. Acne excoriée 
sivilcelerle oynamanın dermatolojik ismidir. Ayrıca cildinizle oy-
nadığınız sırada oluşabilecek çizikler veya yaralar güneşe maruz 
kaldıklarında daha kolay pigmentleşir.

    Akneli ciltte iltihaplanma sonrası hiperpigmentasyonu önle-
mek için komedonların boşaltılması ve sivilcelerin sıkılması iş-
lemleri, cilt bakım uzmanları tarafından yapılmalıdır. Ancak bazı 
cilt tiplerinde profesyonel uygulamalara rağmen yine de hiper-
pigmentasyona rastlanmaktadır.

    Ekzema veya benzeri kaşıntı yapan cilt rahatsızlıklarını sürekli 
kaşımak da hiperpigmentasyona neden olabilir ve rahatsızlığın 
bulunduğu bölgelerdeki cilt koyulaşabilir.

    Daha önce de belirttiğimiz gibi yangı sonrası hiperpigmentas-
yon esmer ciltlerde açık renklilere kıyasla daha sık görülür.

S  Sivilcelerim geçince yerine koyu renk lekelerin çıkmasını 
nasıl önlerim?

C  Belirttiğimiz gibi sivilceleri sıkmaktan ve kaşımaktan kaçınmak 
yangıyı, dolayısıyla yangı sonrası hiperpigmentasyonu önlemeye 
yardımcı olur. Lekelenmelerden kaçınmanın en iyi çaresi akneyi 
tedavi ettirerek sivilce oluşumunu önlemektir. Her gün yüzünüzü 
benzoyl peroksitli yüz köpüğü,  %2.5’luk benzoyl peroksitli jel 
veya alfa/beta hidroksi asitli jel ile temizlediğinizde, sivilcelere 
neden olan folikül atıklarının temizlenmesine yardımcı olur-
sunuz. Yüzünüzün sivilcesiz yerlerini de bu temizleme işlemine 
dahil etmelisiniz, çünkü sivilce oluşumunu önlemek için yüzdeki 
tüm foliküllerin yıkanması gerekmektedir. Akneye eğilimli cilt-
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lerde sivilce görünmese de, kalıtsal faktörlerden dolayı, cilt al-
tında tıkalı foliküllerin başlangıç aşaması olan mikrokomedonlar 
oluşmaya devam eder. Her gün düzenli olarak alfa/beta hidroksi 
jelleri veya hafif bir benzoyl peroksit jeli kullanılırsa bu folikül 
atıklarının birikmesi önlenir.

    Alfa hidroksi asitleri ve benzoyl peroksit aynı zamanda ölü, hi-
perpigmentli hücrelerin atılmasını ve bu koyu renkli hücrelerin 
temizlenmesi nedeniyle cilt renginin açılmasını sağlar. Her gün 
kolay sürülebilen, gözenek tıkamayan güneş koruyucusu kulla-
nıldığında, güneş nedeniyle pigmentlerin artması büyük ölçüde 
engellenmiş olur. Gözeneklerin tıkanmasına neden olan makyaj 
malzemelerinden ve nemlendiricilerden de uzak durulmalıdır.

    Akneyi kontrol altına almak zaman alır. Eğer kendi başınıza 
uyguladığınız akne bakımından birkaç hafta sonunda olumlu bir 
sonuç alamazsanız bir cilt bakım uzmanına veya dermatoloğa 
danışmalısınız.

S  Çenemde bazı sert kıllar var. Onları düzenli olarak aldır-
maya çalışıyorum, ama çoğu zaman aynı yerde koyu renk 
benekler oluşuyor. Bunun nedeni nedir?

C  İstenmeyen kılların bulunduğu bölgelerde beliren lekelerin ne-
deni içten uzayan kıllardır. Cımbızla alındığında çoğu zaman kıl 
cilt yüzeyinin altında folikül içinde kopar ve folikül duvarının 
içinde uzayarak yangıya neden olabilir, hatta mikrop kapabilir. Bu 
akne sivilcelerine benzer bir oluşumdur.

    Tıpkı sivilcelerde olduğu gibi burada da yangı melanositleri 
canlandırır ve o bölgede koyu renk lekeler ortaya çıkar. Bu lekele-
rin tedavisi akne sivilcelerine uygulananla aynıdır.

    İstenmeyen kılların olduğu yerlerde renk değişimlerini önle-
mek için, kılları cımbızla çekip cilt altında kopmalarına neden ol-
mak yerine, cilt yüzeyine yakın bir yerden kesin. Bu tür kıllar için 
epilasyon yaptırmayı da düşünebilirsiniz. Epilasyonla onlardan 
kalıcı olarak kurtulabilirsiniz.
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S  Karaciğer lekeleri nedir?

C  Güneşte fazla kalmaktan dolayı meydana gelen hasarların, yıl-
lar boyu sürekli tekrarlanması sonucunda, belli bölgelerde aşırı 
melanin üretiminden kaynaklanan solar lentigo veya yaygın 
isimleriyle güneş lekeleri, yaşlılık lekeleri veya karaciğer lekeleri 
oluşabilir. Ancak karaciğer lekelerinin renkleri dışında karaci-
ğerle hiçbir ilgileri yoktur.

    Solar lentigo genellikle ellerde, kollarda ve yüzde ortaya çıkar, 
yani korunmasız olarak devamlı güneşe maruz kalan bölgelerde.

S  Hiperpigmentasyonlu cilt için bakım kuralları nelerdir?

C  İlk ve en önemli kural güneşten sakınmak ve her gün düzenli ola-
rak güneş koruyucu kullanmaktır. Koruyucu güneş ürünü kişinin 
cilt tipine uygun olarak seçilmiş bir nemlendiricinin içinde olma-
lıdır. Güneş koruyucusu geniş spektrumlu ve en az SPF 15 olma-
lıdır. Hiperpigmentasyonlu ciltlere çoğu zaman SPF 30 veya üstü 
de önerilebiliyor.

    İkinci kural, melaninle lekelenmiş ölü yüzey hücrelerini yok 
etmektir. Bu işlem çoğu zaman alfa hidroksi asitleri gibi kimya-
sal peelinglerle yapılabilmektedir. Glikolik asit ve laktik asit en 

Solar lentigo, güneş lekesi



 BÖLÜM 7 Koyu renk lekeler, pigment sorunları 145

sık kullanılan alfa hidroksi asitleridir. Asitler genellikle serum, jel 
veya losyon şeklindedir ve günde bir veya iki defa evde kullanıl-
maları gerekmektedir.

    Tüm AHA ürünleri SPF15 veya daha yüksek bir güneş koru-
yucu ile birlikte kullanılmalıdır. Hiperpigmentasyon durumla-
rında bu daha da önem kazanır.

    Alfa hidroksi asitleri ölü hücreleri birbirinden ayırarak yüzey-
deki hücrelerin cilt yüzeyinden düşmelerini sağlarlar. Bu hücreler 
pigmentler nedeniyle lekeli oldukları için onlar temizlendiğinde 
altlarındaki lekesiz, pigment miktarı az ve rengi daha açık hücre-
ler ortaya çıkabilir.

    Güneşin neden olduğu hafif lekeler düzenli olarak AHA jel 
veya serum sürüldüğünde, güneş koruyucu kullanılıp, güneşten 
sakınıldığında birkaç haftada veya ayda büyük ölçüde açılabili-
yor. Bu uygulama sürdürüldüğü takdirde cilt rengi normal haline 
dönebiliyor.

    Hiperpigmentasyon bakımında üçüncü kural melanin baskıla-
yıcı içeren bir ürün kullanmaktır.

S  Melanin baskılayıcısı nedir?

C  Melanin baskılayıcısı cilde sürülen ve  cilt hücrelerindeki melanin 
üretimini sağlayan biyokimyasal işleme müdahale edebilen bir 
maddedir. Bu maddenin içeriğindeki ajanlar ciltte melanin oluşa-
bilmesi için gerekli olan fizyolojik reaksiyonları kimyasal olarak 
durdurabilmektedir.

    Yaygın olarak kullanılan melanin baskılayıcısı hidrokinone 
isimli bir maddedir. Hidrokinone reçetesiz satılan merhemlerde 
%2 oranında, reçeteli merhemlerde ise %4-6 ve bazen daha yük-
sek oranlarda bulunabilmektedir. Hidrokinone krem, losyon, jel 
ve serum olarak hazırlanabilmektedir.

    Hidrokinone çoğu zaman keratolitik (peeling), alfa hidroksi 
asitleri veya tretinoin (Retin-A daki etken madde) ya da diğer 
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retinoidler gibi cilt yüzeyini soyan maddelerle birlikte kullanıl-
maktadır. Bu maddeler hidrokinonenin cilde nüfuz etmesine 
yardımcı olurlar ve yüzeydeki melaninle lekelenmiş olan kerati-
nositleri (yüzey hücreleri) yok ederler.

    Reçeteli uygulamalarda hidrokinone tretinoin ile birleştirilir, 
bazen de bir steroid eklenir. Bu üçlü birleşim inatçı melasma du-
rumlarında etkili olabilmektedir.

S  Birden fazla melanin baskılayıcısı var mıdır?

C  Hidrokinone reçetesiz olarak %2 oranında satılabilen tek renk 
açıcı ilaç içeriğidir. Arbutin, kojic asit ve bearberry özü (arctos-
taphylos uva-ursi) “cilt aydınlatıcı” ürünlerde kullanılan, ama 
FDA tarafından reçetesiz satışlar için henüz onaylanmamış etkin 
maddelerdir. Bu maddeler hidrokinone gibi çalışırlar. Yukarıda 
saydığımız etkin maddeler onaylanmamış olduklarından “cilt ay-
dınlatıcı” tanımını kullanmaları yasalara aykırıdır, çünkü bu ta-
nımlama sadece hidrokinone içeren ilaçlar için geçerlidir. 

S  Hiperpigmentasyon tedavilerinde cilde C vitamini sürmek 
yararlı mıdır?

C  Bazı hafif durumlarda C vitamini koyu renk lekelerin açılmasını 
sağlayabilir. Magnesium ascorbyl phosphate şeklinde daha etki-
lidir. Asya’da pek çok cilt bakım ürününde kullanılmaktadır. Bir 
alfa hidroksi asit serumu ve güneş koruyucusu ile birlikte kulla-
nıldığında etkisi daha da artar.

S  Hiperpigmentasyon tedavilerinde peeling yarar sağlar mı?

C  Hafif alfa ve beta hidroksi asit peelingleri ve diğer kimyasal pe-
eling uygulamaları hiperpigmentasyona uğramış ölü hücrelerin 
yok edilmesinde kullanıldığında lekelerin açıldığı görülür. Sü-
reci hızlandırırlar, ama özenli bir şekilde uygulanmalıdırlar ve 
evde devam ettirilen AHA jeli veya serumu, günlük güneş koru-
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yucu ve melanin baskılayıcısından oluşan bir bakım programıyla 
desteklenmelidirler.

S  Hiperpigmentasyon tedavilerinde AHA peelingleri ne sık-
lıkta tekrarlanmalıdır?

C  Cilt bakım uzmanları genellikle önce altı tane haftada bir veya haf-
tada iki %30 pH 3.0 AHA uygulamalarıyla başlar ve %10 AHA se-
rum veya jel ile en az 2 hafta evde bakımla devam ettikten sonra 
ilk AHA peelingi yaparlar. Eğer daha fazla açılma isteniyorsa ilk 
seri tamamlandıktan sonra iki haftada bir peeling tekrarlanabilir. 
Ciltte yangı, pullanma veya kızarma görülürse uygulama araları-
nın açılması gerekir.

S  Sert etkili peelingler hiperpigmentasyonu artırır mı?

C  Yukarıda anlatılan AHA peelingleri hiperpigmentasyon için ya-
rarlıdır ve pigment sorunları yaratacak bir etkiye neden olmazlar.

    Sert peelingler veya çok fazla sayıda peeling, çoğu zaman hi-
perpigmentasyon rahatsızlıkları için gereksizdir ve bu tür pee-
linglerin neden olduğu travma yangı yapabilir, bunun sonucunda 
da pigment üretimi daha da artabilir. Bu özellikle esmer tenlilerde 
yaygın olarak görülür. Mikrodermabrasyon için de aynısı geçer-
lidir. Bu uygulamayla yüzeydeki hiperpigmente olmuş hücreler 
atılır, ama bazı durumlarda aynı uygulama hiperpigmentasyonun 
artmasına da neden olabilir.

    Hiperpigmentasyonlu cildi soyarken başarılı bir sonuç elde 
edebilmek için nazik ve dikkatli olmak gerekir. En az iki hafta sü-
reyle evde uygulanabilen  %10 alfa hidroksi asit peelinglerle cildi 
AHA peelingi için hazırlamak önemlidir. Bu arada her gün güneş 
koruyucu ve melanin baskılıyıcısı sürülmeli, güneşten de sakınıl-
malıdır. Çok güçlü peeling uygulamalarına geçmeden önce sabırlı 
davranın ve cilt bakım uzmanının uygulayacağı, haftalık veya 
haftada iki defalık %30 AHA (pH3.0) peeling serisine cildinizin 
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nasıl tepki verdiğini görün. Uygulayacağınız peeling ne kadar 
güçlüyse, hiperpigmentasyonun tetiklenme riskinin de o kadar 
yükselebileceğini göz önünde bulundurun. Salicylic asit peeling-
leri, Jessner’s peelingleri ve Unna peelingleri (sulfür ve resorcinol) 
güçlü kimyasal peelingleri arasında yer alır.

S  Hiperpigmentasyon için tıbbi tedaviler var mı?

C  Evet. Cilt bakım uygulamalarına cevap vermeyen hiperpigmen-
tasyon rahatsızlıklarında gidilecek doktorlar dermatologlardır. 
Onlar sorunlu hiperpigmentasyon konularında diğer doktor-
lardan daha bilgili ve deneyimlidir. Ayrıca koyu tenli insan-
lara özgü hiperpigmentasyon rahatsızlıklarının tedavisine daha 
hazırlıklıdırlar.

    Tıbbi tedavinin özü daha önce anlattığımız programla aynıdır, 
sadece doktorlar genellikle daha güçlü teknikler kullanırlar. Ör-
neğin hidrokinone reçeteli ilaçlarda %4-6 oranlarında olur, oysa 
reçetesiz olanlarda bu oran %2 ile sınırlıdır. Ayrıca reçetelerde 
hidrokinone çoğu zaman Tretinoin (Retin-A) ile birlikte yazılır. 
Triluma da sıkça reçetelerde yer alır. Bu tretinoin, hidrokinone ve 
bir steroid (fluocinolone acetonide) birleşiminden oluşur ve me-
lasma tedavileri için kullanılır.

    Doktorlar kliniklerinde TCA içeren daha güçlü peelingle-
rin yanı sıra IPL (yoğun vuruşlu ışık) gibi ışık tedavileri de uy-
gulayabilir. Hiperpigmentasyonların giderilmesinde değişik tür 
lazer uygulamalarına da başvurulmaktadır. Genelde lazerler 
pigmentli hücrelerin yok edilmesinde çok yararlı olabiliyor, ama 
hiperpigmentasyonun nedeni hormon dengesizliklerinden kay-
naklanıyorsa bu sorunun da giderilmesi gerekiyor, aksi takdirde 
hiperpigmentasyon yeniden oluşabilyor. Ayrıca lazer uygulaması-
nın neden olabileceği canlanma sonucu hiperpigmentasyonun te-
tiklenmemesi için de uygun bir bakım yapılması gerekiyor. Çoğu 
zaman doktor lazer uygulamasından önce evde bir hidrokinone 
tedavisi yapılmasını ister.
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S  Tıbbi tedavim sürerken cilt bakım uzmanının yaptığı pee-
linglere devam edebilir miyim?

C  Genel olarak cevaplayacak olursak; hayır. Doktorunuza tedavi-
niz süresince hangi tür cilt bakım uygulamalarını yapabileceği-
nizi sormalısınız. Rahatlatıcı bir cilt bakımı yaptırmak ve iyi bir 
nemlendirici sürmek sanırım yeterlidir. Doktorun uyguladığı 
programa ek olarak peelingler yaptırmak cilt yüzeyinin çok fazla 
soyulmasına ve dolayısıyla tahrişlere neden olabilir ve durumu-
nuzu olumsuz yönde etkileyebilir.

S  Peki, pigmentleri yetersizmiş gibi görünen açık renk leke-
ler nedir? Neden oluşuyorlar?

C  Ciltteki pigment eksikliğinin adı hipopigmentasyondur. Bunun 
çeşitli nedenleri vardır:

■	 Güneşin verdiği hasarlar veya dermatoheliosis sonunda me-
lanositler zarar görebilir ve pigment eksikliği ortaya çıkar. 
Genellikle bu benekli hiperpigmentasyon ile bir arada olur ve 
ciltte  açık renkli küçük bir leke üzerinde çeşitli koyuluklarda 
hiperpigmentli benekler görülür. Bu durum daha çok sık ve 
aşırı süreler güneşte kalmış olan kişilerde ortaya çıkar.

■	 Tinea versicolor bronz ten üzerinde beyaz benekler oluşma-
sına neden olan bir mantardır. Sırtta, göğüste bazen de yüzde 
görülen bu açık renk beneklere daha çok sörfçülerde ve de-
nizde uzun süreler geçiren kişilerde rastlanır. Mantar bulun-
duğu yerlerde melanin üretimini engeller.

■	 Bazı bilim adamlarına göre bir bağışıklık sistemi hastalığı 
olan Vitiligo, cildin pigment üretme özelliğini kaybettiği kro-
nik bir rahatsızlıktır. Vitiligo kalıtsal da olabiliyor. Hastalı-
ğın farklı seyirleri vardır. Bazı kişilerde pigment kaybı küçük 
alanlarla sınırlıdır, bazılarında da çok geniştir. Öyle ki bazen 
bedenin büyük bir bölümü pigment kaybından dolayı açık 
renk olur. Özellikle koyu tenli insanlarda bu çok belirgin bir 
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hal alabilir ve bazen depigmentasyon (çevreleyen bölgeler-
deki pigmentlerin depigmentasyon ilaçlarıyla yok edilmesi) 
uygulanarak cilt tonunun eşitlenmesi sağlanabilir.

	 Vitiligo ile tiroid hastalıkları arasında bir bağ oldu konu-
sunda bazı görüşler var, ama bunun dışında vitiligo rahat-
sızlığı olanlarda başka belirti görülmüyor. Vitiligo için bazı 
tedaviler var ama hiçbiri %100 etkili değil. Pigmentasyonun 
yeniden başlatılması için kullanılan başlıca ilaç olan psoralen 
aynı zamanda psoriasis (sedef hastalığı) tedavilerinde de kul-
lanılmaktadır. Psoralen kullanan hastalar, melanin üretimini 
canlandıran ışık kutuları ile tedavi edilir, ancak %100 başarı 
pek elde edilmemiştir.
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S  Neden bazı cilt temizleme ürünleri köpürür, bazıları 
köpürmez?

C  Köpüren cilt temizleyicileri yüzey aktif maddeleri olarak bilinen 
bileşenler içerir. Bu maddeler cilt yüzeyinin gerilimini azaltarak 
ürünün cilt üzerindeki kayganlığını artırır. Yüzey aktif maddeleri 
arasında arındırıcılar olarak adlandırılan deterjanlar da vardır. 
Elbette ki bunlar çamaşır deterjanlarının yoğunluğunda değildir. 
Bu maddeler cildin üzerindeki yağı, kiri ve sebumu etkili bir şe-
kilde temizlerler ve aynı zamanda köpük oluşmasına neden olur-
lar. Bir cilt temizleme ürünü ne kadar köpürüyorsa o kadar çok 
yüzey aktif maddesi içerir.

    Köpürmeyen cilt temizleme ürünleri içerdikleri yağlar veya 
emollientlerle (yumuşamayı sağlayan kimyasal madde) cildi te-
mizlerler. Cilt temizleme sütü veya kremi olarak nitelendirilen bu 
ürünler daha çok makyaj silmek için veya kuru ciltlerin temizliği 
için önerilir.

S  Cilt temizliği için kullanılan ve ürünün etiketinde görebile-
ceğim yüzey aktif maddeleri hangileridir?

C  Lauryl ve laureth sufatlar en yaygın olanlarıdır. Şampuanlarda ve yüz 
köpüklerinde sıkça kullanılan temizleme maddesi sodium lauryl sul-
fattır. Çoğu kişi sodium lauryl sulfatı sorunsuz kullanabiliyor; ama 
hassas, kızarıklığa eğilimli, kuru ve akneli ciltlerde tahriş ve kuru-
luğa neden olabildiği biliniyor. Bu tahrişin nedeni büyük ölçüde cilt 
yüzeyinden fazla miktarda lipit (sebum) sökülmesi ve bariyer fonksi-
yonundaki lipitlerin de olumsuz yönde etkilenmesi olabilir. Yukarıda 
saydığımız bariyer fonksiyonu sorunlu olan cilt tiplerinde bu hasarlar 
daha da ilerleyebilir ve tahriş daha ciddi boyutlara ulaşabilir. Ammo-
nium lauryl sulfat daha az tahrişe neden olan bir seçenektir, ancak 
yüksek dozlarda yine cilde zarar verebilir.

    Temizleme ürünlerinde kullanılan yüzey aktif maddeleri genel-
likle ürünün içerik listesinin en üstünde yer alırlar. Bu onların yoğun 
miktarlarda kullanıldığını gösterir. İçerik listeleri söz konusu üründe 
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kullanılan maddelerin yoğunluk miktarlarına göre yukarıdan aşağıya 
doğru sıralanır. Yani ürünün çoğunu oluşturan maddeler üsttedir, az 
miktarda kullanılanlar ise en sonda yer alır.

    Diğer yaygın temizleme etken maddeleri cocamidopropyl beta-
ine, disodium lauryl sulfosuccinate ve decyl polyglucoside olarak 
sıralanabilir.

S  Cildim için en uygun cilt temizleme ürününü nasıl seçerim?

C  Cildinizdeki yağ oranı arttıkça köpüren aktif yüzey maddeleri 
içeren temizleme ürünlerine yönelmelisiniz. Köpüren temizleyi-
ciler fazla yağları daha iyi silebiliyorlar. Cildinizin yağlılık oranı 
temizleme köpüğünün türünü belirler. Köpüğün gücü içerdiği 
aktif yüzey maddelerin miktarıyla orantılıdır. Akneye eğilimli 
ciltler benzoyl peroksit veya salicylic asit içeren ilaçlı köpüklere 
ihtiyaç duyabilir. Çok yağlı ciltler bol köpüklü temizleyicilere ih-
tiyaç duyar, karma ciltler için az köpürenler daha uygun olabilir.

    Kuru ve hassas ciltler az deterjan içeren veya hiç deterjan içer-
meyen ürünler kullanmalıdır, yani köpük çok az olmalıdır. Kuru 
ve hassas ciltlerde temizleme ürünlerinin sebumu çok fazla yok 
etmemeleri önemlidir. Bu cilt tiplerinde yüzeyde bulunan sebum 
zayıflamış olan bariyer fonksiyonunu korumaya yardım eder. Se-
bum yok edildiği takdirde temizleme maddeleri bariyer fonksiyo-
nuna ulaşır ve ona zarar verebilir. Bu tür bir ürünü tekrar ederek 
kullanmak ciltte kuruluk, pullanma, kızarıklık ve tahriş yapabilir.

    Genel olarak kuru ve hassas ciltler çok az köpüren veya köpür-
meyen temizleme sütleri kullanmalıdır. Decyl glucoside, kuru ve 
hassas cildi olan kişilere uygun, yumuşak bir temizleme madde-
sidir. Az miktarda köpürür ve bu  nedenle daha rahat durulanır. 
Bu cilt tipleri için kullanılan ürünler parfüm ve canlandırıcılar da 
içermemelidir. Ancak yumuşatıcı kimyasallar ve lipit maddeler 
içermeleri iyi olur, çünkü bu maddeler aktif yüzey maddelerinin 
cilt ile temasını yumuşatırlar. Buna ek olarak ürünün, cildin te-
mizlenmesi sırasında oluşabilecek kurumayı azaltmak için, rahat-
latıcı ve nemlendirici etki yapan maddeler içermesi de önerilir.
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    Makyaj silmek için tüm cilt tipleri için en uygun seçenek kö-
pürmeyen cilt temizleme sütleridir, çünkü yumuşatıcılar içeren, 
köpüksüz bir ürünle makyajı temizliği yapmak daha iyi sonuç 
verir. Bu temizleme sütleri makyajı ve diğer tortuları silmek 
için nemli, yumuşak bezler veya pamuk petler yardımıyla cilde 
uygulanmalıdır.

    Eğer cildiniz karmaysa, ki pek çok kişinin karmadır, sabahları 
cildinizin yağlılık oranına uygun bir temizleme köpüğü kullan-
malısınız, ancak akşamları makyajınızı silmek için bir temizleme 
sütü tercih etmelisiniz.

S  Cildimi soğuk suyla mı yoksa sıcak suyla mı yıkamalıyım? 
Sıcak suyun bakterileri öldürdüğü ve gözenekleri açtığı 
doğru mu?

C  Herkes her zaman cilt temizliğini oda sıcaklığındaki suyla yapma-
lıdır. Sıcak su cildi tahriş eder ve kan damarlarının genişlemesine 
neden olur, üstelik hassas ve rosacealı ciltler için çok zararlıdır. 
Bakterileri yok eden sıcaklıktaki su cildi yakar. Eğer akneniz varsa 
bakterileri, sıcak su yerine, ilaçlı bir temizleme ürünü kullanarak 
yok edebilirsiniz.

    Gözenekler geçitler gibi açılıp kapanmaz. İşin sırrı su, ısı değil. 
Temizleme ürününü yüzünüze sürmeden önce cildi suyla ıslatır-
sanız sebum ve tortuların çözülmesine yardım etmiş olursunuz.

    Soğuk su sevimsizdir. Ayrıca rosacealı ciltlerde sorunlara ne-
den olabilir.

S  Yüzümü temizlerken pamuklu bez mi yoksa sünger mi 
kullanmalıyım?

C  Cildinizi temizlerken bir bez veya sünger kullanmak, özellikle 
makyaj silerken, doğru bir seçimdir. Temizleme sütlerini nemli 
pamuk petlerle kullanmak da iyi bir fikirdir, çünkü hem yumu-
şaktırlar hem de kullanıldıktan sonra atılabilirler. Ayrıca göz çev-
resindeki hassas cilt için de çok uygundurlar.

    Temizlik işlemi sırasında kaba ve sert malzemeler kullanma-
yın. Pürüzlü banyo bezleri ve keseler ciltte micro-abrasyon etkisi 
yapabilir.
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    Temizleme gereçleri her kullanım sonrası yıkanmalı veya steri-
lize edilmelidir.

S  Yüzümü yıkamadığım zaman kendimi temiz hissetmiyo-
rum. Makyajımı temizleme sütüyle sildikten sonra yüzümü 
yıkayabilir miyim?

C  Evet. Makyajınızı sildikten sonra yüzünüzü yıkayabilirsiniz, an-
cak temizleme köpüğünüzü cildinizin yağlılık durumuna uygun 
olarak seçin.

S  Tonikler ne yapar? Mutlaka tonik kullanmalı mıyım?

C  Toniklerin görevleri çeşitli ve önemlidir.

■	 Cilt temizleme ürünleri temizlik sırasında çoğu zaman cildin 
pH değerini yükselterek alkali bir ortam oluşmasına neden 
olurlar. Tonikler temizlik sonrasında cilt yüzeyinin pH de-
ğerini düşürerek cildin tekrar hafif asitli ortamına kavuşma-
sını sağlarlar. Cilt yüzeyi için ideal değerler pH 5.5 ile pH6.2 
arasındadır.

■	 Tonikler cilt yüzeyinde kalan temizleme ürününün veya mak-
yajın artıklarını silen yağ çözücü maddeler içerebilirler. Bun-
lar daha çok yağlı ciltler için hazırlanan toniklerde bulunur.

■	 Tonikler gözenekleri daha küçük göstererek cilt yüzeyinin gö-
rünümünü olumlu yönde etkileyebilirler. Ayrıca cildi geçici 
olarak gerginleştiren katkı maddeleri de içerebilirler.

■	 Toniklerde nemlendirici maddeler bulunabilir. Bunlar nem-
lendirici sürmeden önce cilt yüzeyinin nemlenmesini sağlar.

■	 Toniklerin içinde temizleme sonrasında oluşabilecek kızarık-
lıkları gideren yatıştırıcı maddeler de bulunabilir. Tonikler 
eksiksiz bir cilt bakım programının etkin parçasıdırlar. Cilt 
tipinize uygun bir ürün seçmeniz önemlidir.

S  İyi bir nemlendirici neler içermelidir?

C  Nemlendiriciler cildin nem tutmasını sağlayan emollientler ve 
cildin su emilimini artıran hydrator veya humektant maddeler 
içerir. Tüm nemlendiriciler bu iki maddenin karışımından olu-
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şur. Nemlendiricileri birbirinden farklı yapan bu maddelerin 
kullanım miktarları ve formüllerine eklenmiş olan bazı katkı 
maddeleridir.

    Nemlendiricinizde bulunması gereken maddeler ve miktarları 
cilt tipinize göre değişir. Eğer cildiniz yağlı veya karmaysa zaten 
üretilen doğal sebum cildinizin nem tutması için yeterlidir. Bu 
durumda nem koruyuculardan ziyade su tutan maddelere ihtiya-
cınız vardır. Yani cildinizin kuru olduğunu düşünüyorsanız bu-
nun nedeni susuzluktur. Size gereken yağ değil sudur. 

    Eğer cildinizde az gözenek varsa veya hiç gözenek yoksa, do-
ğal yumuşatıcı görevini yerine getiren sebum üretiminiz yeterli 
değildir. Cildiniz yine kuruyabilir, ama karma ve yağlı ciltlerden 
farklı olarak, bunun ana nedeni doğal yumuşatıcı üretiminizin 
yetersizliğidir. Böyle bir durumda, cildinizin suyu koruyabilmesi 
için, yağ veya lipit bazlı emollient maddeler içeren bir nemlendi-
rici kullanmanız gerekir.

    Sodium hyaluronate, gliserin, sorbitol, butylene glycol ve so-
dium PCA yaygın olarak kullanılan humektant maddeler (su tu-
tucu maddeler) arasında yer alır. Emollientler (su koruyucular) 
ise çok çeşitlidir. Jojoba, avokado ve ayçiçek yağları ve capric 
triglyceride gibi lipitler, yağ asitleri ve esterleri ile parafinler su 
koruyucu görevini yerine getirirler. Silikon ve türevleri ise ürü-
nün sürülebilirliğini artırmanın yanı sıra nem koruyucu olarak 
da etkilidirler.

S  Neden bazı nemlendiriciler krem, bazıları losyondur?

C  Nemlendirici kremler genellikle daha fazla nem koruyucu içerir 
bu nedenle kıvamları daha yoğundur. Sebum üretimi yetersiz olan 
kuru ciltler için hazırlanmışlardır. Eğer cildiniz kuru ve gözenek-
leriniz belli belirsizse size en uygun ürün bu olabilir. Kremlerde, 
bileşimlerindeki su ve yağların veya yumuşatıcıların karışmasını 
sağlayan emülgatörler (kıvam artırıcılar) daha fazladır. Bu ne-
denle kavanoz veya tüplerde satılırlar. Losyonlarda ise kremlere 
kıyasla su miktarı daha fazladır ve yağlı veya karma ciltlere göre 
hazırlanmışlardır. 



 BÖLÜM 8 Cilt bakım ürünleri ve içerdikleri maddeler 157

S  Doktorum bana petrolatum içeren bir nemlendirici losyon 
önerdi. Petrolatum cildin tıkanmasına neden olmaz mı?

C  Hayır. Komedon (tıkalı gözenek) oluşumunun asıl nedeni kü-
çük yağ molekülleri olan yağ esterleridir. Petrolatum saf haliyle 
(petroleum jölesi) yağlıdır. Gözenekleri tıkadığı iddiasının ne-
deni budur. Oysa bir emulsiyona (krem veya losyon)karıştırıl-
dığında yağlılığını kaybeder. Petrolatum belki de en etkin nem 
koruyucusudur. Biyolojik olarak etkisizdir, yani bedendeki kim-
yasallarla çatışmaz. Bu özelliğinden dolayı da tepkisel, alerjik ve 
hassas ciltler için bire birdir.

    Ne yazık ki maruz kaldığı haksız iddialar nedeniyle petrola-
tum hazırlanan formüllerde giderek daha az kullanılmaya baş-
landı. Kuru cildin, özellikle kuru beden cildinin bakımı için 
benzersiz bir maddedir.

S  Nemlendiricimin içeriğinde cetyl alkol var. Alkol cildi ku-
rutmaz mı?

C  Her alkol kurutmaz. Alkol deyince genelde ilk akla gelen isop-
ropyl (solvent) alkoldür. Bu kurutucudur ve ciltteki bir çizik veya 
yara ile temas ettiğinde sızlamaya neden olur. Kozmetik sana-
yinde kullanılan ve kurutucu etkiye sahip bir başka alkol SD’dir

    Alkol kimyasal bir terimdir ve bir hidrojen atomu ile bir kar-
bon atomunun, bir karbon zincirinin sonuna bağlandıklarını 
anlatır. Çoğu alkol yağ bazlıdır, yani daha çok krem benzeri bir 
yumuşaklıkta veya bazen de balmumu kıvamındadırlar. Bu al-
koller yaygın olarak nemlendirici krem ve losyonların formülle-
rinde nem koruyucu olarak kullanılmaktadırlar. Cetyl alkol hem 
nem koruyucu hem de kremin veya losyonun karışımını sağlayan 
emülgatör görevlerini yerine getirir.
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S  Nemlendirici ile göz çevresi kremi arasında gerçekten fark 
var mı?

C  Evet. Göz çevresindeki cilt, yüzün diğer bölgelerine oranla, çok 
daha ince, narin ve hassastır. Sebaceous bezleri daha azdır ve bu-
rası belki de tüm bedendeki en zayıf bölgedir. Ayrıca erken yaş-
lanma ve güneş hasarlarının ilk belirtilerinin görüldüğü yerdir.

    Günümüzde göz çevresi kremleri bu nazik bölgeye uygun ola-
rak hazırlanıyor ve bu bölgedeki yetersiz sebum üretimini destek-
lemek için, diğer nemlendiricilere göre daha fazla nem koruyucu 
ve lipit içeriyor. Göz çevresi kremleri göz altı torbalarını, koyu 
halkaları, ince çizgi ve kırışıklıkları ve pürüzlü dokuları gider-
meye yardımcı olan peptitler (bkz bir sonraki soru), enzimler, 
lipitler ve antioksidanlar gibi son teknoloji ürünü maddeler de 
içerebilirler.

S  Peptit nedir?

C  Peptitler protein bloklarının temeli olan amino asit zincirleridir. 
Amino asitler birbirlerine bağlandıklarında peptit olurlar. Peptit-
ler birbirlerine bağlandıklarında ise proteinleri oluştururlar.

    Modern cilt bakım teknolojisi, peptitleri, cildin davranış biçi-
mini belli bir şekilde değiştirmek için kullanarak cildin belli bir 
bölgesinin görünümünü değiştirebiliyor. Amino asit grupları bi-
raraya getirilerek peptitler oluşturuluyor, sonra bunlar yağ unsur-
larıyla birleştirilerek cilde nüfuz etmeleri kolaylaştırılıyor. 

    Cilt bakım alanında bilinen en ünlü peptit palmitoyl pentapep-
tide-3 veya diğer adıyla Matrixyldir. Anti-aging formüllerinde cilt 
dokusunu ve esnekliğini iyileştirmek için kullanılmaktadır.

    Bu peptitteki aminoasit dizilimi bir kolajen molekülünde-
kiyle aynı olduğu için, cildi “kandırarak” kolajenin çözüldüğüne 
“inandırdığı” ileri sürülmektedir. Bunun sonucu olarak cilt, biyo-
kimyasal olarak, kolajen çözme işlemini yerine getiren enzimleri 
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yavaşlatıyor. Bu yavaşlama cildin daha sıkı görünmesini ve ince 
çizgiler ve kırışıklıkların azalmasını sağlıyor.

S  Değişik türde peptitler var mı?

C  Çok, pek çok peptit var. Bunların içinde hangilerinin cildin gö-
rünümü üzerinde etkili olduğu ile ilgili araştırmalar büyük hızla 
sürmekte. Bazıları fark yaratabiliyor, bazıları da hiç etkili olmuyor.

    Kırışıklıkların giderilmesinde ve cilt sıklaştırılmasında bir 
arada kullanılan palmitoyl oligopeptide ve palmitoyl tetrapep-
tide, göz şişlikleri için kullanılan dipeptide-2 ve özellikle yüz 
mimik çizgilerinin ve kırışıklıkların hafifletilmesinde kullanılan 
acetyl hexapeptide-8  cilt bakım ürünlerinde kullanılan başlıca 
peptitlerdir.

    Peptit içeren ürünler daha iyi sonuç almak için, başka etken 
maddelerle birleştirilebilir veya farklı etkiler yapan ürünlerle bir 
arada kullanılabilir.

S  Eksfoliantlar ne yapar?

C  Eksfoliantlar cilt yüzeyindeki ölü hücreleri yok ederek cildin daha 
düzgün bir görünüm almasını sağlar ve bu sayede kırışıklıkların 
ve çizgilerin derinliğinin azalmasına ve genel yüz dokusunun 
iyileşmesine yardımcı olurlar. Ayrıca eksfoliantlar ölü hücre tor-
tularını temizleyerek kullanılan ürünlerin daha iyi emilmesini 
sağlarlar ve etkilerinin önemli ölçüde artmasına destek verirler. 
Doğru kullanıldıklarında hücre döngüsünü canlandırırlar ve 
nemliliği artırırlar. Aşırı kullanımlarda ise tahrişe ve kuruluğa 
neden olabilirler.

S  Değişik türde eksfoliantlar var mıdır?

C  Eksfoliantlar iki ana gruba ayrılır:

■	 Mekanik eksfoliantlar arasında yüz keseleri, taneli temizle-
yiciler, eksfoliant etkili maskeler ve kuruduktan sonra ova-
lanarak çıkarılan kremler (gommage) yer alır. Bunlar cilt 
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yüzeyinden fiziksel güç yardımıyla ölü hücreleri temizler-
ler. Bazen kullanımlarının daha rahat olması için temizleme 
ürünlerinin içine karıştırılırlar. Mekanik eksfoliantlar için bir 
başka örnek microdermabrasiondur.

■	 Kimyasal eksfoliantlar cilt yüzeyindeki ölü cilt hücrelerini 
veya onların arasındaki yapışkanı, kimyasalları çözerler. Kim-
yasal eksfoliantlar mekanik eksfoliantlardan farklı olarak  
foliküllerin içine nüfuz ederek buradaki tortuları da çözebi-
lirler. Bu nedenle komedon, gözenek genişlemesi veya sivilce 
sorunlarında olumlu etki yaratabilirler. Kimyasal eksifoliant-
lar genelde asitler veya enzimlerdir. Asitler arasında beta hid-
roksi salisilik asit ve alfa hidroksi glikolik, malik, mandelik ve 
benzeri asitler yer alır. Sülfür ve benzoyl peroksit de kimyasal 
eksfoliant olarak kullanılabilir. Enzimler arasında ise papain 
(papaya) ve bromelain (ananas) vardır. Bunlar proteolitik 
(protein çözücü) enzimlerdir ve cilt yüzeyindeki ölü keratino-
sitlerdeki keratini çözerler.

 Mekanik ve kimyasal eksfoliantların hem evdeki kullanıma 
uygun dozları, hem de cilt bakım uzmanları ve dermatolog-
ların profesyonel kullanımlarına uygun daha güçlü formülleri 
bulunabilmektedir.

S  Alfa hidroksili bakım ürünleri kullanmanın yararları 
nelerdir?

C  Alfa hidroksi asitleri günümüzde cilt bakım alanında kullanılan 
belki de en etkili ve çok yönlü maddelerdir. Cilt yüzeyindeki kor-
neositler arasındaki bağları çözen bu asitler, pek çok açıdan cilt 
görünümünün iyileşmesine destek olurlar:

■	 Alfa hidroksi asitleri ölü hücre birikimlerini çözmek suretiyle 
cilt yüzeyini düzeltir ve cilt dokusunu pürüzsüzleştirirler. Kırı-
şıklıların ve çizgilerin kenarlarındaki birikimleri yok ettikleri 
için bunların görünümlerini yumuşatırlar ve ışığın yansıma-
sını düzelterek cildin daha pürüzsüz görünmesini sağlarlar.
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■	 Alfa hidroksi asitleri, foliküllerin içindeki atıkların çözül-
mesini de sağlayarak gözeneklerin görünümünü düzeltirler 
ve akne sivilcelerine neden olabilecek sorunların oluşmasını 
önlerler.

■	 Alfa hidroksi asitleri ciltteki melanin yüklü keratinositleri yok 
ederek cilt renginin daha eşit görünmesini ve koyu beneklerin 
ve hiperpigmentli bölgelerin renginin açılmasını sağlarlar.

■	 Cilt yüzeyindeki ölü hücreleri temzilemek suretiyle hücre ye-
nilenme döngüsünü canlandırırlar. Hücre yenileme döngüsü 
korneumun bariyer fonksiyonunu oluşturan lipitleri üretme-
sine neden olur. Bu nedenle alfa hidroksi asitlerinin kullanımı 
epidermisin nem tutma kapasitesini de geliştir. Ciltteki nem 
oranı arttıkça görünümü pürüzsüzleşir ve sıklaşır.

S  Evde kullanmak için hazırlanmış olan alfa hidroksi asit 
ürünleri alırken nelere dikkat etmeliyim?

C  Öncelikle, ciltte gerçek bir iyileşme görebilmek için alfa hidroksi 
asit ürünlerini düzenli olarak kullanmak gerekir. Alfa hidroksi 
asit içeren bazı cilt temizleme ürünleri vardır, ama bunlar bakım 
ürünü olarak kabul edilmemelidir. Cilt temizleme ürünlerindeki 
AHA’lar ürünün etkisini  güçlendirir, ama gerçek bir etki sağla-
yacak kadar uzun süre cilt yüzeyinde kalamazlar. 

    Alfa hidroksi ev bakım ürünleri; losyon, serum, jel ve krem 
şeklindedir. Etkili olabilmeleri için cilt yüzeyinde saatlerce 
kalabilmelidirler. Cilt tipinize en uygun kıvamı seçmeniz de 
önemlidir.

     İyi bir AHA ürünü, %8-10 oranında, genellikle glycolik ve lak-
tik asitlerinin karışımı olan alfa hidroksi asitleri içerir. Buna beta 
hidroksi salicylic asit gibi başka asitler de eklenmiş olabilir.

    Losyon veya krem şeklindeki alfa hidroksi asit ürünleri nem-
lendirici görevini de yerine getirebilir.

    Evdeki kullanım için hazırlanmış olan AHA ürünlerinin pH 
değeri 3.5’den düşük olmamalıdır. Daha düşük pH değerleri olan 
ürünler tahriş ve yangıya neden olabilir. 
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S  Alfa hidroksi asit ürünlerini kullanırken nelere dikkat et-
mek gerekiyor?

C  Alfa hidroksi asit ürünleri pek çok cilt tipine ait sorunların gide-
rilmesinde yararlı olabilir, ancak böyle bir ürünü kullanmaya baş-
lamadan önce almanız gereken önlemler ve bilmeniz gerekenler 
şunlardır:

■	 Alfa hidroksi asit ürünleri cildi soymak suretiyle etkilerini 
gösterir. Bu nedenle başka bir eksfoliant etkiye sahip ürünle 
aynı anda kullanılmaları sakıncalıdır. Doktorunuz izin ver-
mediği sürece alfa hidroksi asit ürünü ile birlikte Retin-A, 
Differin veya Tazorak gibi reçeteli eksfoliantları kullanma-
yın. Eş zamanlı olarak birden fazla eksfoliant kullanmak 
yangılara, pullanmalara ve başka ürünlere karşı hassasiyet 
doğmasına neden olabilir. Ayrıca Accutane (isoretinoin) alır-
ken veya almayı bıraktıktan birkaç ay sonrasına kadar AHA 
ürünleri kullanılmamalıdır. Ne zaman AHA kullanmaya son 
vermeniz gerektiğini dermatoloğunuza danışın. Bir de AHA 
ürünleriyle birlikte sert mekanik eksfoliantlar kullanmaktan 
sakının. Eğer AHA uygulaması sürerken böyle bir eksfoliant 
kullanacaksanız çok dikkatli olmalısınız.

■	 Ürünü üzerindeki tariflere uygun olarak kullanın.

■	 Eğer hassas bir cildiniz varsa AHA ürünlerini seçerken dik-
katli olmalısınız. Hassas ciltler AHA ürünlerinden büyük 
yarar görebilir, ama içerdikleri AHA oranlarına ve pH değer-
lerine dikkat etmek gerekir. Böyle bir karar vermeden önce 
bir cilt bakım uzmanına danışmak daha doğrudur. Ayrıca 
hassas cildi olanlar, ciltleri hassas olmayanlara kıyasla, bu tür 
ürünleri daha aralıklı kullanmalıdır.

■	 AHA sürmüş olduğunuz bölgelere ağda yaparken dikkat edin. 
AHA’lar cilt yüzeyinin incelmesine neden olabilir ve bu ne-
denle bazı kişilerde ağda uygulamalarının yan etkileri olarak 
ciddi tahrişler görülebilir, hatta ağda yapılan bölgedeki cilt 
soyulabilir. Eğer AHA veya benzeri bir eksfoliant tedavisi al-
tındaysanız, ağda hizmetleri için, bir cilt bakım uzmanına git-
meyi tercih edin ve uygulama öncesinde mutlaka eksfoliant 
kullanmakta olduğunuzu belirtin.



 BÖLÜM 8 Cilt bakım ürünleri ve içerdikleri maddeler 163

■	 Alfa hidroksi asitleri kullanan kişiler güneş yanıklarına 
karşı daha savunmasız olabilir. Bu nedenle AHA uygulama-
ları sırasında mutlaka geniş spektrumlu SPF-15 ve üstü bir 
güneş koruyucusu kullanmalısınız. (Ama zaten bunu hep 
yapmalısınız!)

■	 Eğer AHA bakımını profesyonel bir cilt bakım uzmanı veya 
dermatolog yapacaksa, bu uygulama öncesinde, en az 2 hafta 
boyunca %8-10 AHA içeren bir ürünle evde bakım yaparak 
hazırlanmalısınız. Bu hazırlığı yapmazsanız cildinizde tahriş-
ler oluşabilir.

  En emin çözüm alfa hidroksi asit içeren ürünleri bir cilt bakım 
uzmanının kontrolü altında kullanmaktır. Onlar bu tür ürünler 
konusunda deneyimlidir ve bunları güvenle ve en etkili şekilde 
nasıl kullanmanız gerektiği konusunda size yardımcı olabilirler. 
Ayrıca profesyonel olarak uygulanan yüksek oranlı AHA ürün-
leri hakkında da size bilgi verebilirler ve önerilerde bulunabilirler. 
AHA peelingleri olarak da bilinen ve seriler halinde yapılan bu 
bakımlarla programınız çok daha iyi sonuçlara ulaşabilir.

S  Lipozomlar nedir? Nasıl çalışırlar?

C  Lipozomlar çoğunlukla cildi güçlendiren ve destekleyen madde-
lerle doldurulan çok küçük kapsüllerdir. Genellikle soya lesitini 
veya fosfolipitler gibi yağ bazlı maddelerden oluşan bu kapsül-
ler ciltteki hücrelerin arasındaki lipitler tarafından kolayca kabul 
edildikleri için cilde rahatça nüfuz edebilmektedir.

    Lipozom, hücreler arasındaki lipit dokuya girdiğinde, lipo-
zomun zarı bu doku ile bütünleşip erir ve içinde taşımış olduğu 
madde serbest kalır.

    Lipozomları eşsiz yapan taşıdıkları maddeleri ihtiyaç duyu-
lan yere kadar götürebilmeleri ve antioksidanlar gibi hassas yük-
leri hedeflerine varmadan kullanılmaktan veya okside olmaktan 
koruyabilmeleridir.
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    Ancak bu mikrokapsülerin içine her madde konamıyor veya 
konmaması gerekiyor. Bazı bileşimler bir lipozomun içine sığa-
mayacak kadar büyük olabiliyor veya bazıları da, örneğin güneş 
koruyucuları, görevleri gereği cilt yüzeyinde kalmaları gerekiyor.

S  Antioksidanlar nedir ve cilt için neden o kadar önemlidirler?

C  Antioksidanlar doğal maddelerdir ve hem insan bedeninde hem 
de doğada bulunurlar. Antioksidanlar oksidasyonu önler, daha 
doğrusu bastırırlar. Oksidasyon, doğal biyokimyasalların elekt-
ronlarını okside edicilere kaptırdıkları süreci tanımlar. Okside 
ediciler çoğunlukla oksijen bazlı kimyasallardır ve biyokimyasal-
lardan elektronlar aşırdıkları için yangıya ve hücre fonksiyonla-
rının bozulmasına neden olurlar. Bu vahşi oksijen bileşenlerinin 
yaygın ismi serbest radikallerdir.

    Oksidasyon aslında normal bir biyolojik süreçtir, ama bu be-
dende veya ciltte çok fazla olduğunda ortaya çıkan bir dizi biyo-
kimyasal tepki sonunda hücreler, dokular ve cilt zarar görür. Bu 
tepkilerin önüne geçmediğiniz takdirde hasar büyür ve kırışıklık-
lar, sarkmalar ve diğer yaşlanma belirtileri ortaya çıkar.

    Antioksidanlar cilt yüzeyinde ve içinde çalışarak, yaşlanma 
olarak kendini belli eden, biyokimyasal tepkiler şelalesini durdu-
rurlar. Bunu da serbest radikalleri nötralize ederek veya yangıya 
neden olan tepkileri önleyerek yaparlar.

    Antioksidanlar için en iyi doğal kaynak renkli meyve ve seb-
zelerdir. Bunun dışında cilde sürülebilen veya gıda desteği olarak 
tablet şeklinde alınan antioksidanlar da yaygın olarak kullanıl-
makta ve önerilmektedir. 

    Yeşil çay, üzüm çekirdeği, meyankökü ve nar, cilt bakımında 
sıklıkla kullanılan antioksidanlar arasında yer alır. Cilt bakım 
ürünlerinde kullanılan pek çok değişik antioksidan vardır

S  Cilde sürülen vitaminler etkili midir? Yararları nedir?

C  Bazı vitaminlerin cildin görünümünü ve durumunu düzelte-
bildikleri artık yaygın olarak kabul ediliyor. Birçok bilim adamı 
vitaminlerin etkisini antioksidan olmalarına bağlıyor. Antiok-
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sidan oldukları için cildi, yangılara ve cildin yaşlanması olarak 
nitelediğimiz duruma neden olan oksidasyon hasarlarına karşı 
koruyorlar.

Cilt bakım ürünlerinde yaygın olarak kullanılan vitaminler 
şunlardır:

■	 A vitamini, diğer ismiyle retinol, antioksidan etkisinin yanı 
sıra cilt için çok yararlıdır. Hücre gelişimi ve fonksiyonları 
için gerekli olduğundan ve kolajen bileşimlerini düzenlediği 
için, retinol anti-aging ürünlerinde sıkça kullanılıyor. Bu-
nun sonucunda cilt daha genç bir görünüme kavuşuyor. Vi-
tamin A türevleri olan retinoitler arasında Retin-A, Tazorac 
ve Differin gibi yüzeysel ilaçlar ve ağızdan alınan akne ilacı 
Accutane (isotretinoin) yer alıyor. Retinyl aldehyde ve retinyl 
palmitate yine vitamin A türevi olan cilt bakım maddeleridir.

■	 C vitamini ya da L-ascorbic asit cilt bakım ürünlerinde mag-
nesium ascorbyl phosphate, sodium ascorbyl phosphate ve as-
corbyl palmitate olarak kullanılıyor. Yaşlanma belirtileri olan 
ve güneşten hasar görmüş ciltlerin bakımları başta olmak 
üzere bu güçlü antioksidanlar hücre zarlarının oksidasyondan 
etkilenmesini önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca C vitamini 
kolajen üretimi için de gerekli. Bunların yanı sıra C vitamini 
cilt renginin açılmasına da destek veriyor ve güneşin verdiği 
zararlar sonucunda ortaya çıkan benekli, alacalı cilt rengini 
düzeltmek için de kullanılıyor.

■	 E vitamini cilt bakım ürünlerinde tocopherol veya tocopheryl 
acetate olarak bulunuyor. Yağda çözülebilen E vitamini hem 
cilde bir antioksidan olarak yarar sağlıyor, hem de antioksi-
dan etkisiyle içinde yer aldığı ürünleri koruyor. C vitaminiyle 
birlikte kullanıldığında etkisi daha da artıyor.

■	 Panthenol veya B5 vitamini uzun süredir nemlendiricilerin 
içinde nem sağlayıcı madde olarak kullanılmakta. Panthenol 
hücre fonksiyonları için de gereklidir.
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■	 Ergocalciferol veya D vitamini, yağda çözülebilen bir vita-
mindir ve giderek daha çok ilgi toplamaktadır. Artık pek çok 
bilim adamı bu vitaminin beden için sanıldığından çok daha 
önemli olduğuna inanıyor. D vitamini ciltteki hücre yeni-
lenme döngüsüne etki ediyor ve henüz bilinmeyen pek çok 
başka işleve sahip olduğu da düşünülüyor.

              Yüzeysel olarak kullanılan vitaminlerin sayısı kısıtlı, ama cilt    
bakımında kullanılan pek çok başka vitaminler ve mineraller var.

S  Antioksidan bir ürün alırken nelere dikkat etmek gerekir?

C  Antioksidan bakım ürünlerinde önemli farklar olabilir. Bir nem-
lendiricinin içine eklenmiş birkaç antioksidanın cildinize yarar 
sağlayacağını iddia etmek doğru olmaz.

    En etkili antioksidan ürünler genellikle serum şeklindedir. Bu 
baz sayesinde (sürülebilirliklerini sağlayan madde) bir nemlendi-
ricinin içine karıştırılmış olmalarına kıyasla cilde daha iyi nüfuz 
edebilirler.

    Farklı antioksidanlar içeren ürünleri seçmeniz önemlidir, 
çünkü farklı türde pek çok serbest radikal vardır. Bunlara bazen 
tepkisel oksijen türleri de deniliyor. Bu farklı serbest radikalleri 
bastıran antioksidanlar da farklıdır. Geniş spektrumlu bir antiok-
sidan serum, çeşitli oksidasyon tetikleyicilerini bastırabilen, bir 
dizi antioksidan içerir.

    Antioksidan malzemeler cilde sürülmeden önce etkilerini 
kaybetmemeleri için korunmalıdır. İyi korunmamış olan antiok-
sidanlar ambalajlarının içinde okside olur ve genellikle renkleri 
koyulaşır veya kahverengiye döner.

    Lipozomlar veya benzeri kapsülleme yöntemleri antioksidan 
maddelerin korunmasını sağlar ve cilde nüfuz etmelerini kolay-
laştırır. Örneğin E vitamini veya tocopherol korunmadığı sürece 
antioksidan etkisini cilt yerine ürün üzerinde gösterir.

    Son olarak rahat ettiğiniz ve kolay kullanabileceğiniz bir ürün 
seçin. Antioksidan serumlar genellikle nemlendiriciden veya gü-
neş koruyucusundan önce sürülür. Uygulama sırasında batma 
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hissi veya kızarıklıklar olmamalıdır. Ürün sürdüğünüz zaman ho-
şunuza gitmeli, çünkü kullanılmayan bir ürünün yararı olmaz!

S  Kızarıklıkları gideren maddeler var mıdır?

C  Yangıyı azalttıklarını iddia eden maddeler ilaç olarak nitelendi-
rilmelidir. Reçetesiz satılan ve ilaç etkisine sahip olan tek madde 
hidrokortisondur. Cildi rahatlatıcı ve gevşetici etkiye sahip, kıza-
rıklıkların azalmasına ve bunlara neden olan sorunların önlen-
mesine yardımcı olan, çeşitli kozmetik maddeler vardır.

    Kızarıklıkları içerdikleri yeşil bazlarla yok ettiklerini ileri süren 
renkli ürünler sadece kozmetik etkiye sahiptir. Bunlar kızarıklık-
ların üzerini kapatarak gizlerler, ama cildi rahatlatacak bir etki 
yapmazlar. 

    Oysa daha önce anlatmış olduğumuz antioksidanların tümü 
cildi rahatlatırlar. Bunun nedeni yangıya neden olan serbest ra-
dikalleri bastırmaları olabilir. Bu rahatlatıcı ürünlerin çoğunda 
üzümçekirdeği, yeşil çay ve matricaria (papatya) özleri vardır. 
Tahrişi azaltan ürünler arasında meyankökünden elde edilen lic-
hochalcone isimli güçlü bir antioksidan da vardır. Yine meyan 
kökünden elde edilen dipotassium glycyrrhizinate ve sea whip 
(denzi kamçısı) isimli bir mercandan elde edilen elizabethae özü 
mükemmel rahatlatıcılardır.

    Hassas veya rosacea’lı ciltler kızarıklıklara dolayısıyla tahrişlere 
eğilimli oldukları için sakınmaları gereken pek çok madde vardır. 
Parfümler, pek çok aromatik yağlar, kurutucu alkoller ve canlan-
dırıcı etkiye sahip maddeler bunlar arasında yer alır. Daha ayrın-
tılı bilgiler için hassas ciltlerle ilgili bölüme bakabilirsiniz.

S  Cilt bakım ürünlerinde ve makyaj malzemelerinde neden 
koruyucular kullanılır?

C  Koruyucular cilt bakım ürünlerinin üretiminde son derece 
önemli bir role sahiptirler. Onlar ürünleri hem patojenik kir-
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lenmelerden korurlar, hem de kremlerin ve diğer ürünlerin taze 
kalmalarını sağlarlar. Bu koruyucular olmasa cilt bakım ürünleri 
çabucak bozulurdu ve mikroplar için mükemmel yaşama alan-
larına dönüşürdü! Koruyucular cilde, gözlere ve bedene zarar 
verebilen bakterileri öldürürler ve ürünün bulunduğu kaba par-
maklarımızı sokmamız sonucu ortaya çıkan mikroplara karşı da 
önlem alırlar.

   İçinde su barındıran her ürün mikroplar için uygun bir yaşam 
ortamı sağlar. Doğal maddeler içeren her ürün de mikroplar 
barındırabilir.

   İçlerinde koruyucu olmadığını iddia eden ürünler genelde su 
veya doğal madde içermezler ve çok kısa sürede tüketilmeleri ge-
rekir. Petrolatum örneğin saf haldeyken koruyucuya ihtiyaç duy-
maz, çünkü su içermez ve mineral kökenlidir.

S  “Doğal” cilt bakım ürünleri daha mı iyidir?

C  Doğa muhteşem bir kaynaktır. Pek çok kozmetik ve cilt bakım 
ürününde kullanılan maddeler bitkilerden elde edilmiştir. Ay-
rıca reçeteli ilaçlarda kullanılan kimyasalların 1/3’ü de bitki 
kökenlidir.

    Pek çok kişi doğal malzemelerle hazırlanan ürünlerin daha 
güvenli olduğunu ve kimyasallar içermediğini sanır. Oysa herşey 
kimyasallardan üretilir. Bitki özleri de aslında doğanın ürettiği 
pek çok kimyasalın bileşimleridir. Laboratuvarlarda üretilen saf 
kimyasallar çoğu zaman doğal kaynaklardan elde edilir.

    Ayrıca güvenli olmayan yığınla doğal madde vardır. Örneğin 
zehirli sarmaşık, zararlı kimyasal maddeler içeren doğadaki bir-
çok bitkiden, sadece bir tanesidir. Hindistan cevizi yağı ve kakao 
yağı akneli kişilerde gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir. 
“Doğal” belki doğadan elde edilmiş anlamına gelebilir, ama bu o 
maddenin kimyasallardan arınmış, güvenli veya etkili olduğu an-
lamına gelmez. Aynı şekilde bir maddenin sentetik olması veya 
laboratuvarda hazırlanmış olması o maddeyi zehirli veya sağlığa 
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zararlı yapmaz. Bu kitabın yazarının görüşü her iki taraftan da en 
iyileri alarak muhteşem cilt bakım ürünleri yaratmanın en doğru 
yol olduğudur, çünkü etkili ve kullanışlı malzemeler hem doğada 
bulunuyor hem de laboratuvarlarda oluşturuluyor

S  Sakınılması gereken zararlı malzemeler var mı?

C  Eğer böyle maddeler olsaydı FDA onları piyasadan çekerdi.

    Zararlı madde diye birşey yoktur, ama yanlış uygulama nede-
niyle bazı maddeler zarar vermiş olabilir. Örneğin akneli ve ak-
neye eğilimli ciltler için son derece zararlı olabilecek hindistan 
cevizi yağı gibi yağ asitleri ve lipitler, yağlı-susuz ciltler için mu-
cizeler yaratabilir. İnsanlar parfümlere bayılır, ama bu tür katkılar 
hassas ciltlerde tahrişlere neden olabilir. SD alkol, yağlı ciltlerde 
aşırı sebum üretimini kontrol altına almaya yardımcı olabilir, 
ama kuru ve hassas ciltleri daha da kurutup tahriş edebilir.

    Cildiniz hassas, akneye  eğilimli veya kuruysa bazı madde-
lerden sakınmanız gerekebilir. Burada sağduyulu davranmak 
önemlidir.  Cilt sorunu olanlar, bir cilt bakım uzmanına veya der-
matoloğa danışarak, hangi maddelerden sakınmaları gerektiğini 
ve hangilerinin yararlı olduğunu öğrenmelidir.
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S  Cildimin yağlı mı, kuru mu yoksa karma mı olduğunu nasıl 
anlarım?

C  Bir cilt bakım uzmanı ilk olarak karşısındaki kişinin yüzündeki 
gözeneklerin dağılımına bakar. Gözeneklerin büyüklüğüne ve 
bulundukları yere göre aşağıdaki sonuçları çıkarabilir:

■	 Büyük, belirgin gözenekler varsa ve bunlar, kulaklara yakın 
yerler dahil olmak üzere tüm yüze yayılmışsa bu yağlı cilttir. 
Foliküllerin içinden akan sebum miktarı fazla olduğu için on-
ları genişletmiştir ve bu nedenle gözenekler belirgindir. Ba-
zen yağlı cilt için “portakal kabuğu dokusu” tarifi yapılır. Yağlı 
cilt genelde parlaktır ve bazen balmumuna benzer bir dokusu 
olabilir. Pek çok gözenek tıkalıdır, açık komedonlar (siyah 
noktalar) veya kapalı komedonlar (deri altında minik yumru-
lar) görülebilir.

■	 Eğer ışıklı büyüteç altında bile gözenekler zor görülüyorsa bu 
kuru veya alipidik (lipitlerden yoksun) cilttir. Sebum üretimi 
yetersiz olduğu için foliküller genişlemez ve bu nedenle gö-
zenekler belirginleşmez. Yeterli miktarda sebum üretemeyen 
cilde elle dokunulduğunda pürüzlü hissedilir. Korunmamış 
olduğu için genellikle susuzdur, birçok küçük kırışıklıklar ve 
hafif pullanmalar görülebilir.

■	 Eğer yüzün orta kısmındaki gözenekler belirginse ve kulak-
lara doğru gidildikçe bunlar küçülüyorsa bu karma cilttir. 
Adından da anlaşılacağı gibi, yağlı ve kuru alanların karışı-
mından oluşur. Genelde yağlı bölge yüzün merkezinden ge-
çen dikey bir alandır. Küçük gözenekli, kuru bölgeler yüzün 
kulaklara yakın alanlarındadır. Karma ciltte yağlı bölgelerde 
yağlı cilt özellikleri, daha kuru bölgelerde ise kuru cilt özellik-
leri görülür.
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Kuru alipidik cilt kendini görünmeyen gözeneklerle 
belli eder (courtesy Mark Lees Skin Care, Inc.).

Belirgin gözenekler yağlı cilt belirtisidir (courtesy Mark Lees Skin Care, Inc.).
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S  Neden değişik cilt tipleri vardır?

C  Cilt tiplerini genler belirler, yani kalıtsaldırlar. Yağlılık ve kuruluk 
hormonlara, hormon iniş çıkışlarına, hastalıklara, ilaçlara (reçe-
teli ve reçetesiz) ve bazen de çevresel etkilere bağlı olarak değişik-
lik gösterebilir.

S  Yağlılık ve kuruluk oranları kişiye göre değişir mi?

C  Kişilere bağlı değişiklikler çok fazladır. Yağlılık veya kuruluk 
oranı; genler, hormonlar ve çevre etkilerine göre değişiklik gös-
terebilir. Ayrıca cilt bakımı da önemlidir. İhmal edilmiş olan bir 
ciltte, hangi tip olursa olsun, kendi tipine özel rahatsızlıkların pek 
çok belirtisi vardır.

    Karma ciltlerde yüzün orta bölümünü kaplayan yağlı alanın, 
yani T-bölgesinin genişliği, söz konusu karma cildin daha yağlı 
mı yoksa daha kuru mu olduğunu belirler. Eğer T-bölgesindeki 
gözenekler  belirginse ve yanaklara doğru devam ederek göz ke-
narlarından aşağıya doğru inen bir çizgiye doğru genişliyorsa, bu 
karma-yağlı cilt tipidir. Eğer T-bölgesindeki belirgin olan göze-
nekler daha çok yüzün merkezine toplanmışsa, bu karma-kuru 
cilttir. Karma cilt çok yaygındır. Genlerin ve hormonların etki-

Typical distribution of oily and dry 
areas in the T-zone.

T-bölgesinde yağlı ve 
kuru alanların tipik 
dağılımı
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siyle insanlar genellikle yaşlandıkça daha az sebum üretir ve bu 
nedenle zaman geçtikçe ciltleri daha kuru olur.

S  “Normal cilt” nedir?

C  Gerçek şu ki “normal cilt” çok enderdir. Normal cilt, sebum üre-
timi ve gözenek dağılımı mükemmel olan, alerjik eğilimler gös-
termeyen ve yağlılık veya kuruluk gibi rahatsızlıkları olmayan bir 
cilttir.

S  Karma cildim varsa yağlı cilde göre mi yoksa kuru cilde 
göre mi bakım yapmalıyım?

C  Piyasada bulunan cilt bakım ürünlerinin çoğu, her ne kadar “nor-
mal cilt” tanımı taşıyorlarsa da, aslında karma ciltlere göre hazır-
lanmıştır. Karma cilt çok yaygın olduğu için pazarlamacılara göre 
karma cilt “normal”dir.

    Cildiniz hangi yöne daha yakınsa ona uygun ürünler seçme-
niz daha doğrudur. Birçok ürünün ambalajında hangi cilt tipi için 
hazırlanmış olduğu yazar. Eğer sorularınız varsa bir cilt bakım 
uzmanına danışabilirsiniz.

S  Sabah 11’de cildim yağlanıyor. Buna göre cilt tipim yağlı 
mıdır?

C  Eğer yağlanma makyaj yapmadığınız ve nemlendirici sürmediği-
niz halde oluyorsa, cildiniz büyük ihtimalle yağlıdır. 

    Yağlı makyaj malzemeleri ve yağlı nemlendiriciler, hareketli 
bir gün geçirdiğinizde cildinizin yağlanmasına neden olabilir. 
Eğer bu malzemeleri kullanmadığınız zamanlarda yağlanma his-
setmiyorsanız, sorun makyaj malzemeleri veya nemlendiriciniz 
olabilir.

    Böyle bir durumda daha hafif bir nemlendirici ve mineralli ve 
pudra bazlı makyaj malzemeleri kullanmayı deneyin. Yağlı ciltler 
için hazırlanmış uçucu bazlı sıvı fondötenler var. Böyle bir deği-
şiklik yapmak sabahları ortaya çıkan yağlanmayı hafifletecektir.
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    Ayrıca cilt yüzeyindeki fazla sebumu yok etmeye yardımcı olan 
silika veya naylon içerikli yağ emici ürünler de var. Bunlar anti-
shine (parlama giderici) ürünler olarak pazarlanıyor.

S  Cildim yağlı olduğu halde yine de nemlendirici kullanmalı 
mıyım?

C  Emollient (nem koruyuculu) bir nemlendirici kullanmanız ge-
rekmez, ama yine de gün boyunca cildinizin bir korumaya ihti-
yacı olabilir. Güneş koruyucuyu kesinlikle unutmayın!

    Yağlı ciltler için hazırlanmış olan ve dimethicone veya cyclo-
pentasiloxane (her ikisi de silikon türevleridir) içeren hafif bir 
güneş koruyucusu kullanın. Bu yağlanma yapmadan cildinizin 
nem tutmasına ve yüzeyinin kurumamasına destek verir.

    Yağlı ciltler geceleri sürülen nemlendiricilere de ihtiyaç duy-
mayabilir. Onun yerine antioksidanlar veya peptitler gibi yararlı 
maddeler içeren su bazlı serumlar kullanabilirsiniz.

S  Cildim yağlı gibi gözüküyor, ama yüzeyi oldukça kuru. Cil-
dim aynı anda hem yağlı, hem de kuru olabilir mi?

C  Eğer büyük, belirgin gözenekleriniz varsa ve cildinizi yağlı ola-
rak hissediyorsanız, cildiniz yağlıdır. Hissettiğiniz “kuruluğun” 
nedeni susuzluk olabilir. Bu bir cilt tipi değil bir rahatsızlıktır. 
Cildiniz yağlı ve susuz olabilir, yani cilt yüzeyinizde yağ değil su 
eksiktir. Susuzluk nedeniyle ciltte pullanma, gerginlik hissi, bazen 
kaşıntı veya kırmızılık olur.

    Yağlı ciltlerin susuz kalmasının nedeni genelde sık yıkama, sert 
sabunlar, nemlendirici kullanılmaması ve güneşin etkisidir. 

S  Susuz kalmış yağlı cilde nasıl bir bakım yapılmalı?

C  Sert sabunlar ve alkol bazlı ürünler kullanmayı bırakın. İçinde 
ammonium lautyl sulfate olan hafif köpüklü bir temizleme ürünü 
tercih edin. Bu kolayca ve tortu bırakmadan durulanacaktır. Te-
mizleme sonrasında, alkol ve parfüm içermeyen, yumuşak bir to-
nik uygulayabilirsiniz. Yağlı karma ciltlere göre hazırlanmış hafif 
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kıvamlı bir nemlendirici ve güneş koruyucusu bulmaya çalışın. 
Yağlı cildi olanlar kullanacakları ürünlerin gözenek tıkamadıkla-
rına dair test edilmiş olmalarına dikkat etmelidirler.

    Susuz kalmış yağlı ciltlerin bakımını yaparken cildin emolli-
entlere (nem koruyucuya) değil de humectantlara (su tutuculara) 
ihtiyacı olduğunu aklınızda bulundurmalısınız. Cilt zaten emolli-
ent görevini yerine getiren yeterli miktarda sebum üretmektedir. 
Yağlı nemlendiriciler cildi daha da yağlandıracaktır. Nemlen-
diricinizin, güneş koruyucunuzun ve kullandığınız diğer bakım 
ürünlerinin PCA, gliserin veya sodium hyaluronate gibi nemlen-
dirci maddeler içermesine dikkat edin. Bu maddeler cilt yüzeyini 
yağlandırmadan ciltteki susuzluğun giderilmesine yardımcı olur.

S  Allık sürdüğüm bölgelerde neden minik yumrular 
oluşuyor?

C  Bunlar kapalı komedonlar olmalı. Cilt yüzeyinin hemen altında 
oluşan bu gözenek şişkinliklerinin nedeni allığınızın içerdiği bazı 
maddeler olabilir. Kömür katranı türevleri olan D&C kırmızı bo-
yalarının bazıları komedojeniktir, yani komedon oluşmasına ne-
den olabilmektedir.

   Pudra allıkları bulundukları kapların içine presleyen madde-
ler çoğu zaman mum bazlıdır. Bunlar da komedon oluşumunu 
tetikleyebilir.

   Ancak bunlar herkeste aynı etkiyi yapmaz. Sanırım sizde kome-
don oluşumlarına veya akneye kalıtsal bir yatkınlık var, yoksa bu 
tür bir tıkanma sorunu yaşamazdınız.

S  Allık sürdüğüm bölgedeki bu minik yumruları nasıl yok 
edebilirim?

C  O bölgeye makyaj malzemesi sürmekten vazgeçmelisiniz. Bu so-
runun sorumlusu allığınız gibi görünüyor, ama suç fondötende 
veya pudranızda da olabilir.

    Komedonlara neden olmadıkları test edilmiş ürünler tercih 
edin. Bu ürünlerde D&C kırmızı boya yerine renk verici olarak 
karmin veya demir oksit vardır. Pudra allığınız da gözenek tıka-
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mayan bir presleyici maddeyle kalıba preslenmiş olmalıdır. Bunlar 
çinko stearate, octyldodecyl steroyl stearate veya cyclomethicone 
gibi silikon türevleridir. İsopropyl myristate veya palmitate, lano-
lin veya lanolateler ise komedon tetikleyici maddelerdir.

    Her gün düzenli olarak bir alfa/beta  hidroksi asit jeli veya 
%2.5’lik benzoyl peroksit jeli kullanarak bu yumruların kaybol-
masına destek verebilirsiniz. Bir cilt bakım uzmanı tarafından 
yapılan ekstraksiyonla bu komedonlardan daha çabuk kurtulabi-
lirsiniz. Cilt bakım uzmanına danışarak bölgeyi temizlemek için 
hangi ürünleri kullanmanız gerektiğini ve bu yumruların yeni-
den oluşmasını önleyen makyaj malzemelerinin neler olduğunu 
öğrenebilirsiniz.

S  Cildimde sık sık döküntüler oluyor. Bu hassas bir cildim ol-
duğunu mu gösteriyor?

C  Döküntülerin nasıl olduğuna bağlı. Eğer cildinizde kurdeşene 
benzer döküntüler ve kırmızı lekeler sıkça oluyorsa ve kaşıntılar 
veya sızlamalar da bunlara eşlik ediyorsa, cildiniz hassas ve alerjik 
olabilir. Bunlar sadece yüzünüzde ortaya çıkıyorsa rosacea rahat-
sızlığınız olabilir. Eğer bu kızarıklıkları veya yangıyı kullandığınız 
bir ürünle veya uygulamayla bağdaştırabiliyorsanız durumunuz 
daha da kesinlik kazanır. Kesin tanı için bir dermatoloğa görün-
meniz en doğru karardır. Cilt bakım uzmanları hassas cildinize 
en uygun bakım ürünlerini seçmeniz konusunda size yardımcı 
olabilirler.

    Eğer yüzünüzdeki döküntüler akne sivilcelerine benziyorsa, bu 
cildinizin akneye eğilimli olduğunu ve tıkalı gözenekler ve akne 
sivilceleri oluşturmaya kalıtsal olarak yatkın olduğunuzu işaret 
eder.

    Bu durumda her gün foliküllerdeki atıkları temizlemek için bir 
alfa/beta hidroksi asit jeli veya benzoyl peroksit gibi folikül eksfo-
liantları kullanmalısınız. Ayrıca cildinizdeki fazla yağları gideren 
etkili bir cilt temizleyicisi kullanmalısınız ve makyaj malzemele-
rinizin ve cilt bakım ürünlerinizin akneye eğilimli ciltlere uygun 
olmasına dikkat etmelisiniz. Eğer yardıma ihtiyaç duyarsanız bu 
tür konularda deneyimli bir cilt bakım uzmanına danışabilirsiniz.
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S  Cildimdeki gözenekler sık sık tıkanıyor, ama ben 40 yaşın-
dayım ve yaşlanmaktan korkuyorum. Bir sürü anti-aging 
ürünü deniyorum, ama onlar sanki tıkalı gözeneklerimi 
daha da kötüleştiriyor. Çözüm olarak ne önerirsiniz?

C  Yaşlanmaya eğilimli cildi olanların cildi aynı zamanda kuru da 
olabildiği için, yaşlanma belirtilerini hafifleten ürünlerin çoğu bu 
ciltlerdeki sebum yetersizliğine destek veren emollientler içeriyor.

   Oysa sizin cildinizde bolca sebum var. Bu nedenle cildiniz yağlı 
ve gözenekleriniz hemen tıkanabiliyor. Kuru ciltler için hazırlan-
mış olan ürünler zaten yağlı olan cildinize daha fazla yağ ekliyor. 
Bu ürünleri kullandıkça gözeneklerinizin daha çok tıkanmasının 
ve sivilcelerin oluşmasının nedeni budur.

   Hem tıkalı gözenekli, hem de akneye eğilimli ciltlere uygun anti-
aging ürünleri kullanabilirsiniz. Peptitler, alfa hidroksi asitleri, 
güneş koruyucuları ve antioksidanlar gibi yaşlanma belirtilerini 
hafifleten maddeler aslında sorun yaratmaz. Sorun bu madde-
lerin taşıyıcıları (bazları) veya sürülebilirliklerini (kıvamlarını) 
artıran malzemelerdir. Bunlar çoğunlukla kuru, alipik cilde yar-
dımcı olan ama yağlı ve akneye eğilimli ciltleri tıkayabilen yağlı 
emollient maddelerden oluşur.

   Yukarıda saydığımız yaşlanmayı geciktirmeye destek veren 
maddeleri içeren, ama cilde sürüldüğünde ağır ve yağlı hissi 
uyandıran emollient yüklü kremlerden farklı olarak hafif, akıcı, 
jel veya serum şeklinde olan anti-aging ürünleri tercih edin. Tı-
kalı gözenekleri olan ve sivilceye eğilimli ciltler için hazırlanmış 
olan ürünlerin ambalajında genellikle bu özellikler yazar. Ayrıca 
kullandığınız ürünlerin, bağımsız laboratuvarlar tarafından, ko-
medojenik olmadıklarına dair test edilmiş olduklarından emin 
olun.

   Eğer ihtiyacınıza uygun ürünler bulamıyorsanız bir cilt bakım 
uzmanına danışın.

S  Gözümün altındaki torbalar çok fena. Bu konuda ne 
yapabilirim?

C  Göz altı torbalarının nedeni su toplanması ve/veya alt göz kapa-
ğında yağ toplanmasıdır. Gözlerin altında yağ toplanması genel-
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likle kalıtsaldır. Buradaki cilt çok ince olduğu için yağın ağırlığı 
ile torbalanma oluşur.

   Bu bölge su toplamaya eğilimlidir ve bunun sonucunda şişlikler 
oluşur. Sinüslerinde sorunları olanlarda bu şişlikler daha da be-
lirgindir. Bazı ilaçlar yan etki olarak hem göz altlarında, hem de 
tüm yüzde şişmelere neden olabilir.

   Sabahları görülen göz çevresi şişlikleri genellikle kişi uyandıktan 
ve gününe başladıktan hemen sonra geçer. Hafif yüz masajları, 
yüzdeki kasları hareket ettirmek ve yüzü ılık bir duşun altında 
tutmak şişliklerin azalmasına yardımcı olabilir.

   Göz çevresindeki şişliklerin giderilmesine destek veren bazı cilt 
bakım ürünleri vardır:

■	 Siyah çay veya salatalık özü gibi yatıştırıcı ve sıvı emici mad-
deler pamuk petlere emdirilerek kompresler hazırlanır ve baş 
hafif yukarıda tutularak gözlerin üzerine yerleştirilir. Komp-
resin oluşturduğu baskıyla şişlik hızla geriler.

■	 Göz çevresini sıklaştırmak için hazırlanan, film şeklinde cilde 
yapışan jeller, fiziksel olarak dokuyu gerip yapıştırarak şişliği 
giderebilir. Ürün silindiğinde cilt yine eski haline döndüğü 
için, sorun ancak geçici olarak çözülür.

      Yeni çıkan ürünlerden bir tanesi dipeptide-2 olarak bilinen 
bir peptit ve hesperidin methyl chalcone isimli bir bioflavonid 
içeriyor. Peptit kılcal damarları güçlendirerek sıvı sızmasını ön-
lemeye yardım ediyor, hesperidin methyl chalcone de sıvının 
azalmasına destek veriyor. Bu yeni formül göz altı şişliklerinin 
azaltılması konusunda uzun vadeli çözümler getirebiliyor. Ancak 
bu ürünlerden hiç biri göz altı kapakçığındaki yağ birikimlerinin 
giderilmesini sağlayamıyor.

S  Göz altı torbaları için kalıcı bir çözüm var mı?

C  Göz altındaki yağların ve düğümlerinin kalıcı olarak giderilmesi 
ancak ameliyat yoluyla mümkün. Alt göz kapağı blepharoplastisi 
bu ameliyatın tıbbi adıdır. Yüz estetiği veya göz estetiği konu-
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sunda uzmanlaşmış estetik cerrahlar veya genel estetik cerrahlar 
bu ameliyatı yapabilir. Genellikle hastanede gecelemeye ihtiyaç 
bırakmayan bu işlemin iyileşme süresi de sadece birkaç gündür. 
Yağ birikimleri pek tekrar etmediği için bu ameliyatı bir defa yap-
tırmak çoğunlukla kalıcı bir çözüm sağlayabiliyor.

S  Göz altı torbalarım yok, ama koyu renkli halkalarla soru-
num var. Bunlar neden oluyor?

C  Göz altındaki koyu renk halkalar çok yaygın bir sorundur ve bu-
nun birkaç nedeni olabilir:

■	 Göz çevresindeki kemiklerin genetik yapısı gözleri daha koyu 
gösterebilir. İçe gömük gözler gölgelenmeler ve kemik yapısı 
nedeniyle daha koyu görünür.

■	 Göz altındaki koyulukların nedeni hiperpigmentasyon olabi-
lir. Bu özellikle Orta Doğu kökenli insanlarda daha yaygındır.

■	 Koyu halkaların en yaygın nedeni kan dolaşımındaki yeter-
sizlik ve göz çevresindeki dokuya   “takılıp kalan” kan hüc-
releridir. Bu kan hücrelerinin içerdiği hemoglobin ve durgun 
hemoglobindeki pigmentler koyu renk halkaları oluşturur.

■	 Uykusuzluk ve stres bu göz halkalarını koyulaştırabiliyor. Bu-
nun nedeni stresli dönemlerde kan dolaşımının yetersizliği 
olabilir. Bazı kişilerde sinüzit sorunları da koyu renk halkaları 
belirgin hale getirebilir.

S  Göz altındaki halkalarımın nedeninin hiperpigmentasyon 
mu, yoksa kan dolaşımımdaki yetersizlik mi olduğunu na-
sıl anlarım?

C  Alt göz kapağınızı yana doğru çekin veya koyu renk halkanın 
olduğu yere hafifçe bastırın. Eğer renk açılırsa sorun dolaşımla 
ilgilidir. Eğer renk aynı kalırsa sorun hiperpigmentasyondur. Do-
laşımla ilgili sorunlarda cilt dokusuna baskı uyguladığınız zaman 
kan çekilir ve o bölgenin rengi açılır.
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S  Değişik türdeki koyu renk göz halkaları nasıl tedavi edilir?

C  Pigmentasyon nedeniyle oluşan koyu renk halkalara kojik asitli 
göz çevresi kremi veya hafif bir hidrokinone ürünüyle bakım ya-
pabilirsiniz. Seçtiğiniz ürünün göz çevresine özel hazırlanmış ol-
ması gerekir. Ürünü, alerjik tepkileri veya tahrişi önlemek için, 
önce küçük bir alanda deneyin.

   Bu tür pigmentli bölgelere alfa hidroksi peelingleri de yararlı 
olabilir. Pigmentasyonlar daha ziyade kalıtsal faktörlere bağlı 
oldukları için, tedavi çok uzun sürebilir ve istenen sonuç da alı-
namayabilir. Pigmentli bölgeleri kaliteli makyaj ürünleriyle ka-
patmak da mümkündür.

   Kan hücrelerinin yayılması sonucu ortaya çıkan halkaları ve 
koyuluğu hafifletmek için birtakım peptitlerin ve hidroksisucci-
nimide ve chrysin olarak bilinen maddelerin karışımından olu-
şan bakımlar yapılabilir. Hydroksisuccinimide hemoglobindeki 
demiri bağlar ve durgunluğa bağlı pigment üretimini önler. Pas-
siflora çiçeğinden üretilen bir flavon olan chrysin ise pigmentleri 
yok eden doğal enzimlerin üretimini destekler. Palmitoyl oligo-
peptit ve palmitoyl tetrapeptide isimli peptitler dokuları sıkıştıra-
rak kılcal damar sızıntılarını azaltır.

   Bolca uyku ve stresten kaçınmak kesinlikle yapılması gerekenle-
rin başında yer alır. Dinlenmek ve egzersiz yapmak stresi azalttığı 
ve kan dolaşımını düzenlediği için yararlıdır.

S  20’li yaşlarımın sonuna geldim ve cildim eskisi gibi tek renk 
değil. Lekeler birkaç yıl öncesine göre çok arttı. Bu konuda 
ne yapabilirim?

C  Bu yirmili yaşların ortalarıyla sonlarına doğru ortaya çıkan güneş 
hasarlarının belirtilerine benziyor. Güneş hasarlarının ilk belirtisi 
genellikle ciltte görülen düzensiz pigmentasyonlardır.

   İlk yapılması gereken en az SPF15 olan geniş spektrumlu  bir 
güneş koruyucusunu her gün kullanmaktır. Cilt tipinize uygun 
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olan ve hoşunuza giden bir ürün seçin. Bunu sabahları bir nem-
lendirici gibi veya makyaj öncesinde nemlendirici olarak kulla-
nabilirsiniz. Ancak bunu her gün düzenli olarak kullanmalısınız! 
Sadece bu bile cildinize büyük yarar sağlayacaktır.

   Buna ek olarak günde bir veya iki defa alfa hidroksi serumu 
kullanırsanız cildinizdeki pigmentle lekelenmis ölü yüzey hücre-
lerini temizlemiş olursunuz. Son olarak güneş koruyucusuna ve 
alfa hidroksi serumuna ek olarak bir C vitamini türevi olan mag-
nesium ascorbyl phosphate isimli antioksidanı içeren bir serum 
kullanarak lekelere neden olan pigmentleri bastırmaya destek 
verebilirsiniz.

   Bu bakım programına ara vermeden devam etmelisiniz. Ürün-
leri kullanmayı bırakırsanız cildinizdeki lekelenmeler yeniden 
başlar.

   Cilt bakım kliniklerinde yaptıracağınız alfa hidroksi peelingle-
riyle kullandığınız ürünlerin etkisini daha da artırarak lekelerin 
giderilmesini hızlandırabilirsiniz.

S  Çok çabuk kızarıyorum. Cildim sanki başkalarının cildin-
den daha fazla tepki veriyor. Yapmam veya yapmamam ge-
rekenler var mı?

C  Öncelikle bir dermatoloğa veya cilt bakım uzmanına görünme-
lisiniz. Sizde rosacea (gül hastalığı) rahatsızlığı olabilir (bölüm 4 
hassas cilt konusuna bkz). Dermatoloğunuz bu konuda bir tanı 
koyabilir ve belirtileriniz ciddiyse size cilde sürülen merhemler 
için bir reçete yazabilir.

   Genel olarak ele alacak olursak hassas ciltler (rosacea dahil) asla 
sıcağa, güneşe ve aşırı ısı değişimlerine maruz kalmamalıdır. Cil-
dinizi mümkün olduğu kadar serin tutmaya özen gösterin. Sıcak 
yerine ılık duş alın, yazın arabanıza binmeden içini serinletin, 
spor merkezlerindeki saunalardan uzak durun. Egzersiz kan do-
laşımını ve beden ısısını artırır, bazı kişilerde kızarmalara neden 
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olabilir. Kapalı mekanlarda spor yapmayı tercih edin, yüzün veya 
dışarıda spor yapacaksanız günün daha serin ve güneşin daha yu-
muşak olduğu saatleri seçin.

   Cilt bakımına gelince parfümlü veya kurutucu alkoller içeren 
ürünlerden, sert eksfoliantlardan (mikrodermabrasyon dahil), 
cilt yüzeyini soyan temizleme ürünlerinden veya canlandırıcı 
maddelerden ve aromatik yağlardan uzak durun. Yatıştırıcı, par-
füm içermeyen, alerji testleri yapılmış ürünlere yönelin. Bu cilt 
tipi için losyonlar ve sıvılar kremlerden daha iyidir. Alfa hidroksi 
asitleri konusunda dikkatli olun. Bunlar ancak hassas ciltlere uy-
gun olarak hazırlanmışsa ve doğru kullanılırsa yararlı olur. Evde 
kullanacağınız ürünleri seçerken hassas ciltler konusunda dene-
yimli bir cilt bakım uzmanına danışın.

   Beslenme açısından kızarmaya eğilimli kişiler arasında farklılık-
lar vardır. Kızarmaya neden olabilen gıdalar herkesi aynı şekilde 
etkilemiyor. Ancak alkol (özellikle kırmızı şarap), sıcak içecekler, 
kafein, turunçgiller ve suları baharatlı yiyecekler başlıca tetikle-
yiciler arasında yer alıyor. Eğer belli bir gıdayı ya da içeceği tü-
kettikten sonra hep kızardığınızı fark ediyorsanız ondan uzak 
durmalısınız.

S  Kızarıklığı önlemeye yardımcı olan cilt bakım ürünleri var 
mı?

C  Yukarıda sıraladıklarımızdan uzak durmak dışında çok yumuşak, 
az köpüren cilt temizleyicileri, alkol içermeyen tonikler ve hassas 
ciltlere uygun oldukları test edilmiş ürünler kullanabilirsiniz. An-
cak tüm ürünler parfümsüz olmalıdır.

   Yeşil çay, üzüm çekirdeği, elizabethae (deniz kamçısı), meyan-
kökü veya matricaria özleri içeren ürünler kızarıklığı yatıştırıcı 
ve azaltıcı etkide bulunabilir. Hesperidin methyl chalcone ve di-
peptide-2 gibi koyu renk halkaların bakımında kullanılan mad-
deler kızarıklığı kontrol altına almak için yardımcı olabilir. Cildin 
bariyer fonksiyonunu destekleyen veya canlandıran ürünler de 
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yararlı olabilir. Rosacealı ciltlerde genellikle bariyer fonksiyonu 
sorunludur.

   Özetleyecek olursak ne kadar az ürün kullanırsanız cildiniz o 
kadar rahatlar. Kızarıklıkları ve kızarmaları tetiklemeden cildi-
nize bakım yapmanız için üç veya dört ürün fazlasıyla yeterli olur

S  Burun kanatlarımın üzerinde belirgin kılcal damarlar var. 
Bunların nedeni nedir ve bu konuda ne yapabilirim?

C  Bunlar telangiectasias denen genişlemiş kılcal damarlardır. Bu 
damarlar çatlamamıştır ama kolayca görülebilecek şekilde şişmiş-
lerdir. Ciltte yangı olduğunda veya ısındığında belirginleşirler. 
Bunlara sahip olan kişi çok miktarda alkol tüketiyorsa veya yüksek 
tansiyonu varsa daha da göze batabilirler.

   Kızarmaya eğilimli ciltler için hazırlanmış ürünler kullanmak bir 
dereceye kadar yarar sağlayabilir. Ancak tamamen yok olmaları 
için kılcal damarlardaki kan akışını durduran lazer veya benzeri bir 
aletle uzman bir kişi tarafından tedavi uygulanması gerekir. Bu iş-
lemle ilgili ayrıntılı bilgi bölüm 10’da yer almaktadır

S  Boynumun yanlarında büyük, koyu, kırmızı lekeler var. 
Sanki at nalına benziyorlar. Bu lekeler nedir?

C  Tarifinize göre sizde tekrar eden güneş hasarlarına bağlı poiki-
loderma of Civatte olabilir. Boynunuzun bu bölgeleri korun-
masız olarak sürekli güneşte kalmış ve güneşin oluşturduğu 
kontür tarif ettiğiniz şeklin ortaya çıkmasına neden olmuş. 
Boynun ortasındaki alan daha açık, çünkü yüzünün yapısı ne-
deniyle gölgede kalmış.

   Zaman içinde bu bölgedeki kılcal damarlar şişmiş ve yoğun 
pigmentasyon başlamış. Burada hiperpigmentasyon ve kırmı-
zılık iç içe geçmiş durumda. Çoğu zaman lekelerin arasında 
kırmızı kılcal damarlar görülür. Ayrıca kırışıklıklar ve yüzey 
dokusunda pürüzler de olabilir.
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S  Poikiloderma’nın görünümünü düzeltmek için ne 
yapılabilir?

C  Bir cilt bakım uzmanının size uygun bir program oluşturması ge-
rekiyor. Alfa hidroksi asitler, güneş koruyucular, lipitler, antiok-
sidanlar ve kızarıklık önleyici maddelerden oluşan bir karışım ve 
hafif peelingler ve LED ışık uygulamaları içeren cilt bakım teda-
vileri size yardımcı olacaktır.

   Bu tür ciddi bir hasarın bir gecede düzelemeyeceğini bilmelisi-
niz. Cilt bakım programınızı aksatmadan devam ettirmelisiniz ve 
iyi bir cilt bakım uzmanının önerilerine uygun hareket etmelisi-
niz. Böyle bir sorun aylar süren bakımlar gerektirebilir.

S  20’li ve 30’lu yaşlarımda çok fazla güneşte kaldım ve şimdi 
acısı çıkıyor. Cildim için bir bakım programı önerebilir 
misiniz?

C  Sizin cildinize en uygun programı bulmak için bir cilt bakım uz-
manına gitmeniz gerekir. Bunun altını çizmekle birlikte bazı te-
mel ürün tipleri hakkında bilgi verebilirim:

Sabah
■	 Cilt tipinize uygun ve duşta kullanabileceğiniz bir temizleme 

köpüğü kullanın. Suyun ılık olmasına dikkat edin. Sıcak veya 
soğuk su cildiniz için iyi değildir.

■	 Yine cilt tipinize uygun bir tonik kullanın. Spray şeklinde 
olanlar daha uygundur.

■	 Gerginliği ve yangıyı önlemeye yardımcı olacak yatıştırıcı bir 
antioksidan veya peptit serumu kullanın. Bu hafif ve kolay sü-
rülebilen bir sıvı olmalı ve güneş koruyucusu/nemlendirici-
den önce kullanılmalı.

■	 SPF 15 veya daha yüksek değerde bir güneş koruyucu/nem-
lendirici birleşimi kullanın. Bu cilt tipinize uygun ve UVA 
ve UVB filtresi içeren geniş spektrumlu bir ürün olmalı. Cil-



 BÖLÜM 9 Kişisel cilt analiziniz 187

dinize uygun incelikte olması ve gerekli emollient miktarını 
içermesi önemli. Ürünü severseniz devamlı kullanırsınız.

■	 Peptitler, lipitler, antioksidanlar ve benzeri yaşlanmayı ge-
ciktiren maddeler içeren bir göz çevresi kremi kullanın. Bu 
ürünü sizin için yetkili bir cilt bakım uzmanı seçmeli. Günü-
müzde şişkinlik, kırışıklıklar, sarkmalar ve koyuluk konula-
rında yarar sağlayan pek çok göz çevresi ürünü var.

Akşam
■	 Cilt tipinize uygun bir temizleme sütüyle makyajınızı silin.
■	 Sabah kullandığınız toniği tekrarlayın.
■	 Sabah sürdüğünüz peptit serumunu yeniden uygulayın.
■	 Bir alfa hidroksi asit ürünü kullanın. Cildinize uygun olarak 

seçeceğiniz bu ürünü hasarın durumuna göre günde iki defa 
da kullanabilirsiniz.

■	 Cilt tipinize uygun nemlendiren ve bakım yapan bir krem sü-
rün. Bu ürün cildinizin nem oranını artırmalı, ama aynı za-
manda  sıklaştırıcı veya kırışık hafifletici peptitler, kızarıklık 
önleyici maddeler ve ihtiyaç varsa bariyer fonksiyonunu güç-
lendiren antioksidan ve lipitler gibi başka bakım maddeleri 
içermelidir.

■	 Sabah programındaki göz çevresi bakımı tekrarlanmalıdır.

S  Yüzümü ne sıklıkta yıkamalıyım?

C  Genel olarak yüzünüzü günde iki defa yıkamalısınız. Sabah duru-
lanabilen bir temizleme köpüğü ile ve yatmadan önce makyajınızı 
silebileceğiniz bir temizleme sütüyle.

    Eğer makyaj yapmıyorsanız veya çok kuru veya yağlı cildiniz 
varsa bu değişebilir. Makyaj yapmıyorsanız günde iki defa te-
mizleme köpüğü kullanmanız yeterli olabilir. Çok kuru ciltler 
köpüren temzileyicilerden uzak durmalıdır ve bariyer fonksiyo-
nuna zarar vermemek için köpürmeyen temizleme sütlerinden 
şaşmamalıdır.
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   Çok yağlı ciltler yağlılığı kontrol altında tutabilmek için öğleden 
sonra ek bir temizlenmeye ihtiyaç duyabilir. Ayrıca bu tür yağlı 
ciltleri olanlar daha güçlü temizleyiciler de kullanabilir.

   Cildiniz ne kadar yağlı olursa olsun hiçbir zaman yüzünüzü 
günde üç defadan daha sık temizlemeyin. Aşırı temizleme kuru-
luğa, yangıya ve kızarıklıklara neden olabilir, bazı akne türlerini 
olumsuz yönde etkileyebilir ve yaşlanmaya bağlı kırışıklıkları be-
lirgin hale getirebilir.

S  Yüzdeki istenmeyen tüyleri yok etmek için en iyi yöntem 
nedir?

C  Uzmanların uyguladığı üç ana yöntem var:

   Ağda yüzdeki istenmeyen tüyleri yok etmek için geçici ama hızlı 
ve ucuz bir yöntemdir. Kılları söken bir ağda spatula yardımıyla 
cilde sürülür ve kılları folikül kökünden sökecek şekilde hızla çe-
kilir. Çeşitli tiplerde ağda ürünleri vardır. Cilt uzmanınız cilt tipi-
nize ve uygulanacak alana göre doğru ürünü belirleyebilir. Ağda 
sonrasında cildiniz uzun süre kızarık kalabilir, ama bu kızarıklık-
lar genellikle bir iki saat içinde geçer. Bazı kişilerde hiç kızarıklık 
görülmez. Cilt uzmanı ağda sonrasında ilgili bölgeye buradaki 
cildi rahatlatacak ve kızarıklığı daha çabuk giderecek yatıştırıcı 
bir sıvı sürmelidir.

   Epilasyon her bir folikül kökündeki kıl hücrelerini elektrik akı-
mıyla veya ısıyla ya da her ikisiyle birden yok eden bir yöntemdir. 
İnce bir iğne ucu folikül köküne sokulur ve bu iğne ucuna elekt-
rik akımı verilir. Galvanik akım folikül içinde yok edici bir kim-
yasal oluşmasına neden olur (elektrolysis). Kısa dalga, değişik tür 
bir akım, thermolysis denen bir işlem sonucunda ısı üretir. Her 
iki tekniği de bir arada kullanan karma bir yöntem de vardır. Foli-
küllerdeki kıl hücrelerini tamamen yok edebilmek için her bir kıl 
tek tek ve çoğu zaman birkaç defa ele alınmalıdır. Epilasyon kalın, 
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sert çene kılları ve dudak çevresi için çok uygundur, ama bedenin 
başka bölgelerinde de iyi sonuç verir.

   Lazer veya foto epilasyonları ise lazer ve ışık yardımıyla kıl 
hücrelerini yok eder. Bu teknik sırt veya bacak gibi geniş bölgeler 
için daha uygundur, ama daha pahalı olabilir ve birçok defa tek-
rar etmek gerekebilir.

S  İyi bir güzellik veya cilt bakım uzmanı nasıl bulunur?

C  Bu güzel bir soru. Amerika’daki pek çok eyalette güzellik uzman-
ları, cilt bakım uzmanları ve cilt tedavi uzmanları eyalet kozme-
toloji kurulu tarafından denetlenir. Pek çok eyaletin web sitesi 
vardır ve tüketiciler buraya bakarak uzmanlarının lisanslı olup 
olmadığını öğrenebilir.

   Güzellik uzmanlarının lisans sahibi olmaları için gereken eğitim 
durumu ve düzeyi eyaletlere göre değişebilmektedir. Cilt bakım 
derneklerinden sertifikalar almış veya ek eğitimler görmüş olan 
uzmanlar genelde daha iyidir.

   Bir kısım güzellik uzmanları daha çok bakım ve rahatlama üze-
rine yoğunlaşmışken, bir kısım da cilt tedavileri konusunda de-
neyimli olabiliyor. Tedavi üzerine yoğunlaşan güzellik uzmanları 
ciltte gerçek bir değişim yaratacak programlar uygulayabiliyor.

   Deneyim çok önemlidir ve uzun yıllardır başarıyla devam eden 
cilt bakım salonları ve klinikleri kesinlikle tercih edilmelidir. 

   Ama belki de iyi bir cilt bakım uzmanı bulmak için en doğru 
yol tavsiyedir. Komşularınıza, arkadaşlarınıza veya doktorunuza 
ya da dermatoloğunuza bu konuda danışın.

   Karar vermeden önce ilgilendiğiniz salonları veya klinikleri zi-
yaret edebilirsiniz. Öncelikle temizliğe, uzmanlık belgelerine ve 
ekibin profesyonelliğine dikkat edin. Ayrıca bakım programına 
başlamadan önce bir ön görüşme randevusu alabilirsiniz. Bu gö-
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rüşme için bir ücret ödemek durumunda kalabilirsiniz, ama aynı 
zamanda uzmanla tanışmış olursunuz ve size uygun olup olma-
dığı konusunda bir fikir edinebilirsiniz.

S  Daha önce hiç profesyonel cilt bakımı yaptırmadım. Böyle 
bir bakımın ana hatları nelerdir?

C  Öncelikle sizden sağlık geçmişinizle ilgili bir form doldurmanız 
istenir. Bu alerjiler ve yan etkilerle ilgili bilgi almak için yapılır ve 
sizin sağlık durumunuza veya kullandığınız reçeteli ilaçlara göre 
kaçınılması gereken cilt bakım uygulamaları bu şekilde belirle-
nir. Bu bilgiler ışığında cilt bakım uzmanınız size daha uygun bir 
program hazırlayabilir.

   Tüm bakım uygulamaları cilt temizliği ile başlar. Makyajınız sili-
nir ve yüzünüz sünger veya pamuk petler yardımıyla ve bir temiz-
leme losyonu ile özenle temizlenir. Cilt tamamen temizlendikten 
sonra cilt bakım uzmanı ışıklı bir büyüteçle cildinizi ayrıntılı şe-
kilde inceler. Uzman cildinizin tepkileri hakkında ve daha önce 
bakım yapıp yaptırmadığınızla ilgili sorular sorabilir. Bu işleme 
cilt analizi denir ve bu analiz sırasında cilt tipiniz ve rahatsızlıkla-
rınız belirlenir. Uzman elde ettiği bilgiler doğrultusunda size bir 
cilt bakım programı hazırlar ve evde kullanacağınız ürünler ile 
ilgili önerilerde bulunur.

   Analiz sonrasında cilt bakım uzmanı durumunuza uygun olarak 
bazı işlemler yapar. Aşağıdakiler bunlar arasında yer alabilir:

■	 Cilt yüzeyini nemlendirmek, ölü hücreleri yumuşatmak ve 
cildi daha derin temizleme işlemleri için hazırlamak amacıyla 
buhar bakımları yapılır. Cildinizin hassasiyetine göre buhar 
sıcak veya soğuk olabilir.

■	 Eksfoliantlar cilt yüzeyindeki ölü hücreleri yok eder ve derin 
temizlik sağlar. Dairesel hareketler yapan bir fırçayla cildinize 
hafif bir masaj yapılabilir. Hassas ciltlerde bu uygulama atla-
nır. Bazı cilt bakım uzmanları fırça yerine kimyasal peeling 
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veya granüllü temizlik ürünleriyle peeling yapmayı tercih 
edebilir.

■	 Yağlı ve tıkalı ciltlere desincrustation olarak adlandırılan bir 
işlem uygulanabilir. Bu işlem için gözenek tıkanıklıklarını yu-
muşatan bir ürün cilde sürülür. Bazen bu ürünün emilimini 
desteklemek için hafif bir galvanik akım uygulanabilir.

■	 Bu yumuşatılmış tıkanıklıklar ekstraksiyon denen bir tek-
nikle açılır. Ekstraksiyon sırasında cilt uzmanı pamukla ko-
runmuş parmaklarıyla, pamuk çubuklarla veya bazen de 
komedon ekstratörü adı verilen bir aletle cilde baskı uygular. 
Ekstraksiyonla tek tek foliküllerin içindekiler çıkarılır ve tı-
kalı gözenekler açılır. Eğer tıkalı gözeneklerinizin sayısı çok 
fazlaysa ilk uygulamada hepsi açılmayabilir. Cilt uzmanınız 
bu durumu iyileştirmek için size evde kullanacağınız bir ürün 
önerecektir. Ekstraksiyon sonrasında oluşabilecek yangıyı ön-
lemek için cilde bir serum sürülür.

■	 Cilt bakımı dendiğinde çoğu kişinin aklına masaj gelir. Masaj 
gevşeticidir, ama aynı zamanda ciltteki kan dolaşımını canlan-
dırır, ayrıca bakım ürünlerinin cilde daha iyi nüfuz etmesini 
sağlar. Çok yağlı veya akneli ciltlerde masaj yapılmayabilir.

■	 Ürünlerin daha iyi emilmesini sağlamak ve etkilerini artırmak 
için elektrikli bakımlar da yapılabilir. Bunlar içinde en yaygın 
iki tanesi yüksek frekans ve iontoforez uygulamalarıdır. Yük-
sek frekans uygulamasında titreşen bir cam elektrot cildi can-
landırır ve ekstraksiyon sonrasında yüzeye çıkan bakterileri 
yok etmeye yardımcı olur. Diğer uygulama olan iontoforezde 
metal toplar yardımıyla bakım ürününün emilimi sağlanır.

■	 Cilt bakımını tamamlamak için bir maske veya maskeler 
uygulanır. Cilt bakım uzmanınız cilt tipinize, cildinizin du-
rumuna ve önceki işlemlere cildinizin verdiği tepkileri göz 
önüne alarak maskenin türünü belirler. Maskeler cildi sık-
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laştırmak, nemlendirmek, arındırmak veya rahatlatmak için 
uygulanır.

■	 Maske 10-20 dakika kadar yüzünüzde kaldıktan sonra silinir, 
nemlendirici ve güneş koruyucusu sürülür.

■	 Genelde cilt bakım uzmanları müşterilerine cilt bakımı yap-
tırdıktan 2 veya 3 saat sonrasına kadar makyaj yapmamalarını 
söyler. Böylece yangının önüne geçilmiş olunur. Ayrıca pek 
çok uzman bakım sonrasında makyaj yapılmadığında daha 
iyi sonuçlar elde edildiğine inanmaktadır.

■	 El bakımları, kaş şekillendirmeleri veya yüz ağdaları cilt ba-
kımı ile birlikte yapılabilir, ancak bu gitmiş olduğunuz salona 
ve tercihlerinize göre değişebilir.

■	 Son olarak cilt bakım uzmanı sizinle görüşerek cildinize ya-
rarlı olabilecek bir program konusunda bilgi verir. Hem evde 
kullanılabilecek ürünler ve programlar, hem de profesyonel 
bakım uygulamaları konusunda size öneriler sunar.

S  Profesyonel cilt bakım uygulamalarını ne sıklıkta 
yaptırabilirim?

C  Bu cildinizin durumuna ve hedeflerinize bağlıdır. Unutmayın ki 
en iyi sonucu alabilmek için tüm cilt bakım programları eksiksiz 
ve düzenli olarak uygulanmalıdır. Buna hem profesyonel bakım 
hem de evdeki bakım dahildir. 

    Eğer sorunlu, akneli ve yaşlanma belirtileri olan bir cildiniz 
varsa genelde bir dizi halinde bakım uygulamanız gerekecektir. 
Bunlar haftada bir veya iki haftada bir olmak üzere sıralanabilir. 
Bakım programında yer alan uygulamalar cildinizin sorunla-
rına uygun olarak belirlenir. Örneğin cildi sıklaştırmak için ya-
pılan mikroakım uygulamalarının etkili olmaları için mutlaka 
dizi halinde yapılmalıdırlar. Mikroakım uygulamaları başlan-
gıçta haftada iki defa yapılır. İstenen sonuçlar elde edildiğinde 
koruma amaçlı aylık veya iki aylık yenilemelere ihtiyaç olabilir. 
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Bu alfa hidroksi peelingleri veya LED bakımları için de geçerli-
dir. Tüm bu tedaviler istenen sonuçları alabilmek için dizi halinde 
yapılmalıdır.

   İstediğiniz sonuçları elde ettikten sonra aylık bakımlar yaptıra-
bilirsiniz. Yine bu cilt tipinize göre değişebilir.

   Unutmayın ki cilt bakım programlarının en önemli kısmı ev-
deki bakımların doğru ve sürekli yapılmasıdır. En iyi sonuçlar an-
cak evdeki bakımlar düzenli yapıldığı zaman alınabilir.
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BÖLÜM 10

Doktor gerektiren 
sorunlar  

Yazarın notu

Bu bölümde herhangi bir cilt tipi veya cilt rahatsızlığı 
için tanı konmamakta, reçete önerilmemektedir. Buradaki 
amaç uzman doktorların tanısına ihtiyaç duyan yaygın cilt 
rahatsızlıkları ile ilgili temel bilgi ve eğitim vermektir.

Eğer evdeki bakımlarla geçmeyen bir cilt rahatsızlığınız 
varsa lütfen bir uzman doktorun görüşünü alın.
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S  Aknem tam olarak temizlenmiyor. Çenemde ve ağzımın 
etrafında devamlı sivilce çıkıyor. Ne yapmalıyım?

C  Kadınlarda çene ve ağız etrafında görülen kronik akne, özellikle 
yüzeysel tedavilere cevap vermiyorsa,  ilaç tedavisi gerektiren 
hormonal dengesizliklerin belirtisi olabilir. Bu genç kadınlarda 
sık rastlanan bir durumdur. Tıbbi tedavi süresince hormon içe-
ren reçeteli ilaçlar verilebilir. Ayrıca bazı doğum kontrol hapları 
akneye eğilimli ciltlerde görülebilen bu tür dengesizlikleri kontrol 
altına almaya yardımcı olabilir.

   Eğer sorunlu ciltler ile ilgili bölümde önerilenleri uyguladığınız 
halde, çene ve ağız etrafınızda belirgin bir düzelme yoksa, bir der-
matolog veya aile doktorunuzdan muayene randevusu alın.

Çene ve ağız çevresinde hormonlara bağlı akne
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S  Hormonlarla ilgili hep sorunlarım oldu ve bunlar sadece 
akneye eğilimli cildimi etkilemekle kalmadı aynı zamanda 
pigment sorunlarına da neden oldu (melasma). Hormonlar 
konusunda uzmanlaşmış bir doktor var mıdır?

C  Evet. Hormonlarla ilgili hastalıklar konusunda uzmanlaşmış 
doktorlara endokrinolog denir. Endokrinologlar hormon iniş 
çıkışları yaşayan kişilere yardımcı olabilir. Özellikle başka yol-
lar sonuçsuz kalmışsa iyi bir seçenektirler.

S  Cildim yağlı ve bazı bölgelerde siyah nokta gibi gözüken 
birşeyler var ama içleri boş. Bunlardan bazıları sanki minik 
simitlere benziyor. Nedir bunlar?

C  Tarif ettiğiniz sebaceous hyperplasia olabilir. Aşırı büyümüş olan 
sebaceous bezleri folikül etrafındaki dokuya baskı yaptıkları için 
folikül ağızının etrafı halka şeklinde şiser. Sadece yüzde ve yağlı 
bölgelerde görülen bu kabartılar çoğu zaman açık komedonlarla 
karıştırılır. Boyutları farklı olabilir ve önlem alınmazsa büyüyebi-
lirler. Rahatsızlık verseler de ve pek hoş görünmeseler de bunlar 
ciddi bir cilt hastalığının belirtileri değildir.

   Sebaceous hyperplasianın nedeni bilinmiyor, ama güneşin ver-
diği zararlar sonucu ortaya çıktıkları sanılıyor ve genelde 30 yaş 
üstü cildi yağlı olan kişilerde ortaya çıkıyor.

S  Sebaceous hyperplasia tedavi edilebilir mi?

C  Sebaceous hyperplasiayı düzeltebilen evde uygulanabilecek 
bir bakım yok. Yüzeysel cilt bakım uygulamaları da pek sonuç 
vermiyor.

   Dermatologlar sebaceous hyperplasiayı tedavi etmek için farklı 
yöntemler kullanabiliyor:

■	 Küçük boyutlu hyperplasia tedavisinde cryotherapy(likit nit-
rojen) yöntemi kullanılıyor. Sıvı nitrojen ile dondurulan so-
runlu cilt yüzeyi bir süre sonra koparak düşüyor.
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■	 Sebaceous bezleri dermisin içinde oldukları için bazen der-
matologlar eletrikli iğnelerle (Hyfrecator) sebaceous bezle-
rine ulaşıp verdikleri akımla buradaki hücreleri yok ediyor. 
Sonuç olarak cilt yüzeyindeki kabarıklıklar hafifleyebiliyor.

■	 Bu tür cilt döküntülerinin tedavisinde lazer de kullanılabiliyor.

■	 Daha geniş lezyonlar cerrahi müdahale gerektirebiliyor.

Sebaceous hyperplasia rahatsızlığı genelde tekrarlayabiliyor. 
Sebaceous bezleri hiçbir zaman tamamen yok edilemedikleri için 
sebaceous hyperplasias hastalarında bu bezlerde tekrar aşırı bü-
yüme görülebiliyor. Yani lezyonların görünümü düzeltilebilse bile 
yeniden çıkabiliyorlar.

Sebaceous hyperplasia en etkili şekilde başlangıç aşamasın-
dayken tedavi edilebiliyor. Ayrıca cryotherapy, hyfrecator veya 
lazer ile tedavi edilebilen küçük hyperplasialarda ameliyatla çı-
karılan geniş lezyonlardan daha az iz kalacağını da göz önünde 
bulundurmak gerek.

S  Çenemin ve ağzımın etrafında küçük kırmızı sivilceler çıkı-
yor. Akneye benziyorlar ama yumrular grup halinde topla-
nıyor. Benzoyl peroksit veya benzeri yüzeysel bir tedaviye 
tepkisiz kalıyorlar. Bunlar nedir?

C  Ağız etrafında yoğunlaşan sivilceler, ağız çevresindeki ciltte yangı 
sonucu ortaya çıkan perioral dermatitis belirtisi olabilir. Çoğun-
lukla çene bölgesinde görülen bu döküntüler dudak üstlerine, bu-
run kanatlarına ve yanaklara da yayılabilir.

   Bu rahatsızlığı tanımlayan tipik belirti sivilcelerin “grup” ha-
linde toplanmasıdır.

   Perioral dermatitis 20’li yaşların başından 40’lı yaşların sonuna 
kadar daha çok kadınların yaşadığı bir sorun. Perioral dermatiti-
sin nedeni bilinmiyor, ama hormonlarla bağlantılı olduğu düşü-
nülüyor. Ayrıca florürlü diş macunu veya nemlendiricilerin aşırı 
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miktarda kullanılmasının da etkili olduğunu savunanlar var. (Bu 
görüşlerin hiçbiri kanıtlanmamıştır)

   Perioral dermatitis birkaç hafta süresince ağızdan alınan antibi-
yotiklerle tedavi ediliyor. Cilt yüzeyine antibiyotikli merhemler 
sürmek ve evdeki cilt bakımına ara vermek de etkili olabiliyor. 
Zaten ağızdan antibiyotik verildiğinde evde kullanılan ağır nem-
lendiricilerin veya parfümlü ve canlandırıcı bakım ürünlerinin 
kullanımına ara verilmesi daha doğru olur.

S  Ne zaman mevsim değişse yüzümün saç diplerime yakın 
yerleri, burnumun yanları ve köşeleri bazen de kaşlarım kı-
zarıyor ve pul pul oluyor. Bunun ne olduğunu bana açıkla-
yabilir misiniz?

C  Bu tarifinize uyan pek çok tıbbı rahatsızlık olabilir, ama pullan-
manın görüldüğü bölgeleri dikkate aldığımızda bu seborrheic 
dermatitis olabilir. Seborrheic dermatitis, sebaceous bezlerin-
deki yangı sonucunda cildin yangıya bağlı olarak kızarması ve pul 
pul dökülmesi olarak belirti gösteren, yaygın bir rahatsızlıktır. 

Perioral dermatitis ağız çevresinde gruplar halinde toplanan sivilcelerle kendini 
belli eder. (courtesy Mark Lees Skin Care, Inc.).
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   Genelde yüzün burun ve T-bölgesi gibi daha yağlı bölgelerinde 
ortaya çıkar. Kaşlarda kızarma ve pullanma seborrheic derma-
titisin tipik bir belirtisidir. Kulaklar ve kafa derisi de etkilenebi-

Seborrheic dermatitis kafa derisini, kulakları, kaşları ve yüzün 
T-bölgesini etkileyebilir. (Reprinted with permission from the American Academy 
of Dermatology. All rights reserved.).
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lir. Genelde kronik bir rahatsızlıktır ve tedavi edilse bile tekrar 
edebilir.

   Mevsim değişimlerinin, daha doğrusu havadaki değişimlerin, 
seborrheic dermatitisi neden tetiklediği bilinmiyor, ama hava-
daki nem değişimlerinin etkili olabileceği konusunda görüşler 
var.

   İnsanlar bu rahatsızlığın kuru ciltten kaynaklandığını düşün-
dükleri için yoğun nemlendiriciler kullanmaya yönelebiliyor, 
oysa bunlar durumu daha da kötüleştirebiliyor.

   Seborrheic dermatitis özellikle kronikse, bir dermatolog ta-
rafından tedavi edilmelidir. Nedeni bilinmemekle birlikte bu 
rahatsızlık cilt mantarlarıyla benzerlik gösteriyor. Bu nedenle ke-
taconazole  içeren mantar merhemleriyle tedavi ediliyor. Ayrıca 
cilt yüzeyine hidrokortizon da sürülerek iltihaplanma kontrol al-
tına alınabiliyor.

S  Seborrheic dermatitis rahatsızlığı olanların cilt bakımı ko-
nusunda nelere dikkat etmeleri gerekir? 

C  Hafif, komedon tıkanıklığına neden olmayan, parfümsüz nem-
lendiriciler yangıyı alevlendirmeden cilde yararlı olabilir. Alkol 
bazlı, canlandırıcı etkili ve parfüm içeren ürünlerden kesinlikle 
uzak durun. Yangı devam ettiği sürece eksfoliantlar, alfa hid-
roksi ürünleri ve peelingler kullanmayın.

   Cildi yumuşak bir köpükle veya temizleme sütüyle arındırın. 
Sert temizleme ürünleri yangıyı tetikleyebilir. Kurutucu alkol-
ler içeren tonikler de zararlı olabilir.

   Cilt düzeldikten sonra temel bakım kurallarına uymaya de-
vam edin.  Yumuşak peelingleri ve alfa hidroksi içeren ürünleri 
tekrar kullanmaya başlayabilirsiniz. Seborrheic dermatitis ra-
hatsızlığı olanlar yoğun kremlerden uzak durmalıdır.
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   Seborrheic dermatitis cilt bakımı yapıldığında düzelebilir, 
ama bazen daha da kötüleşebilir. Hatta doğru bir bakım ya-
pıldığı halde bile tamamen geçmeyebilir. Böyle durumlarda 
mantar kremleri ve cilde sürülen hidrokortizon ile tedavi yapıl-
malıdır. Reçetesiz satılan bakım ürünleriyle geçmeyen kronik 
seborrheic dermatitis bir dermatolog muayenesi gerektirir. En-
der de olsa bazen bu rahatsızlık başka iç hastalıkların belirtisi 
de olabiliyor.

S  Burnumun üzerinde sürekli yeniden çıkan küçük, kırmızı 
bir sivilce var. Bazen pullanma olabiliyor. Yüzümü yıkadı-
ğımda bazan kanayabiliyor. Ne yapmamı önerirsiniz?

C  Bu tür lezyonlar mutlaka bir dermatolog tarafından incelenmeli-
dir. Bedenin içinde veya dışında ortaya çıkan nedensiz kanamalar 
olduğunda mutlaka hemen bir doktora görünmelisiniz.

   Bazı cilt kanseri türlerinin öncüleri ve cilt kanserleri görünüp 
kaybolurlar, ama hiç geçmezler. Pullanma da cilt kanserinin be-
lirtisi olabilir. Hasta pullanan bölgeye nemlendirici sürünce 
pullanma kesilir, o da geçti sanır. Ancak bir süre sonra tekrar pul-
lanma olur. Bedenin herhangi bir yerinde tekrar eden, geçmeyen 
lezyonlar için mutlaka bir doktora gitmek gerektiğinin bir kez 
daha altını çizmek isterim.

   Cilt kanseri ihmal edildiği zaman çok daha ciddi tedaviler ge-
rektirecek boyutlara ulaşabilir. Teşhis ne kadar erken yapılırsa te-
davi o kadar kolay olur ve yara izi riski de azalır. Eğer nedenini 
bilmediğiniz bir lezyonunuz varsa lütfen bir dermatoloğa gidip 
muayene olun.

S  Cilt kanseri neye benzer?

C  Cilt kanserinin farklı türleri vardır, ama en yaygın olanlarını şu 
şekilde sıralayabiliriz: 

■	 Bazal hücreli karsinoma- en yaygın cilt kanseri türüdür. Ge-
nellikle küçük inciye benzeyen yumrular şeklinde ortaya çı-
kar ve bazen içinden ince kılcal damarlar geçtiği görülür. Ara 
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sıra tekrar eden bir sivilce gibidir. (bkz yukarıdaki fotoğraf) 
Bazal hücre karsinomaları ilk evrelerinde bazen beyaz, yassı 
yara izlerine de benzeyebilirler.

■	 Skuamöz hücreli karsinom (yassı hücreli karsinom) da deri 
yüzeyini kaplayan kabuklu lezyonlar çeşitli boyutlarda ola-
bilir. Genellikle ciltten kabarıktırlar. Erken dönem skuamöz 
hücreli karsinomlar kabuk bağlamış bir cilt parçası görünü-
münde olabilir. Bazal hücreli karsinomadan daha agresifdir-
ler ve ender de olsa metastas yapabilirler. Bu karsinom türüne 
kadınlardan ziyade erkeklerde rastlanır ve genelde yüzde, du-
daklarda, kulaklarda ve güneşe maruz kalan cilt yüzeylerinde 
görülür.

■	 Melanoma- cilt kanserinin en tehlikeli türüdür. Normalden 
farklı görünen benler veya ben şeklindeki lezyonlar olarak 
ortaya çıkar. Dermatolog muayenesi gerektiren şüpheli lez-
yonların teşhisi için 5 kriter vardır. Bunlar melanomanın 
ABCDE’si olarak bilinir.
■	  A- asimetri karşılığıdır. Benin iki tarafı eşit değildir. Bir ta-

raf daha büyüktür.

Bazal hücreli karsinoma bazen inci gibi bir nodüle benzer.
(courtesy Rube J. Pardo, M.D., Ph.D.).
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■	 B- biçim karşılığıdır. Benin kenarları düzensiz, girintili 
çıkıntılıdır
■	 C- çok renkli karşılığıdır. Melanomalar genellikle siyah, 
kahverengi, mor bazen de koyu kırmızı renklerinin karışımı 
olabilir. 

Squamous cell carcinoma (courtesy Michael J. Bond, M.D.).

Melanoma (courtesy of The Skin Cancer Foundation,  
www.skincancer.org).
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■	 D- daire karşılığıdır. Ben bir daire şeklinde ele alındığında 
çapı kurşun kalemin çapı kadar veya daha büyük olmalıdır.
■	 E- evrim karşılığıdır. Ben değişimler gösterir ve kısa sürede 
bile farklar gözlemlenebilir.

Cilt kanseri ne kadar erken teşhis edilirse tedavisi ve iyileşme 
süresi de o kadar kısa olur. Eğer size garip gelen bir beniniz varsa 
yukarıdaki kanser kriterlerine tam uymuyorsa bile bir dermato-
loğa muayene olmalısınız. Tedbir her zaman tedaviden daha iyi-
dir, özellikle konu kanser olunca!

Bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom tedavi 
edilebilen kanser türleridir, yeter ki erkenden teşhis edilmiş ol-
sunlar. Ameliyatla kanserli ben alınır, curette denen kaşık bi-
çiminde bir cerrahi aletle bölge kazınır ve ardından aynı yer 
elektrikli bir iğneyle(hyfrecator) yakılır .

Melanomanın hangi evrede olduğuna bağlı olarak ameliyat, 
radyasyon veya kemoterapi gerekebilir. Bazen bunların ikisi veya 
üçü de uygulanabilir.

S  60 yaşındayım. Yüzümde ve ellerimde bazı yerler kırmızı ve 
öyle kuru ki neredeyse zımpara kağıdı gibi keskin kabartı-
larla dolu. Bunun nedeni nedir?

C  Bunlar kansere dönüşebilen aktinik keratoz olabilir. Sürekli gü-
neşe maruz kalan ciltte; kırmızı, kuru, pullu alanların oluşması 
güneş hasarı belirtisidir. Aktinik keratoz daha çok açık tenli ve 
özellikle Kelt veya Batı Avrupa kökenlilerde görülür. Genellikle 
yüzde, çoğunlukla da alın, elmacık kemiklerinin olduğu bölgede, 
şakaklarda, ellerde ve kollarda ortaya çıkar. 

   Aktinik keratoz rahatsızlığı olanlar düzenli olarak bir derma-
toloğa görünerek cilt kanseri taraması yaptırmalıdırlar. Akti-
nik kerastoz genellikle cyrotherapy ile tedavi edilir. (Lezyon 
dondurulur)
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   Bazen, eğer lezyonlar çok sayıdaysa veya genişse, Efudex isimli 
bir ilaç verilir. Kimyasal peeling etkisi yapan ilaç evde kullanı-
lır. Birden fazla aktinik kerastoz lezyonları için yararlıdır, ancak 
tedavi sırasında rahatsızlık verebilir. Bu tür tedaviler mutlaka 
bir dermatolog nezaretinde yapılmalıdır. Dermatolog ortaya çı-
kabilecek olan rahatsızlıkları gidermek konusunda da yardımcı 
olacaktır.

S  Gözlerimin etrafında yassı sarımsı benler var. Bunlar nedir?

C  Kesin teşhis için bir dermatoloğun görmesi gerekir, ama bunlar 
Ksantelasma denen kolesterol dolu küçük deri torbalarına benzi-

Aktinik kerastoz sert ve pütürlüdür ve kuru cilt gibi 
düzelmez. (courtesy Michael J. Bond, M.D.).
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yor. Ksantelasma genellikle güneşten hasar görmüş yaşlı ciltlerde 
ortaya çıkar. Bunlar kolesterolü yüksek olan kişilerde görülebilir, 
ama bu şart değildir.

   Ksantelasma genellikle üst ve alt göz kapağı çevresinde görülür. 
Yumurta şeklindeki bu sarı beyaz lekeleri tedavi etmenin en etkili 
yolu lazerdir.

S  65 yaşındayım ve elmacık kemiğimin üzerinde büyük, 
yassı, kabuklu gibi görünen bir ben var. Bunun ne oldu-
ğunu bana açıklayabilir misiniz?

C  Kesin teşhis için bir dermatoloğun görmesi gereken başka bir du-
rumdur. Ancak bu seboreik keratozis olarak bilinen bir güneş 
hasarı rahatsızlığı olabilir. Bunlar hafif kabartılar oluşturan hücre 
yığınlarıdır. Çoğu zaman sanki cilt yüzeyine yapışmış gri veya 
ten renginde kabuklar gibi görünürler. Genelde yüz ve eller gibi 
bedenin güneşe maruz kalan bölgelerinde ortaya çıkarlar, ama 
güneşten zarar görmüş herhangi başka bir yerde de oluşabilirler. 

Ksantelasma sıklıkla göz kapaklarının üzerinde meydana gelir.
(courtesy Timothy G. Berger, M.D.).
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Sürekli tekrarlanan güneş hasarlarının bir belirtisi olmalarının 
dışında sadece estetik bir sorundurlar.

   Dermatologlar seboreik keratozisleri (çoğul) özel bir cerrahi 
aletle kazımak suretiyle yok edebilirler.

S  Kılcal damarlar neden şişer?

C  Genişlemiş veya şişmiş kılcal damarlara telangiectasia denir. 
Daha çok yüzde ortaya çıkmalarına rağmen cilt yüzeyinde görü-
len bu ince, kırmızı kılcal damarlara göğüste veya bedenin başka 
yerlerinde de rastlamak mümkündür. Telangiectasia yüzde genel-
likle burun ve yanaklarda görülür.

   Telangiectasia oluşumu kalıtsaldır; ancak güneş hasarları, al-
kol ve sigara tüketimi, rosacea ve yüksek tansiyon bu rahatsızlığı 
tetikleyebilir.

S  Genişlemiş kılcal damarlar nasıl tedavi edilir?

C  Telangiectasialar sadece estetik bir rahatsızlıktır, ama rosacea gibi 
başka sorunların belirtisi de olabilirler.

   Eskiden damara giden kan elektrikli iğnelerle (hyfrecation) 
durdurulurdu. Günümüzde vaskular lazerlerle çok daha etkili 
tedaviler uygulanıyor ve bu oluşumların hızla yok olmaları sağ-
lanabiliyor. Artık geniş alanlar bile kolayca tedavi edilebiliyor. 
Uygulama sonucunda iz kalma riski çok düşük ve çoğu zaman 
tedavi sonrasında yatarak dinlenmek gerekmiyor. Telangiectasia-
lar kalıtsal oldukları için çoğu zaman yeniden oluşuyorlar. Bu ne-
denle tedaviyi tekrarlamak gerekebiliyor.

S  Eğer bir kişi hayatı boyunca hep güneşe maruz kalıyorsa 
ne sıklıkta kanser taraması yaptırmalıdır?

C  Yetişkinler genelde yılda bir defa tarama yaptırmalıdır. Çok fazla 
güneşte kalan veya daha önce cilt kanseri tedavisi görmüş olanlar 
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ise bu taramaları daha sık yaptırmalıdır. Bu konuda dermatolo-
ğunuza danışmak en doğrusudur.

   Erken teşhis tüm kanser türlerinde, buna cilt kanserleri dahildir, 
tedaviden olumu sonuç alma şansını yükseltir ve iz kalma riskini 
azaltır.

   Doğru bir cilt kanseri taraması bedenin her bölgesini kapsar. 
Buna cinsel organlar, ayak tabanları, kafa derisi ve ayak tırnak-
ları dahildir. Ayrıca herkesin kendini düzenli olarak aynalar 
yardımıyla ayrıntılı bir şekilde muayene etmesi veya bunu eşine 
yaptırması önerilir. Bu düzenli dermatolog ziyaretine ek olarak 
yapılmalıdır.

S  Doğum lekeleri için etkili tedaviler var mı?

C  Bu konuda lazer sayesinde çok büyük ilerlemeler kaydedildi. Bu-
gün pigmentli lezyonlar ve şarap lekeleri olarak da adlandırılan 
damarsal doğum lekeleri dahil olmak üzere çeşitli doğum lekeleri 
lazer yardımıyla yok edilebiliyor.

   Lazer tedavisinin niteliği ve süresi lezyona göre tayin edilir. Uy-
gulama mutlaka sertifikalı bir doktor veya dermatolog tarafından 
yapılmalıdır.

S  Aknemden dolayı yara izlerim var. Bu konuda ne 
yapabilirim?

C  Yara izleri iki türdür: hipotrofik (atrofik) ve hipertrofik. Hipotro-
fik izlerde ciltte oyukluk veya çiçek bozuğu görünümü olur. İzin 
olduğu yerdeki cilt yüzeyi içe çöküktür. Bunlar kronik akne ra-
hatsızlıklarında görülen izlerdir. Kabarık izler hipertrofik izlerdir. 
Akne izleri arasında bazen bunlara da rastlanır.

   Eğer yara izi başlangıç aşamasındaysa steroid enjeksiyonları 
yararlı olabilir. Bu enjeksiyonlar iz oluşumunu engellemeye yar-
dımcı olur ve var olan izleri de hafifletebilir.
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   İzler asıl bulundukları yer olan dermal dokunun sökülmesiyle 
tedavi edillir. Bu işlem dokuları buharlaştırarak yok eden ablatif 
(cildi soyarak yenileyen) lazer uygulamasıyla gerçekleştirilir. Ab-
latif lazer çoğu zaman medikal estetisyenler, estetik cerrahlar ve 
dermatologlar tarafından ağız ve göz çevresindeki kırışıklıkların 
giderilmesi için de kullanılır. Bir başka yöntem dermabrazyon-
dur. Bu cerrahi teknikte dairesel hareketler yapan bir tel fırça yar-
dımıyla cilt dokusu “törpülenir” ve bu şekilde izlerin bulunduğu 
cilt tabakaları yok edilir. Eskiden akne izlerinin tedavisinde ço-
ğunlukla dermabrazyon tekniği kullanılırdı, ama şimdi lazer daha 
çok tercih ediliyor, çünkü hem daha fazla doku yok edilebiliyor, 
hem de daha dar alanlarda çalışmak mümkün oluyor. 

S  Mikrodermabrazyon akne izlerinin giderilmesinde etkili 
midir?

C  Mikrodermabrazyon cildin daha pürüzsüz görünmesini sağlayabi-
lir, ama izlerin bulunduğu dermis tabakasına kadar inemediği için 
akne izlerinin giderilmesinde yeterince etkili olmayabilir. Dermise 
ulaşabilmek için yukarıda anlattığımız gibi, lazer veya cerrahi der-
mabrazyon aleti gereklidir. Bu uygulama mutlaka bir medikal este-
tisyen, estetik cerrah veya dermatolog tarafından yapılmalıdır.

S  Cilt bakım uzmanının yaptığı peelinglerle estetik cerrahın 
yaptığı peelingler arasında ne fark vardır?

C  Kimyasal peelingler üç türe ya da düzeye ayrılır:

■	 Yüzeysel peelingler veya mikro peelingler, “öğle paydosu” pe-
elingleri veya eksfoliantları sadece cildin en dış yüzeyi olan 
epidermisteki ölü hücreleri temizler. Alfa hidroksi ve glikolik 
asit peelingleri, beta hidroksi (salicilik asit) peelingleri, enzim 
peelingleri, Jessner peelingleri, Unna peelingleri bunlar ara-
sında yer alır. Bu uygulamalar yoğunluk ve etki açısından de-
ğişiklik gösterirler, ama hepsi yalnız epidermisi hedef alırlar. 
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Deneyimli güzellik uzmanlarının da yapabileceği tek yüzeysel 
peeling türü bunlardır.

■	 Orta derinlikte peelingler epidermis tabakasını silerler ve der-
mal dokunun bir kısmını da etkilerler. Bu işlem için yaygın 
olarak trichloroacetic asit kullanılır. Bu maddenin yoğunluğu 
kimyasal peelingin derinliğine göre değişir. Düşük yoğun-
luktaki trichloroacetic asit peelinglerini cilt bakım uzmanları 
yapabilir, ama daha yoğun dozlar sadece dermatologlar veya 
estetik cerrahlar tarafından yapılmalıdır.

■	 Derin veya cerrahi peelingler son derece güçlü bir peeling 
maddesi olan phenol adındaki bir kimyasalla yapılır. Bu pee-
ling çok kırışık ve ileri derecede güneş hasarları olan ciltlere, 
kırışıklıkları düzeltmek için uygulanır. Phenol peelingleri 
risklidir. Yara izleri, hipopigmentasyon (beyaz lekeler) ve hi-
perpigmentasyon bu risklerin arasında yer alır. Uygulama ol-
dukça ağrılıdır ve iyileşmek için haftalar gerekebilir. Phenol 
kalp tarafından emilebilen ve dolayısıyla kalbi etkileyebilen 
bir kimyasal maddedir. Bu nedenle uygulama deneyimli bir 
dermatolog veya estetik cerrah tarafından yapılmalıdır. Riskli 
bir uygulama olduğu için çoğu zaman sadece küçük bölge-
lerde kullanılır.
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A 
Ablatif: Cilt yüzeyini soyan cihaz veya teknikler. Örneğin cilt 

yenileme lazeri.
Acetyl hexapeptide-3: Piyasada Argireline adıyla bilinir. Bu peptit 

birtakım bağ proteinlerini baskılayarak onların yarattığı baskıyla 
ortaya çıkan kırışıklıkları düzeltebiliyor. 

Accutane: Kistik akne türünü tedavi etmek için ağızdan alınan bir 
retinoid ilaç.

Acne excoriée: sivilcelerle oynamanın dermatolojik ismidir.
Açık komedonlar: folikülde birikmiş olan yağlı maddelerin ve ölü 

hücrelerin katılaşması sonucu oluşan kütle. Siyah nokta da denir.
Alipidik cilt (yağ kuruluğu olan cilt): Cilt yüzeyinin kurumasını 

önleyecek kadar sebum üretemeyen cilt.
Aknejenik: Folikülün iltihaplanarak şişmesi ile ani sivilce 

oluşumlarına veya aknenin tetiklenmesine neden olan tepki. 
Aktinik kerastoz: Sürekli güneşe maruz kalan ciltte, kırmızı, kuru, 

pullu alanların oluşması güneş hasarı belirtisidir.Genellikle 
yüzde, çoğunlukla da alın, elmacık kemiklerinin olduğu bölgede, 
şakaklarda, ellerde ve kollarda ortaya çıkar. Kansere dönüşme 
özelliği vardır.

Adrenalin: Stres ortaya çıktığında adrenal bezi stresle mücadele etmek 
için adrenalin hormonunu üretir. 

Alerji: Bedenin bağışıklık sisteminin belli bir maddeye tepki 
göstermesi.

tERİMLER sÖZLÜĞÜ
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Alerjen: Alerjilere neden olan madde.
Alfa hidroksit asitleri (AHA): Doğal meyve asitlerinden oluşan 

yumuşak etkili cilt soyucu ve nemlendirici maddeler. AHA 
ailesinde glycolik, laktik, tartarik, malik ve mandalik asitler yer 
alır.

Anaerobic: P.acnes bakterisi gibi sadece oksijensiz ortamlarda yaşayan 
bakterileri tarif eder.

Androjen: Erkeklik hormonları
Ani yüz kızarması: Ani kan akışı nedeniyle cildin kızarması.
Antioksidanlar: Ciltte ve bedende bulunan ve yangıya neden 

olan veya hücrelerin sağlıklı çalışmalarını engelleyen, serbest 
radikalleri nötralize ederler veya oksidasyonu önlerler. 

Arbutin: Cilt rengini açan ürünlerde kullanılan bir içerik maddesidir, 
ancak henüz FDA tarafından piyasaya sunulmak üzere onay 
almamıştır.

Ascorbyl palmitate: C vitamininin ester halidir.
B
Bariyer fonksiyonu: Bariyer fonksiyonu korneum tabakasının içindeki 

hücrelerin arasını dolduran lipitleri (seramit, yağ asitleri ve 
kolesterol gibi yağ içeren maddeler) tanımlar. Cildi susuzluğa ve 
tahrişlere karşı korur ayrıca tahriş edici maddelerin ciltten içeri 
girmesini önler.

Bazal hücreler: Epidermiste bulunan en düşük düzeyli hücrelerdir. 
Yeni cilt hücrelerini oluştururlar.

Bazal hücreli karsinoma: En yaygın cilt kanseri türüdür. Genellikle 
küçük inciye benzeyen yumrular şeklinde ortaya çıkar ve bazen 
içinden ince kılcal damarlar geçtiği görülür. 

Bazal tabaka: Epidermisin en alt tabakasıdır.
Bazal plazma: Retiküler dermiste bulunan ve dermisin nem tutmasına 

yardım eden dolgu benzeri madde.
Bearberry özü: Cildi aydınlatan ürünlerde kullanılan etkin 

maddedir, ancak henüz FDA tarafından yaygın kullanımı için 
onaylanmamıştır.
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Beta hidroksi asitleri (BHA): Cilde uygulanan peeling ve yumuşatma 
işlemlerinde antibakteriyel etkilerinden dolayı da kullanılan doğal 
hafif etkili asitlerdir. Yaygın olarak kullanılan salicylic asit bu 
gruba girer.

Blepharoplasti: Göz kapağına uygulanan estetik amaliyat.

Biyolojik olarak etkisiz: Bedendeki kimyasallarla çatışmayan 
maddeler.

C 
Curette (küret): Kanserli benlerin alınmasında kullanılan kaşık 

biçiminde alet.

D 
Derin peeling (Cerrahi peeling): Epidermisi ve dermisi soyan sadece 

dermataloglar veya estetik cerrahlar tarafından yapılan işlem.

Dermabrasyon: Dairesel hareketler yapan bir tel fırça yardımıyla yara 
izlerindeki cilde törpüleme işlemi gerçekleştiren bir cerahi teknik. 

Dentrit: Bazı hücrelerin sonunda bulunan dallara benzer uzantılar.

Dentritik: Dallara benzer uzantıları olan hücreler

Depigmentasyon: Ciltteki pigmentleri yok etmek için ilaç 
kullanılması. Vitiligo rahatsızlıklarında ciltteki renk farklılıklarını 
eşitlemek için kullanılır.

Dermatoheliosis: Güneşin verdiği zararlar sonucu ciltte ortaya çıkan 
hasarlara verilen tıbbi ad.

Dermis: Epidermisin altındaki canlı cilt tabakası.

Desincrustation: Foliküllerde veya komedonlardaki sıkışmış ve 
katılaşmış sebumun çözülmesine yardımcı olan uygulama veya 
ürün.

Deterjan: Köpüren yüz temizleme ürünlerinde temizleyici etken 
olarak kullanılan aktif maddeler.

Dihydroxyacetone: Epidermal hücrelerindeki keratin proteinlerinin 
koyulaşmasını sağlayan ve güneşsiz bronzlaşma ürünlerinde 
bulunan katkı maddesi.
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Dipeptide-2 : Gözlerdeki şişlikleri gidermek için kullanılan bir peptit 
türü.

Dipotassium glycyrrhizinate: Meyankökünden elde edilen güçlü bir 
antioksidan. Cilt tahrişlerini azaltan ürünlerde kullanılır.

Dolaylı güneşlenme: Gün boyunca farkında olmadan güneşe maruz 
kalma.

E
Emici özellik taşıyan güneş koruyucuları: UV ışınlarını emen 

ve nötralize eden maddelerdir. Bazen yanlışlıkla kimyasal 
koruyucular olarak adlandırılırlar. (Bu nitelik yanlış, çünkü tüm 
güneş koruyucuları kimyasaldır.)

Elastin: Retiküler dermiste bulunan ve cilde esneklik sağlayan protein 
türü.

Elastosis: Cilt sarmaları için kullanılan tıbbı terim.
Elektrodesikasyon(elektrocerrahi): Kanserli cilt dokularının elektrikli 

bir iğneyle yakılarak yok edilmesini tarif eden tıbbı yöntem.
Elektroliz epilasyon: Folikülün dibindeki saç köklerini elektrik akımı, 

ısı veya her ikisiyle birden yok etme tekniği.
Elizabethae (deniz kamçısı) özü: Mercanlardan elde edilen ve cildi 

yatıştırıcı özelliklere sahip madde.
Emollient: Ciltte bulunan ve nem tutmaya veya nem kaybını önlemeye 

yardım eden yağlar veya yağlı maddeler.
Endokrinolog: Hormon rahatsızlıkları konusunda uzmanlaşmış 

doktor.
Epidermal-dermal birleşme: Cildin iki ana tabakasının birleştiği yer.
Epidermis: cildin en dış tabakası.
Ergocalciferol: D vitamini. Cilt hücrelerinin yenilenmesinde ve pek 

çok başka konuda önemli rolü var.
Ekstraksiyon: Foliküllerde bulunan atıkların ve tıkanıkların 

giderilmesi.
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Ekstrinsik cilt yaşlanması: Çevresel etkiler ve güneşin verdiği zararlar 
sonucu cildin yaşlanması.

Eumelanin: Koyu kahverengi melanin pigmenti.
F
Fibroblast: Kolajen üretimi konusunda uzmanlaşmış olan hücreler.
Fitzpatrick cilt tipleri: Cilt renklerini güneşe karşı doğal dayanıklılık, 

güneş yanıklarına karşı hassasiyet ve güneş nedeniyle yaşlanma 
etkilerine göre altı değişik tipe ayıran ölçü sistemi. 

Fiziksel özellikteki güneş koruyucuları: Güneş ışınlarını yansıtarak 
veya dağıtarak cildi korurlar.

Folikül: Cildin içine uzanan ve içinde bir saç teli barındıran ve sebum 
üreten sebaceous bezine bağlı olan kanal.

G
Galvanik akım: Desincrustation işlemi sırasında tıkalı gözenekler 

veya akne tedavileri için kullanılan bir elektrik akım çeşididir. 
İontophoressis işlemi sırasında da kullanılır. Burada ürünlerin 
cilde daha iyi nüfuz etmesi sağlanır.

Geniş spektrumlu antioksidan: Çeşitli oksidasyon tepkilerini bastıran 
değişik antioksidanlar içeren bir ürün.

Geniş spektrumlu güneş koruyucusu: Hem UVA hem de UVB 
ışınlarını süzen güneş koruyucusu.

Glycosaminoglycanlar: Retiküler dermiste bulunan ve önemli ölçüde 
su tutabilen biyokimyasallar.

Gözenekler: Sebaceous foliküllerinin cilt yüzeyine açılan ağızları.
H
Helix: Halat benzeri örgü, kolajenin yapısını tarif etmek için kullanılır.
Hidrokinone: melanin baskılayıcısı olarak merhemlerde kullanılan 

madde.
Hiperpigmentasyon: Ciltteki melanositlerin aşırı üretimde 

bulundukları için cilt yüzeyinde görülen koyu renk leke ve benler.
Hipertrofik izler: Kabarık yara izleri.
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Hipopigmentasyon: ciltte yeterli pigment olmadığından dolayı oluşan 
açık renk lekeler.

Hipotrofik izler: Derine çökmüş yara izleri. Çiçek bozuğu da denir.
Humektantlar: Hidrofilik ajanlar veya nem koruyucular olarak da 

bilinen cilt bakım maddeleri. Suyu kendilerine çekerek nemi 
hücrelerin içine ve epidermal hücrelerin aralarına hapsederler.

Hyaluronik asit: Nemlendiricilerin içinde yaygın olarak bulunan bir 
madde. Kendi ağırlığının 1000 katı su tutabilir ve bazal plazmada 
bulunur.

İ 
İfade çizgileri: Tekrarlanan yüz ifadeleri nedeniyle oluşan çizgiler.
IPL ( intense pulsed light): Doktorlar tarafından kılcaldamar, 

hyperpigmentasyon ve yüzdeki kıllanma tedavilerinde kullanılan 
bir çeşit ışık tedavisi.

İnterselüler lipit matriks veya interselüler çimento: Corneumdaki 
hücrelerin arasındaki lipitler.

İntrinsik yaşlanma: Doğal nedenlerle oluşan yaşlanma belirtileri.
K
Karma cilt: Yağlı ve kuru bölgeleri olan yüz cildi.
Karotenoid: Havuç gibi yediğimiz bazı gıdalarda bulunan sarı 

pigmentler.
Kapalı komedon: Sebum ve ölü hücreler nedeniyle tıkanmış olan dar 

ağızlı folikül.
Keloid: Cilt genetik olarak düzgün bir şekilde kolajen üretemediği için 

düzelmeyen hipertrofik izlere verilen isimdir.
Keratin: Epidermisteki hücrelerin içini dolduran protein. Saçlarda ve 

tırnaklarda da bulunur.
Keratinizasyon: Epidermal hücrelerin keratinle dolarak epidermal 

corneuma doğru yol aldıkları süreç.
Keratinositler: Keratinizasyon sürecinden geçen hücreler.
Keratolytik: Protein çözücü. Ciltteki ölü hücrelerin atılmasını 

sağlayan peeling maddelerini tanımlar.
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Kimyasal peeling: Ölü hücre birikimlerini çözen veya yumuşatan bir 
ürünün cilde uygulanmasıdır.

Kistik akne: Ciltte büyük iltihaplı yumrulara neden olan bir akne türü.
Kolajen: Retiküler dermiste bulunan ve cilde gerginlik kazandıran bir 

protein.
Kolajenas: Cildin ürettiği ve fazla olan kolajeni eriten bir enzim.
Komedojenik: komedon oluşumunu tetikleyen maddeler veya 

ürünler.
Komedojenlik: Tıkalı gözeneklerin ve komedonların oluşmasını 

tetikleyen özellikler içeren maddeler veya ürünler.
Komedon ekstraktörleri: Ciltteki komedonların boşaltılmasını 

sağlayan gereçler.
Korneositler: Stratum corneumda bulunan keratinositler.
Kuperose: Genişlemiş kılcal damarların bulunduğu bölgeleri tarif 

eder.
Kojik asit: Cilt rengini açan ürünlerde kullanılan etken maddedir. 

Henüz FDA onayı almamıştır.
L
L-ascorbik asit: C vitaminin asit hali.
Lameller: Granüler tabakada bulunan ve bariyer fonksiyonu için lipit 

üreten granül görünümlü hücreler.
Langerhans hücreleri: Yabancı maddeleri veya patojenleri tespit 

etmek için epidermiste dolaşan bağışıklık sistemi hücreleri.
Lazer epilasyon: Lazer veya ışık kullanarak kıl hücrelerini hasara 

uğratma tekniği.
LED (light emmitting diodes): Cilt bakım uzmanları tarafından 

yaşlanma belirtilerini, kızarıklıkları, akne ve benzeri rahatsızlıkları 
tedavi etmek için kullanılan yoğun, kesik ışınlar.

Lichochalcone: Meyan kökünden elde edilir. Tahriş hassasiyetini 
azaltmak için kullanılan güçlü bir antioksidandır.

Lipit peroksit: Lipitler serbest radikallerin saldırısına uğradığında 
ortaya çıkan bir serbest radikal çeşidi.



220 Terimler Sözlüğü

Lipozom: Etkin cilt bakım maddeleri içeren kapsüller.
M
Magnesium ascorbyl fosfat: C vitamininin ester hali. Koyu renk cilt 

lekelerinin açılmasını desteklemek için kullanılan bir antioksidan.
Matricaria özü: Yatıştırıcı ürünlerde kullanılan bir papatya özü.
Mekanik peeling: Ciltteki ölü hücreleri fiziksel güç kullanmak 

suretiyle temizleme yöntemi.
Melanin: Cilde rengini veren ve bronzlaşmasını sağlayan cilt pigmenti.
Melanin baskılayıcısı: Cilt hücrelerinde melanin üretimini sağlayan 

biokimyasal süreci engelleyen merhem.
Melanositler: Alt epidermiste ve dermiste bulunan ve pigment üreten 

hücreler.
Melanoma: En tehlikeli cilt kanseri türüdür. Sıradışı benler veya 

benlere benzeyen cilt lekeleri ile kendini belli eder.
Melanosomlar: Melanositlerin ürettiği pigment granülleri.
Melasma: Hormonal nedenlerle tetiklenen hiperpigmentasyon. 

Hamilelik maskesi olarak da adlandırılır. maske şeklinde görülen 
ve alın, yanaklar, çene ve üst dudağı kaplayan lekeler için 
geçerlidir. Hamilelik maskesi bu alanların hepsini veya sadece bir 
veya ikisini kapsayabilir.

Mikro akım: Mikro akım bir alet yardımıyla cilde düşük elektrik akımı 
verilmesi işlemidir. Genelde elastosis ve yaşlanma belirtilerinin 
azaltılması için uygulanır, ancak pek çok başka cilt sorunun 
çözümüne yardımcı olabilir.

Mikrokomedon: Folikülün dibinde oluşmaya başlayan komedon. 
Mikroskopik ölçekte hücre birikimi olarak görülür.

Mitotik bölünme: Hücrelerin bölündüğü biyolojik süreç.
N 
Nazolabial çizgiler: Yüzün ağız kenarlarından buruna uzanan 

bölümünü tarif eder.



 Terimler Sözlüğü 221

O
Objektif belirtiler: kızarıklık veya pullanma gibi gözle görülen ve 

ölçülebilen belirtiler.
Orta dereceli peelingler: Trichloroacetic asit (TCA) kullanılarak 

uygulanır. Bu işlem sırasında tüm epidermis ve bir miktar da 
dermis dokusu sökülür. Sadece dermatologlar ve estetik cerrahlar 
tarafından yapılmalıdır.

Ostium: Folikül ağzı.
Ö 

Östrojen: Kadınlık hormonu
P
Palmitoyl oligopeptide: Cildin gerginliğini daha artırmak için 

kullanılan peptide türü.
Palmitoyl pentapeptide-3: Ticari adı Matrixyl olan bu peptit cildin 

gerginliğinin artmasına yardımcı olur.
Palmitoyl tetrapeptide: Cildin gerginliğini artırmak için kullanılır.
Panthenol: B5 vitamini, nemlendirme ürünlerinde nemlendirici 

madde olarak kullanılır.
Papillar dermis: Dermisi epidermise bağlayan tabaka.
Papül: Kırmızı, kabarık cilt döküntüleri. Aknede papüller “başsız” 

kırmızı sivilcelerdir ve dokununca acırlar.
Parlama: Rosacealı ciltlerde belirtilerin ve iltihaplanmanın belirgin 

şekilde arttığı haller.
Peptitler: Yaşlanan cildi tekrar genç bir cilt gibi davranması yönünde 

etkileyebilen veya değiştirebilen en yeni maddelerdir.
Periorial dermatitis:  Ağız çevresinde gruplar halinde toplanan akne 

benzeri sivilcelerle kendini belli eder. Çoğunlukla çene bölgesinde 
görülen bu döküntüler dudak üstlerine, burun kanatlarına ve 
yanaklara da yayılabilir. Daha çok 20’li yaşalarından 40’lı yaşların 
sonlarına kadar daha çok kadınlarda görülür.

Perioral rhytide: Ağız çevresindeki kırışıklıklar.
Pheomelanin: Kızıl saçlarda bulunan kırmızı-sarımsı pigment.
Pilosebaceous birimi: sebaceous bezlerini de içeren folikül yapısının 

tümüne verilen isimdir.
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Poikiloderma of Civatte: Korunmasız olarak sürekli güneşte kalma 
sonucu ortaya çıkar koyu hiperpigmentasyon lekeleri ve belirgin 
kılcal damarlarla kendini belli eder. Boyunda at nalına benzer 
kırmızı leke görülmesi tipiktir. 

Pomade akne: Gözenek tıkayıcı veya komedojenik saç bakım 
ürünleri, özellikle balmumu benzeri saç şekillendiricileri, saç 
diplerine uygulanan yağlar, bazı saç jelleri, bazı saç spreyleri ve 
benzeri saç ürünleri nedeniyle saç diplerinde ve alında kapalı 
komedonlar, sivilceler ve papüller oluşmasına pomade akne denir.

Psoralen: Psoriasis tedavisinde kullanılan ilaç.
Püstül: İltihapla dolu folikül.
R
Re-epitelizasyon: Yaralanma sonrasında epidermisin kendini 

yenileme süreci.
Reaktif oksijen türleri: Oksidasyona neden olan çeşitli tipteki serbest 

radikaller.
Retention hiperkeratosis: Genetik olan akneye eğilimli ciltlerin 

ve yağlı ciltlerin ölü hücreleri cilt yüzeyinden veya folikül 
duvarlarından normal ciltler gibi atamaması durumu.  

Retinoidler: A vitamin türevleri.
Retinol: A vitamininin doğal hali. Yaşlanma ve güneş hasarları 

gösteren ciltlere uygun cilt bakım ürünlerinde kullanılır.
Rhinophyma: Rosacea rahatsızlığına bağlı olarak burnun büyümesini 

ve kıkırdak dokusunun şişmesini tarif eder.
Rhytides: Cilt kırışıklığının tıbbı terimi.
Rosacea: Genetik cilt rahatsızlığı. Cilt kızarıklığı, yüzde şişlikler, akne 

benzeri sivilceler, belirgin kılcal damarlar bazı durumda da burun 
büyümesi ile kendini belli eder.

S
SPF: SPF’nin açık hali sun protection factor.   Bir rakamla birleşik 

olarak kullanılan SPF, bir kişinin güneş yanığı olmadan ne kadar 
süre güneşin altında kalabileceğini ölçüyor. 
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Sebaceous filamentleri: Kapalı gözenek de denir. Okside olmuş ve 
katılaşmış sebum ile tıkanmış olan foliküllerdir.

Sebaceous bezleri: Sebum (yağlı, balmumu benzeri madde) salgılayan 
bezler.

Sebaceous hyperplasia: Aşırı büyümüş sebaceous bezlerinin folikül 
etrafındaki dokuya baskı yaparak folikül ağzının etrafını halka 
şeklinde şişirmesi ve kabartı oluşturması. 

Seborrheic dermatitis: Sebaceous bezlerindeki yangı sonucunda 
cildin yangıya bağlı olarak kızarması ve pul pul dökülmesi olarak 
belirti gösteren, yaygın bir rahatsızlıktır. Genelde yüzün burun ve 
T-bölgesi gibi daha yağlı bölgelerinde ortaya çıkar. 

Seborrheic keratosis: Tekrarlanan güneş hasarları sonucu ciltte oluşan 
hücre birikimleri. Leke benzeri hafif kabarık tepeler gri veya ten 
rengi olup cilde yapışmış parçalar gibi görünür.

Serbest radikaller: Dengesiz atomlardır. Bunlar cilt hücrelerindeki 
elektronları çalarlar ve hücrelerdeki DNA’ ya ve kolajen üreten 
fibroblastlara zarar verebilirler. Serbest radikaller neden oldukları 
biyokimyasal zararlar nedeniyle cilt kanserine veya anormal cilt 
büyümelerine de yol açabilirler.

Susuz cilt: Su veya nemi yetersiz cilt. Belirtileri; pullanma, gerginlik 
hissi, kaşınma ve bazen de batma ve yanma hissi.

Sodium ascorbyl fosfat: C vitamininin ester hali.
Solar lentigo: Güneş nedeniyle oluşan hiperpigmentli lekeler. Çil de 

denir.
Solar rhytides: Güneş nedeniyle oluşan cilt kırışıklıkları.
Skuamöz hücreli karsinoma: Yaygın bir cilt kanseri türü. Deri 

yüzeyini kaplayan kabuklu genellikle kabarık lezyonlar şeklinde 
görülür. Boyutlar farklı olabilir. 

Stratum corneum: Boynuzumsu tabaka da denen epidermisin en dış 
tabakası.

Stratum granulosum: Hücrelerin keratinle dolmaya başladığı 
epidermis tabakası.
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Stratum spinosum: Epidermisin en alttan ikinci tabakası. 
Keratinositler burada cilt yüzyine doğru yolculuklarına başlar.

Subkutan tabaka: Retiküler dermisin altındaki tabaka. Buradaki kalın 
yağ katmanları cilde koruma ve içteki organlara destek sağlar.

Sübjektif belirtiler: Hissedilen ama görünmeyen belirtiler. Örneğin 
kaşıntı veya batma.

T
T-bölgesi: Karma ciltlerde yüzün orta bölgesini tarif eder.
Taşıyıcı: Cilt bakım veya makyaj ürünlerindeki taşıyıcı madde.
Telangiectasias: Şişmiş kılcal damarlar.
Tinea versicolor: Bronzlaşmış ciltte beyaz lekeler olarak kendini belli 

eden mantar hastalığı.
Tocopherol veya tocopheryl acetate: E vitamini
Transepidermal su kaybı: Epidermisten nemin havaya kaçması 

sonucu oluşan cilt kuruluğu.
U
UVA (ultraviole alfa): Uzun ve derinlere nüfuz edebilen güneş ışınları. 

Erken cilt yaşlanmasının, elastosisin ve kırışıkların bu ışınların 
verdiği zararlar nedeniyle oluştuğuna  inanılmaktadır.

UVB (ultraviole beta): Kısa güneş ışınları. Epidermisten bazal 
tabakaya kadar ulaşırlar. Güneş yanıklarına ve cilt kanserine 
neden olurlar.

Urticaria: Yumru oluşumu.
UV endeksi: Güneşin günlük yoğunluğunu belirleyen ve 

meteorologlar tarafından kullanılan ölçü sistemi.
Ü
Üzüm çekirdeği özü: Yaşlanmayı önleyen ve cildi rahatlatan cilt bakım 

ürünlerinde kullanılan güçlü antioksidan.
V
Vasküler: Kan dolaşımı ile ilgili
Vasküler büyüme faktörü: Cildin içinde kan damarlarının 

genişlemesine ve büyümesine neden olan biyokimyasal.
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Vitiligo: Cildin pigment üretme yeteneğini kaybettiği ve bir bağışıklık 
sistemi bozukluğu olduğu düşünülen rahatsızlık. 

Y
Yağlı cilt: Kulaklara yakın yerler dahil yüzün her yanında geniş, 

belirgin gözeneklere sahip cilt. Gözenekler aşırı sebum 
üretiminden dolayı genişliyor. 

Yangı sonrası hiperpigmentasyon: Sivilce, çizik veya hafif 
yaralanmalardan sonra ciltte oluşan koyu pigmentli lekeler.

Yeşil çay özü: Yaşlanmayı önleyen ve cildi rahatlatan cilt bakım 
ürünlerinde kullanılan güçlü antioksidan.

Yüksek frekanslı akım: Cilt bakım uygulamasıdır. Cilde kan akışını 
canlandırır, cilt yüzeyindeki bakterileri, şişlikleri ve iltihaplanmayı 
azaltır. Cilde sürülen bakım ürünlerinin cilde daha iyi nüfuz 
etmesini sağlar.

Yüzeysel peeling: Epidermisten ölü hücreleri silen hafif peeling. Bu 
uygulama yüzeydeki hücrelerden daha derine gitmez ve ciltte su 
toplanması veya kanamaya neden olmaz. Cilt bakım uzmanlarının 
yapabileceği bu peelingi dermatologlar ve estetik cerrahlar da 
yapabilir.

Yüzey aktif maddeleri: Bu maddeler cilt yüzeyinin gerilimini 
azaltarak ürünün cilt üzerindeki kayganlığını arttırır. Yüzey aktif 
maddeleri arasında arındırıcılar olarak adlandırılan deterjanlar da 
vardır.

X
Xanthelasma: Kolesterol ile dolu küçük sarımsı kabarcıklar. Genelde 

göz çevresinde görülürler.
Xerosis: Kuru cildi tarif eden tıbbi terim.
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Cildinizi ne kadar tanıyorsunuz? 275 soru ve cevapları

Mark LeesForeword by Howard Murad, M.D.

Mark Lees yirmi yılı aşan meslek hayatı süresince hastalarının ve birlikte çalıştığı cilt bakım uzmanlarının 
yüzlerce sorusuna cevap vermiş. Artık “Cilt Bakımı Sorular ve Cevaplar Kitabı” en çok sorulan cilt bakım 
sorularına kısa ve öz cevaplar sunarak öğrencileri, cilt bakım uzmanlarını ve hastaları kişisel cilt tiplerini 
daha iyi tanımalarına yardımcı oluyor. Konulara göre ayrılmış sorular ve cevaplar şeklinde hazırlanmış 
olan bu kitap okuyucunun aradığını kolayca bulmasını sağlıyor.

•	 Sık sorulan sorulara, bilimsel gerçeklere dayanan cevaplar sunuyor.
•	 Okuyucu ilgili olduğu konudaki soruya kolayca ulaşabiliyor.
•	 Konular kapsamlı şekilde işleniyor, sorunlarla ilgili somut cevaplar veriliyor,  
 önemli ve güncel sorular ele alınıyor.
•	 Okuyuculara cilt rahatsızlıklarını nasıl düzeltebilecekleri konusunda gerçekçi  
 öneriler sunuluyor.

Mark Lees




