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Yafll›da Dermatolojik Sorunlar
Dilek Kocabalkan Selçuki
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dal›

Özet
‹ntrinsek yafllanma genetik ve metabolik kökenli do¤al bir prosestir; her organda yafllanman›n etkileri
görülmekle beraber, ön planda deri etkilenir.
Baz› dermatozlar ise yaflla artar veya bir iç organ hastal›¤› deriye yans›r. Bu yaz›da deri yafllanmas›na
etki eden faktörler ile fotoyafllanma (ekstrinsek), korunma ve tedavi ilkelerine de¤inilmifltir.
Anahtar kelimeler: Dermatoz, yafll› kifli, fotoyafllanma
Abstract
Skin Diseases in the Elderly
‹ntrinsic aging is a natural process which has both genetic and metabolic bases and can be seen in
every organ but particularly in the skin.
Photoaging or extrinsic aging is the consequence of long term exposure to UV radiation. Some
dermatoses are seen more in elderly people. The diagnosis and the treatment of photoaged skin and the
dermatoses of elderly people are discussed.
Keywords: Elderley people, dermatose, photoaging

Normal deri

Bu hücrelerin azalmas›, ço¤almas› ve yap›
de¤ifliklikleri çeflitli hastal›klar› oluflturur. Derinin kendi hastal›¤› oldu¤u kadar, iç organlar›n
bir hastal›¤› da deriye yans›r: Karaci¤er ya da
safra yollar›n›n hastal›¤›nda deride sar›l›k görülmesi veya fleker hastal›¤›n›n (diyabet) ilk belirtisi deride fliddetli kafl›nt›, mantar oluflmas› gibi.

“Ruhun aynas› ya da sa¤l›¤›n aynas›.”
Deri kendini korumakla birlikte iç organlar›
da koruma görevini üstlenmifl, çok fonksiyonlu,
eriflkin bir kiflide 2 m2 bir alan› kaplayan büyük
bir organd›r. ‹çindeki kan damarlar›, sinirler, ya¤
ve ter bezleri, k›llar ve t›rnaklar gibi yap›lar›yla
vücut ›s›s›n› ayarlar, bas›nç-s›cak-so¤uk-a¤r› hislerini yans›t›r, kiflinin rengini verir. Travmalara
karfl› korur. Ayr›ca çok farkl› kimyasal maddeler
salg›lar ve depo görevi yapar; baz› kimyasal
maddelerin emilimine yard›mc› olabilir fakat vücut için zehirli di¤er maddelere de geçit vermez,
bariyer görevi yapar. Bu görevleri yaparken üç
tabaka hücreleri rol oynar. Bunlar d›fltan içe epidermis, dermis ve subkutis’tir. Bu hücre tabakalar› da çok çeflitli hücre gruplar› içerir, yer yer
incelir ve kal›nlafl›r.

Yafllanma
‹nsan yafllanmay› kaç›n›lmaz bir süreç sonucu olarak kabul etmekle beraber, sonuçlar›na
ayn› olgunluk ile yaklaflmakta zorluk çekmektedir. Çevre faktörlerinin ve yaflam al›flkanl›klar›n›n etkisi ve bunun yan›nda giderek kiflinin sa¤l›k konular›na gerekli önemi vermesi, insan ömrünün uzamas› sonucunu gelifltirmifltir. Roma
‹mparatorlu¤u döneminde, ortalama yafl süresi
23 y›l iken, bugün geliflmifl ülkelerde, ortalama
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yaflam süresi 70 yafl›n üzerine ç›km›fl durumdad›r. Ancak, yafll›l›k s›n›flamas› yaparken dikkat
edilecek biyolojik verilerin yan›nda, fizyolojik ve
psikolojik yönler ayr› de¤er kazan›r. Bu bak›mdan çevremizde 40 yafl›nda ihtiyarlar varken, 80
yafl›nda yaflam zevki ve flevki dolu gençler de
görülmektedir.

‹ntrinsek faktörler
1. Genetik: gerçek yafllanma genler ile planlanan do¤al fizyolojik bir durumdur.
2. Hormonal/metabolitik kiflinin yaflant›s›ndaki çeflitli evreler vard›r.
3. Kronolojik

Yafllanma bir hastal›k ve sakatl›k de¤ildir.
Yafllanma bütün organlar› kapsayan durumsal
bir prosedürdür. Ancak ilerleyen yaflla beraber,
kronik baz› hastal›klar ve yetersizlikler söz konusu olmakta ve buna ba¤l› sakatl›klar gündeme gelmektedir. Bütün bu de¤iflimlerden, deri
de nasibini almaktad›r. Bu durum, kiflilerin yafllanmas›n›n en belirgin görüntüsü olan cilt ar›zalar›n›n, mümkün mertebe giderilmesine yönelik çabalar›n artmas›na yol açm›flt›r. Bu da
kozmetolojide, büyük bir endüstrinin geliflmesine neden olmufltur. Yafllanma do¤umla bafllar, yaflla paralel art›fl gösterir, derinin geliflimi
tersine döner. Yafllanma, ciltte yap›sal ve moleküler bozulma ile beraber fonksiyonel bir bozuklu¤a neden olur. Ya¤ ve su depolayamaz,
esnekli¤ini kaybeder, incelir. Bu bozulma; k›r›fl›kl›k, renk de¤ifliklikleri (sararma, yamal› pigmentasyon), gevfleklik ve esnekli¤i içeren klinik de¤iflikliklerle sonuçlan›r. Yafllanan dermis
bas›nca yan›t olarak artan rijidite, esnek olmayan doku ve daha az de¤iflim gösterme ile sonuçlan›r.

Menopoz süresince derinin yafllanmas›
(1,2,3,4,5)
Yafll› derinin en karakteristik görünümü k›r›fl›k
olmas›, kuruluk art›fl› ve deri elastikiyeti kayb›d›r.
Damar duvarlar› incedir ve kolayl›kla hasarlan›r. Pigmentasyon de¤ifliklikleri, östrojen seviyelerinde azalma, deri ve melanositik hücrelerin
de¤iflmifl yeteneklerinden dolay›, gözlenir. Deri
yafllanmas›n›n eksternal semptomlar› bu periyodda ortaya ç›kar.
Kollajenin çeflitli tipleri ile bu regülasyonun
aras›nda kantitatif bir iliflki vard›r. Deri yafllanmas›nda en önemli kollajenler tip 1 ve 3’tür. Her
iki kollajen de total içeri¤inde ve tip 3 kollajenin
tip 1’e oran› azalmas› yaflla iliflkilidir.
Derideki kollajenin miktar› do¤umda ve eriflkin ça¤da en yüksek seviyededir. Zamanla bu
seviye azalmaya bafllar. Yap›lan bir çal›flmada
eriflkinlerdeki kollajen miktar›n›n her y›l %1 oran›nda azald›¤› bildirilmifltir. Bu süreç kad›nlarda
erkeklere göre daha belirgindir.
Östrojen reseptörlerinin ço¤u yüz derisinde bulunmaktad›r. Östrojenler ekstraselüler matriks sentezinde artma ve serum üretiminde azalmaya yol
açmaktad›r. Östrojen, deri kurulu¤unu ve deri k›r›fl›kl›¤›n› önlemektedir. O sebeple postmenopozal kad›nlar aras›nda hormon replasman tedavisi
oldukça popülerdir. Tedavide; östrojenler progesteronlarla siklik olarak verilmelidir ya da her iki tip
hormon da devaml› olarak uygulanmal›d›r.

Genç bireylerdeki yüzde ve yumuflak, esnek
deride zaman geçtikçe oluflan de¤ifliklikler buruflmaya, lekeler oluflmas›na, derinin gevfleme
ve sarkmas›na neden olur.
Yafllanmay› de¤iflik flekilde s›n›flayabiliriz:
genelde, yafll› kifliler üçe ayr›lmaktad›r:
1. Genç yafll› (65-75 yafl aras›)
2. Yafll› (75-85 yafl aras›)
3. Çok yafll› (85 yafl üstü)

Saç ve k›llar beyazlar, t›rnaklar incelir ve çabuk k›r›l›r.
‹ntrinsek yafllanmada histopatolojik olarak (1):
Epidermis incelir,
Dermoepidermal bileflke yass›lafl›r,

Deri yafllanmas›
Yafllanmaya sebep olan faktörler intrinsek ve
ekstrensek olmak üzere ikiye ayr›l›r.
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yet deride gevfleme ve sarkmalara neden olur.
Tersine, afl›r› fliflmanlama durumunda deride afl›r› gerilme ile elastik ve kollajen lif yap›s›nda de¤iflme olur. Besinlerin kalori miktar› ve kalitesi,
(yeflil-sar› sebze ya da hayvansal besin) ve piflme özelli¤i rol oynar.

Kollajen fibrillerin kal›nl›¤›nda art›fl olur,
Vertikal elastik fibrillerin kayb› gözlemlenir,
Deri gevfler sonunda da k›r›fl›r.
Ekstrensek faktörlerden ise, önde gelen faktör solar radyasyondur. Bu de¤ifliklikler derinin
günefle maruz kalan bölgelerinde oluflur
(6,7,8,9,10).

Diyetteki eksiklikle olan de¤ifliklikleri do¤al
yafllanmadan ay›rmak güçtür. Ancak baz› toksik
bileflkeler hücre fonksiyonlar›n› bozan serbest
radikallere neden olarak yafllanmay› h›zland›r›r.
Bu nedenle hayat›n her döneminde düzgün, yeterli ve çok yönlü beslenme deri sa¤l›¤› için
önem tafl›r.

Ifl›k
Ifl›k, elektromanyetik spektrumun bir bölümünü oluflturmaktad›r. Dermatolojide ›fl›k duyarl›l›¤› ve buna ba¤l› tablolardan bahsedildi¤inde, günefl ›fl›¤› (ultraviyole radyasyonu: UVR),
yani iyonize olmayan radyasyon ve görünen ›fl›¤›n›n yol açt›¤› biyolojik de¤ifliklikler kastedilir.

Su: Spontan ve foto yafllanmada deri kurulu¤u ve k›r›fl›kl›k k›smen korneum kat›n›n su kayb›na ba¤l›d›r. Vücudun temel yap›tafl› olan su
gereksinimi yafll›l›k ile birlikte azal›r. Yafll› deride transepidermal su kayb› çok fazlad›r.

Yaflam için gerekli en büyük güç kayna¤›
olan günefl, deride istenen etkilerin yan›nda istenmeyen pek çok etkiye de neden olabilir.

Liditler: Hücre zar› lipidlerden oluflmaktad›r.
Lipidik yap›da besinlerle al›nan temel ya¤ asitleri özellikle linoleik ve araflidonik asitler önem
tafl›r. Ya¤ asitlerinden yoksun bir beslenme su
kayb› ve kepeklenmeye neden olur.

Ultraviyolenin fotosentez, görmeye yard›mc›
olmak, D vitamini sentezi, ›s› sa¤lamak, patojenleri öldürmek gibi yararl› etkilerinin yan› s›ra, günefl yan›¤› ve deri kanserlerine yol açmas›, ›fl›k
duyarl›l›¤› tablolar›, fotoimmünolojik de¤ifliklikler, mutasyonu uyarmas›, deri yafllanmas› ve katarakt gibi zararl› etkileri vard›r. Ultraviyolenin
deride meydana getirdi¤i tüm de¤ifliklikler ve
hastal›k tablolar› fotobiyolojinin kapsam›na girer.

Selenyum: Selenyum peroksidaz enziminin
kofaktörüdür. E vitamini ile biyolojik membranlar› peroksidasyondan korur. Bu, etkisini serbest
oksijen radikallerini zarars›z hale getirerek gösterir.

Ultraviyole, dermatolojide tan› (fotodiyagnozis) ve tedavi (fototerapi) amac›yla da kullan›l›r.

E vitamini: Ya¤da eriyen bu vitamin membranlar› peroksidasyondan korur. Fotoyafllanmadaki oksidatif streste antioksidan ve antiflamatuvar rol oynar.

Elektromanyetik spektrumda yer alan dalga
boylar› tablo 1-2 de görülmektedir.

C vitamini: Bu vitamin kollajen sentezinde
aminoasit metabolizmas› için gereklidir. Ayr›ca E
vitamininin stabilizasyon etkisi, disülfid ba¤ reaksiyonu ve yara iyileflmesi üzerinde etkileri vard›r.

Günefl etkisi:
I.
II.
III.
IV.
V.

Kiflinin deri rengi,
UV ›fl›na maruz kalma süresi,
Ifl›n›n gücü,
Yafl,
Kullan›lan baz› ilaçlara ba¤l›d›r.

A vitamini: Yiyeceklerle al›nan A vitamini eksikli¤inde deri ve mukozada hiperkeratoz, kserosiz, frinoderma görülür. Bu nedenle yeterli
oranda su, selenyum, E, C, A vitaminlerinin antioksidan etkilerinin bulunmas› nedeni ile yafll›l›k üzerinde önemli rolleri bulunmaktad›r.

Beslenme ve diyetin yafllanmaya etkisi
Beslenme al›flkanl›¤› deri yap›s›n› direkt etkileyen faktörlerden biridir. Afl›r› zay›flama ve di-
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Alkol kullan›m›: Alkol deri üzerine olumsuz
etki yapmaktad›r. Deride ekzema, ekimoz, enfeksiyon, travma ile kolay ülser oluflumunun yan› s›ra erken deri yafllanmas›na neden olur.

Stres: Günümüz insan›n›n önemli sorunudur.
Son olarak kiflinin yeterince dinlenmesi ve uyumas› gereklidir.
Deri yafllanmas› kifliden kifliye de¤iflmekle
beraber, yüz, boyun, eller gibi d›fl etkenlere aç›k
k›s›mlarda ön planda ve dikkat çekicidir. Kifli
aç›k renk tenli ve aç›k havada çal›fl›yorsa (çiftçi,
denizci) yafll›l›¤›n deri belirtileri daha erken ve
belirgin olur.

Sigara içimi: Yap›lan çal›flmalar, sigara içenlerde içmeyen gruba göre yüzdeki k›r›fl›k oran›n daha fazla oldu¤unu göstermektedir. 40-69
yafl grubu kad›nlarda sigara içimi ile 1,4 y›l yafl
art›m› risk oran› bildirilmektedir. Ayr›ca kronik
sigara kullan›m› ile oluflan hava yolu obstrüksiyonu kollajen ve elastik liflerde de¤ifliklik oluflturarak, hiç içmeyen gruba göre belirgin k›r›fl›kl›¤a neden olmaktad›r. Ayr›ca sigara içimi
kapiller ve arterioler kan ak›m›n› etkiler ve
konnektif doku yap›lar›nda bozuklu¤a neden
olur.

Tablo 1.

Yafll› deride beliren ek de¤ifliklikler:
1. Kuru deri: Sebase bezlerin azalmas›ndan kaynaklan›r. Deri kurulu¤unun en uç noktas›
kserozistir.
2. K›l büyümesinde de¤ifliklik: Vücudun birçok
bölgesinde k›llar incelir. Bununla birlikte
özellikle erkeklerde kulaklarda ve kaslarda
kararma ve kal›nlaflma önemli bir estetik
problem yarat›r. Han›mlarda ise b›y›k ve çenede k›llanma oluflur.
3. Melanosit kayb›: Yaflla derideki melanositlerde azalma olur. Bu derinin günefl ›fl›nlar›na
karfl› daha az etkili olmas›n› sa¤lar. Bunun
yan›nda, derinin günefle maruz kalan yerlerinde melanin yap›m› artar. Saçlar beyazlafl›r
ve seyrelir.
4. Sebaseöz bezlerde artma: Bezler genifller ve
ç›plak gözle görünür hale gelebilir. Bunlar sar›mt›rak yass› lekelerdir, 3 mm’den büyüktür.

Elektromanyetik spektrumda
yer alan dalga boylar›

Dalga Türü

Dalga Boyu
(nm)*

Kozmetik ›fl›nlar
Gama ›fl›nlar›
X-›fl›nlar› (Röntgen ›fl›nlar›)
UV
UVC (k›sa dalga UV)
UVB (orta dalga UV)
UVA (k›sa dalga UV)
Görünür ›fl›nlar
K›z›l ötesi ›fl›nlar (infrared)
Radyo dalgalar› ve mikrodalgalar

5x104-0,14
102-10
100-400
200-290
290-320
320-400
400-760
103-105
106

Ifl›¤a ba¤l›:
Erken pigmentasyon (Ani pigmentasyon)

*Dalga boyunun ölçüm birimi nanometre (nm) olup,
1nm=109 m’dir.

Tablo 2.

UV radyasyonun tipleri

Deri Tipi

Deri Rengi

Yan›k ve Pigmentasyon

1
2
3
4
5
6

Beyaz
Beyaz
Beyaz
Kahverengi
Kahverengi
Siyah

Daima yanarlar; asla bronzlaflmazlar
Daima yanarlar; minimal bronzlafl›rlar
Orta dereceli yanarlar; bronzlafl›rlar
Minimal yanarlar; iyi bronzlafl›rlar
Nadir yanarlar; çok iyi bronzlafl›rlar
Asla yanmazlar
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Geç pigmentasyon (Kal›c› pigmentasyon) Ifl›¤›n büyümesi (Fotoogmentasyon): Önceden
uzun dalga boylu UV’ye (UVA) maruz kal›nmas›yla, UVB’nin eritem efli¤inin azalmas›na ›fl›¤›n
büyümesi denir. Erken pigmentasyonu uyaracak
dozlardaki UVA, orta dalga boylu UV’nin eritem
yap›c› etkisini art›r›r.

Öncelikle günefl alt›nda uzun süre çal›flan kifliler (denizciler, çiftçiler), özellikle derinin aç›k
k›s›mlar›n› (yüz, boyun, ense, ayak gibi) korumal›, buralarda büyüyen, yara olan, kanayan,
rengi koyulaflan oluflumlar› hemen doktora göstermelidir.
Derinin çeflitli katlar›ndan ve benlerinden geliflen habis tümörler s›kl›k s›ras›yla bazal hücreli
karsinom (bazalyom), epidermoid karsinom ve
habis melanomdur.

Akne benzeri erüpsiyonlar
Kronik (uzun süreli ) de¤ifliklikler
Çil (Efelid)
Hipopigmentasyon
Ekimoz (çürük) ve sikatris (nedbe)

Yafll›larda görülen dermatozlar (10)

Ifl›¤a ba¤l› yafllanma: Zencilerde görülmeyen
bu tablo denizci derisi veya çiftçi derisi olarak da
adland›r›lmaktad›r. En önemli özelli¤i prekanseröz epitelyal tümörler aç›s›ndan risk tafl›mas›d›r.
Aktinik keratoz
Telenjiektazi
Aktinik elastoz
Seboreik keratoz
Lentigo maligna
Bowen hastal›¤›
Fotodermatozlar
Deri kanserleri

1. Yüzeyel hastal›klar: mantar enfeksiyonlar›,
özellikle T. pedis
2. Paraziter hastal›klar (scabies)
3. Büllöz hastal›klar
Büllöz pemfigoid, hemidesmosomda yerleflen BP1 ve BP2 antijenlere karfl› geliflen antikorlar›n neden oldu¤u otoimmün büllöz dermatozlard›r. Altm›fl yafl üzerinde görülen, gergin büller
ile karakterize, kronik seyirli otoimmun karakterli bir hastal›kt›r. Kafl›nt›l› ürtikeryal ve eritematöz lezyonlar ile bafllay›p, gergin büller ile
seyreder.

Deri kanserleri: Tüm kanserler içinde görülme s›kl›¤› 2. s›radad›r. Ancak istatistikler 2010
y›l›nda bu s›ran›n de¤iflece¤ini göstermektedir.
Her y›l Amerika’da 48.000 yeni kanser vakas› ortaya ç›kmaktad›r. Deri kanseri en s›k görülen
kanser türü olacakt›r. Ancak, son günlerde insan
gen flifresinin çözülmesi ile gelecekte bu konudaki bilgilerimizi tekrar gözden geçirmemiz olas›d›r. Ozon tabakas›n›n güney yar›mkürede incelmesi ve Avusturalya ve Yeni Zelanda’da kopma ve delikler oluflmas› ile, kuzey yar›mkürede
de incelmesi, bafll›ca kanser nedenidir. Günefl
›fl›¤› bize çok daha güçlü ulaflmaktad›r. Tekrar
an›msarsak günefl ›fl›¤› cam dahil her yerden geçer ve yans›r. Kum ve beton gibi aç›k renkli yüzeyler ›fl›malar›n %15-20’sini yans›t›r. Su ise
%10’unu, kar %85’ini, çay›r %5’ini yans›t›r. Günefl ›fl›¤›n› tek geçirmeyen çift kat, s›k dokunmufl, beyaz renkli, pamuklu kumaflt›r.

Yerleflim yeri genellikle ekstremitelerin fleksural bölgeleri ve kar›n bölgesidir.
Oral mukoza tutulmas› çok seyrektir. Bülün
periferinden eritemli zeminden al›nan deri biyopsisinden subepidermal bül geliflimi, eozinofil
ve nötrofilden zengin bül s›v›s›, eozinofil ve nötrofilden zengin ayn› zamanda lenfosit ve histiosit içeren dermal infiltrasyon büllöz pemfigoid
lehinedir. Perilezyoner deriden yap›lan DIF ise
bazal membran boyunca IgG + C3 saptanmas›
büllöz pemfigoid’i destekler. NHL, KLL gibi tablolarla birlikte olabilece¤inden tedavide genellikle araflt›r›lmal›d›r. 60-100 mg/gün gibi dozlarda prednisolon kullan›l›r.
4. Egzama grubu hastal›klar
• Asteatotik egzama: Stratum korneumdaki
ya¤ miktar›n›n azalmas› sonucu ortaya ç›kar. En
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s›k pretibial bölgede, el s›rt›nda yerleflebilen kuru ve hafif eritemli lezyonlard›r. Kafl›nma ve a¤r›ya yol açabilir ve sekonder enflamasyona sebep olabilir. Afl›r› s›k banyodan kaç›n›lmal›d›r.
Üre içeren merhemler, gere¤inde zay›f etkili topikal steroidler verilebilir.

Afl›r› kurulu¤un sebep oldu¤u deri hasar›n›
önlemek amac›yla kullan›l›r.
Çeflitli çevresel faktörlerden (toz, kir gibi) korunmay› sa¤lar.
4. Yaflam flartlar›n›n düzenlenmesi (6)
Fizik aktivite, düzenli uyku, sa¤l›kl› diyet,
mental ve emosyonel stresi azaltma, diyette
özellikle antioksidan ajanlar da tercih edilebilir.
• Vit. C
• β karoten
• Vitamin E (α- tokoferol)

• Özellikle kad›nlarda daha belirgin olan liken simpleks kronikus (nörodermit): Genç
yaflta da görülebilmesine ra¤men yafll› kad›nlarda daha s›k rastlan›lan bir tablodur. Vücudun
belirli yerlerinde kafl›nt› sonucu oluflan likenifikasyon mevcuttur. Tedavide sistemik antihistaminikler, topikal steroid ve topikal nemlendirici
preparatlar kullan›labilir.

5. Kozmetoloji yüz, vücut, saç, el-ayak bak›mlar›n› kapsar. Bunlar kiflinin ihtiyac›na göre uzman
taraf›ndan uygulanan tedavi yöntemleridir.
• Botoks
• Lenf direnaji ve lifting
• Peeling maske, cilt bak›m›, vit. C
• Epilasyon, depilasyon
• Estetik cerrahi

5. Genodermatozlar›n bir k›sm›
6. Sistemik hastal›klar›n deri bulgular›
Diabetes mellitus, diabetes insipidus, hipertiroidi, hipotroidi, hipoparatroidi, karsinoid sendrom,
gut, siroz, kronik renal yetmezlik, demir eksikli¤i
anemisi, lösemi, lenfoma, multipl miyelom, multipl skleroz, tümörler ve deri metastazlar›.

Korunma (13,14)
Bu nedenle günefl ›fl›nlar›n› absorbe eden,
yans›tan ve da¤›tan güneflten koruyucu preparatlar (sunscreen, sunblok) dedi¤imiz ürünler
gelifltirilmifltir.

Tedavi
1. Hormon replasman tedavisi (2,3,4,5)
Özellikle postmenopozal kad›nlarda östrojen ve progesteron preparatlar› kullan›labilir.
Bu preparatlar flushing, vajen kurulu¤u,
depresyon ve ifltah semptomlar›nda, kardiovasküler hastal›klarda ve osteoporozda da
azalmaya neden olmaktad›r. Alternatif tedavi yöntemleri tart›fl›lmaktad›r. Bunlardan en
popüler olan› ise izoflavon içeren soya proteini kullan›m›d›r.

‹deal bir güneflten koruyucu flu özelliklere sahip olmal›d›r:
1. Toksik olmamal›,
2. ‹rritasyon yapmamal›,
3. ‹stenilen amaca uygun olarak dalga boylar›n› tam olarak önlemeli,
4. Stratum corneum’a (deri en üst kat hücreleri) kolayca girip s›k› yap›flmal›,
5. Suya, denize, terlemeye, buharlaflma ve
sürtünmeye dayan›kl› olmal›,
6. Uçucu olmamal›, s›k uygulanmamal›,
7. Kokusuz ve renksiz olmal›,
8. Deriden absorbe edilmemeli,
9. Uygun bazda yeterli konsantrasyonda çözülebilmeli,
10. Deri pH’s›, vücut ›s›s›, UV, IR etkisiyle bozulmamal›d›r.

2. Topikal tedaviler (11,12)
• Retinoik asit
• AHA
• Topikal C vit: 1930’da yap›lan bir çal›flmada kollagen metabolizmas›n› aktive
ediyor.
3. Nemlendiriciler
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Kaynaklar

Bütün bu özellikler çeflitli testlerle belirlenir.
Kimyasal olarak bu maddelerin, absorbe ettikleri dalga boylar›:
1. Para-amino-benzoik asit türevleri
(UVB)
2. Salisilik asit türevleri
(UVB)
3. Sinnamat türevleri
(UVB)
4. Benzofenon türevleri
(UVA)
5. Antranilat türevleri ve di¤erleri
(UVA)
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