φιλοξενουμενος
Ἐπανόρθωση τοῦ δέρματος μετὰ ἀπὸ τὸ καλοκαίρι.
Παναγιώτα Ρήγα

Δερματολόγος - Ἀφροδισιολόγος

Τ

ὸ φθινόπωρο μᾶς βρίσκει, συνήθως, μὲ ξεκούραστη
διάθεση καὶ μαυρισμένο δέρμα, ποὺ τὸ βρίσκουμε
ὄμορφο. Οἱ καλοκαιρινὲς διακοπές, ὅμως, ἐνῶ ἀνανεώνουν τὴ διάθεσή μας, στὴν πραγματικότητα ταλαιπωροῦν
τὸ δέρμα μας.
Ἡ ἔκθεση στὸν ἥλιο ἀφυδατώνει τὸ δέρμα καὶ αὐτὸ
τὸ καταλαβαίνουμε γιατὶ ἡ ἐπιδερμίδα μας ξεφλουδίζει. Τὸ
μαυρισμένο δέρμα εἶναι τραχὺ καὶ χάνει τὴ σφριγηλότητα
καὶ τὴ λάμψη του. Τὸ μαύρισμα εἶναι μία διαδικασία ἄμυνας
τοῦ δέρματος στὴν ἐπιβλαβῆ ἀκτινοβολία τοῦ ἥλιου. Τὸ
δέρμα παχύνεται καὶ μελανίνη ἀθροίζεται στὴν ἐπιδερμίδα.
Γι᾽ αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἐμφανιστοῦν κηλῖδες ἀλλὰ καὶ μέλασμα
(δηλαδή, περιοχὲς μὲ διάχυτη ὑπερμελάγχρωση).
Εἶναι ἀποδεδειγμένο, ὅτι ἡ ἡλιακὴ ἀκτινοβολία παίζει
πολὺ ἐπιβαρυντικὸ ρόλο στὴ διαδικασία τῆς γήρανσης.
Σπάει τὸ κολλαγόνο, προκαλώντας ρυτίδες. Ὁδηγεῖ σὲ κυτταρικὲς ἀλλαγὲς καὶ ἀλλοιώσεις στὸ DNA τῶν κυττάρων
καὶ προκαλεῖται φωτογήρανση, ἄν τὸ παρακάνουμε ἀκόμα
καὶ καρκινικὲς ἀλλοιώσεις.
Ἐπιστρέφοντας, λοιπόν, ἀπὸ τὶς διακοπές, εἶναι ἀπαραίτητες οἱ ἀγωγὲς ἐπανόρθωσης τοῦ δέρματος.
Πάντα ξεκινᾶμε μὲ τὴν περιποίηση στὸ σπίτι. Στόχος
μας εἶναι ἡ συστηματικὴ ἐνυδάτωση. Τὸ ἀφυδατωμένο
δέρμα εἶναι θαμπό, ἄτονο, ἐρεθίζεται εὔκολα, μᾶς τραβάει. Μποροῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε ἐνυδατικὲς κρέμες
ποὺ περιέχουν οὐρία, μία οὐσία ποὺ κρατᾶ νερὸ μέσα στὸ
δέρμα καὶ τό βοηθᾶ νὰ μὴν απολεπίζεται καὶ νὰ εἶναι λεῖο.
Ἐπίσης, χρήσιμοι εἶναι ὀροὶ ποὺ περιέχουν ὑαλουρονικὸ
ὀξύ, πεπτίδια, βιταμῖνες καὶ ἀντιοξειδωτικὲς οὐσίες.
Στὸ ἰατρεῖο θέλουμε νὰ πετύχουμε: βελτίωση τῆς ὑφῆς
τοῦ δέρματος, ἐνυδάτωση, ἀνανέωση τῶν κυττάρων, ἀντιγήρανση.
Συνήθως θὰ ξεκινήσουμε μὲ καθαρισμὸ τοῦ δέρματος.
Συχνά, μετὰ ἀπὸ τὸ καλοκαίρι, αἰσθανόμαστε τὸ δέρμα
μας «πηγμένο», παρατηρεῖται αὐξημένο σμῆγμα, μαῦρα
στίγματα καὶ ἀτέλειες στὴν ἐπιδερμίδα.
Ἡ ἀγωγή μας συνεχίζεται μὲ κάποιο peeling ἐπανόρθωσης τοῦ δέρματος, τὸ ὁποῖο ἐπιλέγεται βάσει τοῦ τύπου
τῆς ἐπιδερμίδας καὶ τῶν ἀναγκῶν τοῦ κάθε περιστατικοῦ.
Τὰ peelings εἶναι πολὺ σημαντικὰ γιὰ τὴν ἀναζωογόνηση τοῦ δέρματος. Διώχνουν τὰ ἐπιφανειακὰ κύτταρα
καὶ ὠθοῦν τὸ δέρμα στὴν παραγωγὴ νέων κυττάρων. Κινητοποιοῦν ὅλους τοὺς μηχανισμοὺς ἀνανέωσής του.
Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ βοηθοῦν στὴ σφριγηλότητα
τοῦ δέρματος καὶ τὴν ἐλαστικότητά του. Ἀναστρέφουν τὴ
φωτογήρανση καὶ τὶς βλάβες της (λεπτὲς ρυτίδες, θαμπὸ
καὶ ἄτονο δέρμα, ὑπερμελάγχρωση). Μακροπρόθεσμα
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βοηθοῦν στὴν παραγωγὴ κολλαγόνου καὶ ἐλαστικῶν
ἰνῶν. Δροῦν κατὰ τῆς γήρανσης θεραπευτικά, ἀλλὰ καὶ
προληπτικά.
Τὸ φθινόπωρο, ποὺ ἔχει πολὺ ἡλιοφάνεια ἀκόμη, κάνουμε ἐπιφανειακὰ peelings, ποὺ περιέχουν δραστικὰ συστατικὰ ὅπως μανδελικὸ ὀξύ, σαλικυλικὸ ὀξύ, ἀζελαϊκὸ
ὀξύ, ρετινόλη, χαμηλὲς συγκεντρώσεις γλυκολικοῦ καὶ
τριχλωροξεικοῦ ὀξέος.
Ἡ ἰδανικὴ θεραπεία, βέβαια, γιὰ νὰ ἐνυδατώσουμε βαθειὰ τὸ δέρμα μας, εἶναι ἡ ἐνέσιμη μεσοθεραπεία.
Ἀνάλογα μὲ τὶς ἀνάγκες, μποροῦμε νὰ ἐπιλέξουμε πολλὰ
συστατικά, ποὺ δροῦν ἐνυδατικὰ καὶ ἀντιοξειδωτικὰ στὸ
δέρμα, ὅπως εἶναι ὑαλουρονικὸ ὀξύ, βιταμῖνες, ἰχνοστοιχεῖα. Ἰδιαίτερη μνεία θέλω νὰ κάνω στὰ βιομιμητικὰ πεπτίδια,
μία νέα κατηγορία οὐσιῶν, ποὺ ρυθμίζουν τὶς κυτταρικὲς
λειτουργίες. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πεπτίδια ἐνυδάτωσης καὶ ἀντιγήρανσης ὑπάρχουν καὶ λευκαντικὰ πεπτίδια, ποὺ βοηθοῦν
στὴν ἀποκατάσταση τοῦ χρώματος τοῦ δέρματος.
Τὸ φθινόπωρο, ἐπίσης, εἶναι ἡ κατάλληλη ἐποχὴ νὰ
προγραμματίσουμε τὶς θεραπεῖες ποὺ θὰ γίνουν ἀργότερα τὸ χειμῶνα. Ἄν ἔχετε κηλῖδες σὲ πρόσωπο, ντεκολτὲ ἤ
καὶ χέρια ὁ δερματολόγος σας θὰ σᾶς δώσει μία ἀγωγὴ
προετοιμασίας μὲ λευκαντικὲς οὐσίες. Συνήθως χρησιμο-

ποιοῦμε ἀζελαϊκὸ ὀξύ, ρετινοϊκὸ ὀξύ, ὀξέα φρούτων καὶ
ὑδροκινόνη γιὰ νὰ προετοιμάσουμε τὸ δέρμα γιὰ ἕνα βαθὺ
peeling ἤ γιὰ lasers ἀντιμετώπισης τῶν κηλίδων.

Καὶ, βέβαια, στὴν καθημερινότητά μας συνεχίζουμε νὰ
χρησιμοποιοῦμε τὸ ἀντιηλιακό μας καὶ νὰ ἐνυδατώνουμε
τὸ δέρμα μας! 

49

