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Cilt Neden Yaşlanır 

 
Yüz derisi vücudun diğer bölgelerindeki derilere göre daha çok yıpranır. Bunun sebebi cildimize 
davranış şeklimizdir. 

 

İki çeşit yaşlanma olduğunu yukarıda belirtmiştik. İç ve dış yaşlanma. İçerden (asıl) yaşlanma zamanın 
geçmesiyle oluşan yaşlanmadır. Dış (dış , foto ) yaşlanma; güneş ışığı, hava kirliliği ve sert 

temizleyicilerle kaba muamelenin, yanlış kozmetiklerin ve hastalıkların yol açtığı yaşlanmadır. 

 
İçerden ve dışardan yaşlanma arasındaki farkı anlamak için yüzümüz dışında bir yerlerdeki örneğin; 

kalçamızdaki cilde bakmamız yeterlidir. Dış yaşlanmanın ana suçlusu güneşin etkisine aşırı maruz 

kalmadır. Genellikle açıkta kalan cilt güneşe maruz kalmayan deriye göre daha kırışık, lekeli ve 

gevşektir.Yaşla birlikte vücudun kendini yenileme yeteneğinin oldukça yavaşlaması dış hasarı da artırır. 
Genç yaşlarda hücrelerimiz hasarlara karşı kendini mïkemmel bir şekilde onarırken, yaşlanmayla 

birlikte hücrelerin onarım yeteneği de yavaşlar. 

 

Serbeste Radikaller ve Yaşlanmaya Olan Etkisi 

 
Konu yaşlanma olunca bir numaralı düşman zaman değil, serbest radikallerdir. Bütün moleküller, dış 

yörüngelerinde bir çift elektrona sahip olmak isterler. Vücudumuzda rastladığımız serbest radikallerin 

çoğu oksijen kaynaklıdırlar. Dış yörüngelerinde bir elektron eksik oksijen gibi, tüm bu durumdaki 

moleküller istikrarsızdır ve çiftini tamamlamak için ikinci bir elektron ararlar ve sonuç olarak serbest 
radikaller kendilerini dengeleme çabası içerisinde diğer sağlıklı moleküllerden elektron çalarlar. Bu 

süreç içinde hücrelere zarar verirler ve daha fazla serbest radikal yaratırlar. 

 
Serbest radikaller, tümüyle doğal olmalarına rağmen çok zararlıdırlar. ( nefes almak veya yiyeceği 

sindirmek gibi normal vücut fonksiyonlarının yan ürünleridir) Serbest radikaller kendilerini her 

dengeleme çabasına girdiklerinde sağlıklı hücrelere zarar verirler. Daha da kötüsü serbest radikaller 
sadece kendi vücudumuz tarafından üretilmez. Güneş ışınları, sigara dumanı, hava kirliliği gibi dış 

faktörler tarafından da üretilir.Vücudumuzda serbest radikaller, istenseler de istenmeseler de kendilerini 

diğer atomlara ve moleküllere bağlayarak dolaşırlar. Kendimizi onlardan kurtarmamız olanaksızdır, 

çünkü günlük yaşamımızın kaçınılmaz ürünleridir.  
 

Oluşan bu serbest radikallerin yaşlanmaya olan etkisi çok fazladır.Serbest radikaller vücudun eşsiz 

genetik planı DNA’nın üretildiği çekirdek de dâhil olmak üzere hücrenin her parçasına zarar verebilirler. 
Ayrıca hücrenin içindeki yağlara da zarar verebilirler. Gerçekte birçok bilim adamı, serbest radikal 

hasarının, temel olarak yaşlanmaya, kalp, kanser, alzheimer ve artrit gibi yaşla ilgi birçok hastalığa yol 

açtığına inanırlar. 
 

Eğer ihtiyaç duydukları ekstra elektronu kollajen moleküllerinden alırlarsa sonuç olarak kollajene zarar 

verirler. Bir protein olan kollajen, cildimize gerginlik ve esneklik sağlayan maddelerden biridir ve 

özellikle serbest radikallerden kolayca etkilenir. Serbest radikaller cildimizde yıllarca kalan kollajene 
acımasızca saldırırlar. Bu sürekli saldırı, çapraz birleşme denen kimyasal bir değişmeye yol açar. 

Normal olarak kollajen molekülleri, birbirinin üzerinden kayarlar, bu durum da derinin yumuşaklığını 

ve esnekliğini sağlar. Fakat bir kez çapraz birleşme yoluyla zarar gördüklerinde sertleşirler ve 
esnekliklerini kaybederler.Serbest radikallerin deriye zarar vermesinin birçok nedeni olsa da en önemli 

nedeni güneş ışınıdır. Güneş cildimize isabet ettiğinde önce derimizdeki moleküller güneş ışığını 

emerler. Bu serbest radikalleri hemen harekete geçirir.Bu nedenlerin sonucunda da cilt yaşlanmaya 

başlar. 
 

Erken Yaşlanmayı Önleyici Tedbirler 

 
• Güneş ve rüzgârla fazla temastan kaçınmak. 

• Genel sağlık durumunu iyi korumak. 
• Uygun ve dengeli diyetlerle zayıflamak, dengeli beslenmek. 

• Temiz havada yeterli vücut egzersizleri yapmak. 

• Stres aşırı çalışma, uykusuzluktan kaçınmak. 
• Sigara ve alkolden kaçınmak. 

• Nemlendirici ve gece kremlerini düzenli olarak kullanmak. 

• Kaş çatma, kaş kaldırma gibi mimikler yapmaktan kaçınmak gerekir. 


