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حتما با دیدن برخی میانسال ها و هنرپیشه های پیشکسوت 
که پوستی شاداب و به نسبت صاف دارند، از خودتان 
می پرسید رمز سالمت پوست این افراد چیست که 
با افزایش سنشان چروک نشده است؟ اگرچه بیشتر 
افرادی که پوست جوان، صاف یا خوبی دارند، در 
جواب شما می گویند که ژنتیک خوبی دارند، ورزش 
می کنند، استرس ندارند و غذای خوب می  خورند، 
مطمئن باشید این افراد ریزه کاری های مهمی را در 
برنامه روزمره خود وارد کرده اند که شما از آنها طفره 
می روید یا بی خبرید. در این صفحه تمام این نکات ریز 
را برایتان توضیح داده ایم؛ اگر کمی وقت  بگذارید و 
برای مراقبت پوستتان این نکات را به کار ببرید، قطعا 
پوست شما هم در سنین باال شاداب و جوان می ماند، 

با حداقل چروک.

1. پیشگیری از تابش نور خورشید بر پوست
اشعه خورشید اولین دلیل ایجاد چروک روی پوست است. 
این تاثیر اثبات علمی دارد، مثال نتیجه  تحقیقی که روی 
دوقلوهای همسان انجام شده، نشان داده قرارگرفتن در 
معرض نور خورشید تاثیر مهم تری از اثر ژنتیک روی 
پوست دارد. قل هایی که کمتر در معرض خورشید بوده اند 

چروک های کمتری روی پوستشان ایجاد  شده بود.
راهکار: برای پیشگیری از تاثیر اشعه فرابنفش خورشید 
هر روز حتی در ساختمان روی قسمت هایی از پوست 
که بیرون از لباس قرار می گیرد، کرم ضدآفتاب بزنید. این 
کار، هم از سرطان پوست پیشگیری می کند و هم کمک 

می کند چروک های کمتری داشته باشید.

2. پرهیز از دخانیات
دود سیگار قطعا پوست را پیر می کند. این دود آنزیم هایی 
آزاد می کند که کالژن و االستین را از بین می برند. این دو 
ماده در جوان ماندن پوست تاثیر مهمی دارند. محققان 
دریافته اند، قل هایی که سیگار می کشند، نسبت به خواهر 
یا برادری که سیگار نمی کشد، هم پوست چروک تری 
یا  از خواهر  نازک تر  پوستشان ۴۰درصد  هم  و  دارند 

برادرشان است.
راهکار: برای مطرح شدن در جامعه دنبال کسب مهارت 
باشید، نه سیگار کشیدن در جمع. سیگار کشیدن نشانه 

شخصیت واال و پخته شما نیست.

3. الگوی خواب درست
وقتی در طول شبانه روز به اندازه کافی نمی خوابید، بدنتان 
کورتیزول اضافه ترشح می کند. این هورمون که در اصل 
هورمون ستیز و گریز است، در مواقع اضطراری و خطر 
بین می برد.  از  را  پوستی  ترشح می شود و سلول های 
در مقابل اگر خواب کافی و منظمی داشته باشید، بدن 
هورمون رشد را ترشح می کند که باعث می شود پوست 

ضخیم باقی بماند، کشسان تر باشد و کمتر چروک شود.
راهکار: افرادی که دوست دارند پوستی شاداب و جوان 
داشته باشند باید بین ساعت های 22:۰۰ تا 6:۰۰ حداقل 

6 ساعت بخوابند.

4. حالت فیزیکی بدن هنگام خواب
خوابیدن در حالت های فیزیکی خاص در شب های متوالی 
می تواند چروک هایی روی صورت ایجاد کند. این چروک ها 
در صورت تکرار حالت فیزیکی بدن در بلندمدت، ثابت 
روی پوست باقی می مانند. به پهلو یا روی شکم خوابیدن، 
چروک هایی روی پیشانی، چانه و گونه ها ایجاد می کند.
راهکار: برای پیشگیری از ایجاد چروک  روی پوست 
صورتتان به پشت بخوابید. اگر در طول شب قلت می زنید 
و حالت فیزیکی بدنتان دست خودتان نیست، دور بدنتان 
چند بالش بگذارید تا در طول شب مانع از قلت زدن 

شما شوند.

5. عینک آفتابی بزنید
اگر در خارج از ساختمان عینک آفتابی نزنید، در مواجهه 
با نور خورشید، بدن ناخودآگاه عکس العمل هایی نشان 
می دهد، مثال حرکات صورت مانند جمع کردن چشم به 
ماهیچه های صورت فشار می آورد و باعث به وجودآمدن 
شیارهایی زیر سطح پوست می شود که درنهایت به چروک 
تبدیل می شوند بنابراین استفاده از عینک آفتابی بسیار 
بااهمیت است. عینک آفتابی از پوست دورچشم در برابر 
نورخورشید محافظت می کند و اجازه نمی دهد چشمتان 

را جمع کنید.
راهکار: اگر یادتان می رود عینک آفتابی بزنید یا بردن آن 

را از روی خانه، میز کارتان یا داشبورد ماشین فراموش 
می کنید، آن را به زنجیر عینک ببندید و هر روز صبح 
به گردنتان بیندازید و آن را درنیاورید. اگر مدتی این 
عمل را تکرار کنید، به عینک آفتابی زدن عادت می کنید.

6. خوردن ماهی و غذاهای دریایی
ماهی های آب های آزاد نه تنها منبع پروتئین هستند، بلکه 
مقدار زیادی اسید چرب امگا3 به بدن می رسانند. این 
اسید چرب ضروری بدن باعث می شود پوست موادمغذی 
موردنیازش را دریافت کند، جوان بماند و کمتر چروک شود.
راهکار: با توجه به وضع اقتصادی موجود برای خانواده های 
با سطح درآمد متوسط و کم، خرید مواد غذایی دریایی 
آسان نیست. پیشنهاد می کنم با دقت، خرج ماهانه تان را 
محاسبه کنید. خرج های اضافه یا تنقالت بی ارزش غذایی 
مثال کیک آماده یا پفک را از سبد غذایی تان حذف کنید 
و هزینه این خریدهای بی ارزش را به خرید مواد غذایی 
دریایی اختصاص دهید. حتی اگر ماهی یک  بار این مواد 

را دریافت کنید، برای بدنتان سالمت خریده اید.

7. مصرف کافی میوه و سبزی
ماده  موثر میوه ها و سبزی ها ویتامین ها و آنتی اکسیدان 
  آنهاست. این آنتی اکسیدان ها با آثار منفی رادیکال های آزاد 
در بدن مبارزه می کنند. رادیکال های آزاد مولکول های 
می زنند.  صدمه  سلول ها  به  که  هستند  ناپایداری 
آنتی اکسیدان ها با بی اثر کردن رادیکال های آزاد، از پیری 

و چروک پوست جلوگیری می کنند.
راهکار: به جای سیر کردن خود با فست فود و مواد غذایی 
فراوری شده، خودتان را موظف کنید در هر وعده غذایی 

2 عدد میوه و 1 پیش دستی از انواع سبزی ها بخورید. 
به مرور ذائقه تان به حالت طبیعی برمی گردد و خوردن 
مواد فراوری شده، خیلی شور و پرچرب برایتان انزجارآور 
می شود و دوست دارید هر روز میوه و سبزی بخورید.

8. استفاده مداوم از کرم مرطوب کننده
به جای اینکه فقط دنبال ماسک زدن و پاک سازی پوست 
در آرایشگاه ها باشید یا محصوالت ضدپیری گرانقیمت 
بخرید، کرم مرطوب کننده ارزانقیمت ایرانی بخرید و مرتب 
پوستتان را به این کرم آغشته کنید.کرم مرطوب کننده را 
باید روی پوست مرطوب بزنید تا رطوبت روی پوست 
را حفظ کند. اگر روی پوست خشک کرم مرطوب کننده 

بزنید، چندان فایده ای ندارد.
راهکار: برای اینکه کرم مرطوب کننده را از یاد نبرید 
حتما آن را در کیفتان قرار دهید. حتی اگر برای پیاده روی 
می روید و وسیله ای همراه تان نمی برید، در جیب تان کرم 
مرطوب کننده بگذارید تا اگر خیلی پوستتان خشک است، 
هر 3۰ دقیقه یا یک ساعت بخش های خشک پوست مثل 

دست و صورت را مرطوب کنید.

9. شستشوی زیاد پوست ممنوع!
آب، چربی و رطوبت طبیعی پوست مانع از پیری و چروک 
پوست می شوند. اگر دست و صورتتان را بیش از حد 
با شوینده بشویید، چربی و رطوبت طبیعی پوست را از 
بین می برید بنابراین دست و صورتتان را با شوینده های 

مالیم بشویید.
راهکار: اگر در کارخانه، رستوران، آرایشگاه، بیمارستان 
یا کلینیک کار می کنید یا شغل شما خدمات بهداشتی یا 

نظافت است یا کال حین کار خانه زیاد دستتان را می شویید، 
حتما صابون جامد شخصی برای  خودتان داشته باشید 
زیرا صابون های مایع قوی اند و تمام چربی پوست را 
می شویند و می برند. هنگام کار با مواد شوینده و مایع 

ظرفشویی هم از دستکش استفاده کنید.

10. درمان های ضدچروک پوست
الف( محصوالت داروخانه ای

آلفاهیدروکسی اسید یا AHA: این اسیدهای طبیعی 
میوه، سلول های مرده را از الیه های بیرونی پوست می  زدایند 
و باعث کاهش خط ها و چروک های دور چشم  می شوند. 

همچنین تولید کالژن را افزایش می دهند.
رتینوئیدها: محصوالت حاوی رتینوئیدها خط های ریز 
و چروک های پوست را از بین می برند و آسیب ناشی 
از نورخورشید را بهبود می بخشند. رتینول از خانواده 
رتینوئید، نوع طبیعی ای از ویتامین A است که در خیلی 

از محصوالت معمول در داروخانه ها یافت می شود. 
به دلیل  باردار،  برای خانم های  کرم  این  نکته: مصرف 

خاصیت آسیب زایی آن بر جنین اکیدا ممنوع است. 
را  کالژن  تولید   C ویتامین  موضعی:   C ویتامین 
 UVA افزایش می دهد و از پوست در برابر اشعه های
و UVB محافظت می کند، تجمع رنگدانه های قهوه ای در 
پوست را کاهش می دهد و تورم پوست را از بین می برد. 
اسیداسکوربیک یا ویتامین C همچنین تاثیر چشمگیری 

بر کاهش چروک پوست دارد.
پنتاپپتیدها: پنتاپپتیدها می توانند تولید کالژن را در 
پوست های آفتاب سوخته افزایش بدهند. وقتی این دارو را 
به  صورت موضعی استفاده می کنید،  تولید کالژن افزایش 

می یابد و خط ها و چروک ها کمتر می شود.
ب( درمان های پزشکی

بوتاکس: تزریق سم بوتولینیوم A خالص، ماهیچه های 
زیر چروک ها را شل  می کند. این درمان الیه بیرونی پوست 

را صاف تر و بدون چروک تر نشان می دهد.
 پرکننده ها یا فیلر: پزشکان متخصص پوست چروک ها 
را با مواد مختلفی از جمله کالژن، اسید هیالورونیک و 
سایر مواد مصنوعی و درمان های معمول شامل رستلین، 

جوِودرم و آرتفیل پر می کنند. 
لیزر و نوردرمانی: در این درمان، انرژی ساطع شده 
از یک منبع نور )لیزر یا دیود پالسی( الیه  باالیی پوست 
غیرقابل دیدی  و  کوچک  پوستی  زخم  و  برمی دارد  را 
به وجود می آورد. این سیستم تولید کالژن طبیعی پوست را 
تحریک می کند و درنهایت باعث می شود پوست صاف تر 

و چروک ها کمتر  شود.
الیه برداری شیمیایی: در این درمان الیه  های بیرونی 
پوست با مواد شیمیایی از بین می رود و این آسیب باعث 
ایجاد کالژن می شود. درنهایت پوست صاف تر و جوان تر 

به نظر می رسد.
درم ابریژن: این درمان به وسیله  دستگاه مکش خالء 
درم ابریژن  می شود.  انجام  شیمیایی  کریستال  همراه 
سلول های الیه  باالیی پوست را برمی دارد و پوست تازه 
و سفت تر را به سطح می آورد. در این فرایند خط های 

نازک و چروک ها ناپدید می شوند. 

توصیه متخصصان پوست و مو برای داشتن پوستی صاف

 10 راهکار پیشگیری از چروک پوست

آب کافی بنوشید تا بدنتان هیدراته بماند
 نوشیدن مقدار کافی آب در طول روز از چروک 
شدن پوست جلوگیری می کند. پوستتان درست 
مثل گلبرگی که رطوبت به آن نرسد، در صورت 
کم آب شدن بدن، پژمرده و چروک می شود. افرادی که فعالیت بدنی 
عادی دارند باید در طول روز 6تا8 لیوان آب بنوشند. حال اگر ورزش 
می کنید یا بیماری خاصی دارید که آب بدنتان با عرق یا ادرار خارج 
می شود باید زیر نظر پزشک، مقدار آب موردنیاز بدنتان را در طول 

روز تعیین کنید و آن مقدار را حتما بنوشید.

از مصرف مواد غذایی پرکربوهیدرات بپرهیزید
قند نه تنها موجب فساد دندان ها می شود، بلکه خاصیت کشسانی 
پوست را هم از بین می برد. رژیم غذایی متعادل با پروتئین، میوه 
و سبزیجات زیاد بگیرید و حداقل کربوهیدرات ساده را در طول 
روز مصرف کنید. انواع نان، برنج، شیرینی، سیب زمینی، فست فود، 
شکالت و غالت صبحانه بدون فیبر جزو کربوهیدرات های ساده 
طبقه بندی می شوند و باید آنها را تا حد امکان از رژیم غذایی تان  
حذف کنید زیرا مصرف زیاد آنها سبب از بین رفتن کالژن و 

کشسانی پوست و درنهایت چروک پوستی می شود.

برنزه شدن با آفتاب و سوالریوم ممنوع!
بیشتر افرادی که دنبال مد روز هستند، تابستان ها پوستشان را زیر 
نورمستقیم آفتاب برنزه می کنند و زمستان  ها سوالریوم می روند 
که پوستشان تیره بماند. هر دوی این روش ها اشعه فرابنفش را 
به طور مستقیم به بدن می تاباند و باعث پیری زودرس و کدورت 
پوست می شود. اگر واقعا برایتان مهم است که رنگ پوست تیره ای 
داشته باشید، در سفر یا مهمانی های  خاص، کرم های اتوبرنزه یا 
اسپری برنزه کننده روی پوستتان بزنید تا رنگ دلخواه تان به طور 

موقت روی پوستتان ایجاد شود.

راه های مقابله با استرس را بیاموزید 
استرس، هورمون هایی در بدن ترشح می کند که سبب چروک 
پوست می شود. در عصر حاضر هیچ کس نمی تواند بدون استرس 
زندگی کند و باالخره یک عامل استرس زا روح را آزار می دهد. 
افرادی که در آرامش هستند، زندگی بی استرسی ندارند، بلکه 
راهکارهای مقابله با استرس را بلد هستند. اگر برای مقابله با 
استرس مشکل دارید، اول از همه حتما ورزش کنید. ورزش 
در  اگر  می شود.  بدن  در  نشاط آور  هورمون های  ترشح  سبب 
طول روز هرچند ساده، 3۰ تا 6۰ دقیقه ورزش کنید، به تنهایی 
قسمت اعظم استرس را از خود دور می کنید. در مرحله دوم از 
متخصص روان شناس کمک بگیرید یا اگر هزینه آن برایتان زیاد 
است به کتابخانه های عمومی سطح شهر بروید و کتاب های مقابله 
با استرس را مطالعه کنید. روان شناس ها هم همین نکات را به 

طور خصوصی به مراجعان شان آموزش می دهند.
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4 توصیه کاربردی برای پیشگیری از چروک 

 دکتر امیرهوشنگ احسانی
متخصص پوست و عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران


