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جامعة القاهرة–األمراض الجلدية بالقصرالعينى أستاذ 

زميل األكاديمية األوروبية لألمراض الجلدية والتناسلية

األكاديمية المصرية للتجميلمجلس ادارة عضو 

عضو الجمعية الدولية لمنظار الجلد



جلدنا



كيف أحافظ على شباب الجلد؟



كيف أحافظ على شباب الجلد؟

التغذية السليمة•

النوم الهادئ•

االمتناع عن التدخين•

تفادى االجهاد النفسى والعصبى•

ةو التعامل مع المؤثرات الخارجي



المؤثرات الخارجية على خاليا الجلد



مكونات أعلى طبقة من الجلد

1

2

خاليا1.

دهون2.



Cleansersالمنظفات            



cosmeceutical skin creamsكريمات البشرة      

استخدام المنتج الخطأ لبشرتك •

تفاقم الجفاف أو دهنية الجلد•

ممنوع استخدام كريمات الجلد على •
الجفون

استخدام المرطبات فى حالة قلة •
.نسبة الرطوبة فى الجو

35المرطبات بعد سن استخدام •
بانتظام

استخدام كريمات الليل بانتظام بعد•
retinol، تحتوى على مادة ال 35سن 



UV-A,Bالتعرض لالشعة فوق البنفسجية



Photoaging



مظاهر شيخوخة الجلد

الشيخوخة الضوئية الشيخوخة السنية

تجاعيد عميقةخطوط تجاعيد خفيفةخطوط

تصبغ وتبقع بالجلد ترهل بالجلد

جفاف للجلد حميدة زوائد /اورام / نتوءات

ظهور واتساع لالوعية الدموية السطحية

المرنة  اصفرار خفيف وتحلل لاللياف

زيادة فرص حدوث سرطان الجلد



عوامل -1
ةالشيخوخة الضوئي

 زيادة انتاج الشوارد الحرة وعوامل
Free oxygen radicalsاالكسدة  

ة زيادة نشاط الخاليا الصبغية وماد
الميالنين

ح اضعاف الجينات القادرة على اصال
خاليا الجلد

اظ تقليل قدرة الخاليا على االحتف
بنداوتها

تكسير الياف الكوالجين

 تكسير الياف االيالستين



كيف الوقاية؟ 



ما العالج؟

عند الطبيب

تقشير كيميائى باستخدام مواد •
:فةكيميائية مختلفة يتركيزات مختل

• Alpha hydroxy acids 50-75%

• Beta hydroxyl acids 10-20%

• Trichloro Acetic Acid 15-30%

• Kojic Acid

• Hydroquinone 4-6%

مستحضرات منزلية

 Alpha hydroxyl acids: طبيعية•
(الزبادى)

كريمات طبية•

كريمات تجميلية•

بقع اللونىالتقشير الكيميائى لعالج زيادة سمك الطبقة القرنية وزيادة الت



ما العالج؟

 األكسدةمضادات مأكوالت وأقراص كريمات مرطبة ومغذية لخاليا الجلد •
ومساعدة للحفاظ على حاجز الجلد 

skin barrier



؟ما العالج
فراكشنال ليزر

Fractional Laser Treatment, CO2  - Er-Yag



فراكشنال ليزر



Chronological Agingالشيخوخة السنية-2



تغييرات دهون الوجنتين



Fillersحقن المواد المالئة           



جزىء الكوالجين



العالج بتحفيز الكوالجين
Collagen Induction Therapy- Microneedling

:بالكبر فى السن

سمك طبقة الكوالجين تصبح أرفع•

نوعية الياف الكوالجين تتغير •



نتحفيز الكوالجي: كيفية عمل الديرمابن



كيف أحافظ على شباب الجلد؟

التغذية السليمة•

النوم الهادئ•

االمتناع عن التدخين•

تفادى االجهاد النفسى والعصبى•

يةمن منظفات، جفاف الجو، األشعة فوق البنفسج: الخارجيةالمؤثرات و التعامل مع •




