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چهدرمانهاییبرایرفعافتادگیپوستمناسبترند؟

علل افتادگی پوست؛ از پیری تا بیماری
پوست  در  پوست  افتادگی 
صورت و دیگر قسمت های 
ازدست دادن  با  اغلب  بدن 
چربی مرتبط است. تخلیه یا 
کاهش ذخایر کالژن و االستین نهفته در پوست 
افتادگی  شکل گیری  علت های  از  یکی  هم 
افتادگی  که  درحالی  می رود.  به شمار  پوست 
پوست می تواند برای هر فردی اتفاق بیفتد، اما 
احتمال شکل گیری این مشکل با افزایش سن 
بیشتر می شود. درمان افتادگی پوست با روش های 
خانگی واقعا چالش برانگیز و سخت است،  اما 
گزینه های مختلفی برای مقابله با این مشکل پوستی 
وجود دارند، از به کارگیری محصوالت بدون 

نسخه تا درمان های مبتنی بر جراحی. 

افتادگی پوست چه علت هایی دارد؟
پوست مستحکم و سفت به راحتی کشیده می شود 
و دوباره بدون مشکل به محل قرارگیری خودش 
بازمی گردد. وقتی که پوست این توانایی طبیعی اش 
را از دست می دهد، یعنی ابتال به افتادگی پوست 
شروع شده است. افتادگی پوست می تواند در 
هر قسمتی از بدن به وجود بیاید، اما بیشتر در 
این قسمت های بدن مشاهده می شود: پلک ها، 
غبغب، چانه، گلو، قسمت باالیی بازوها و شکم. 
مهم ترین علت های شکل گیری افتادگی پوست 

هم به ترتیب زیر هستند: 
1. پیری یا افزایش سن: همراه با افزایش سن، 
 پوست هم دو پروتئین مهم به نام های االستین و 
کالژن را از دست می دهد که باید در میان پوست 
یا دِرم )dermis( تولید شوند. همان طور که از 
نام االستین می توان دریافت،  قابلیت کشسانی یا 
االستیسیته پوست به همین االستین بستگی دارد. 
درواقع استحکام و سفتی پوست تا حدی که بتواند 
کشیده شود و سپس دوباره به محل قرارگیری 
اولیه اش بازگردد، به وجود االستین وابسته است. 
کالژن هم به واسطه فیبروبالست ها تولید می شود. 
وقتی پوست دارای استحکام و سفتی مطلوبی 
باشد، یعنی ذخایر کالژن هم در سطح مطلوبی 
هستند. کالژن از رشته های عمیقا درهم تنیده  شکل 
می گیرد و به پوست در محافظت از ساختار کلی 

و استحکام بنیادینش کمک می رساند. 
اما تولید کالژن و االستین همزمان با افزایش سن 
روبه کاهش می رود. البته این عوامل بیرونی مختلفی 
هم به مرور زمان می توانند ذخایر االستین و کالژن 
را تخریب کنند: پرتوهای فرابنفش خورشیدی، 
آالینده های موجود در محیط زندگی مثل دود 
سیگار و عوامل مربوط به سبک زندگی مانند تغذیه 
ناسالم و بی کیفیت. تماس بیش ازحد با پرتوهای 
فرابنفش خورشیدی و عدم مراقبت از پوست یا 

سالمت عمومی می تواند فرایندهای پیری پوست 
را سریع تر کند بنابراین عجیب نیست که بعضی 
افراد در سنین پایین تر هم با مشکل افتادگی پوست 

یا چین وچروک های پوستی مواجه می شوند. 
2. کاهش وزن: داشتن اضافه وزن برای  زمان طوالنی 
می تواند به رشته های کالژن و االستین نهفته در 
پوست آسیب برساند. همین اتفاق باعث می شود 
که پوست پس از کاهش وزن دیگر نتواند قابلیت 
کشسانی خودش را حفظ کند بنابراین اگر کسی 
کاهش وزن قابل توجهی را پشت سر بگذارد 
)حدود 23 تا 45 کیلوگرم یا بیشتر(، با افتادگی 

پوست شدید و فراگیری مواجه خواهد شد. 
اگر کاهش وزن سریع اتفاق بیفتد )مانند جراحی 
الغری یا باریاتریک(، احتمال شکل گیری افتادگی 
پوست هم افزایش می یابد. در بعضی موارد، این 
روندهای مخصوص کاهش وزن می توانند به 
افتادگی پوست شدید و فراگیر تا حد آویزان 
شدن پوست روی دیگر قسمت های بدن منتهی 
شوند. با توجه به این که پوست جوان تر سریع تر 
به حالت اولیه خودش بازمی گردد، کاهش وزن 
در سنین باالتر یا دوران سالمندی می تواند نقش 
بسیار مهمی در وضعیت نهایی افتادگی پوست 

داشته باشد. 
3. بارداری: شکل گیری درجاتی از شلی یا افتادگی 

پوست پس از بارداری جزو اتفاقات رایج برای 
بارداران است. زنانی که چندقلو به دنیا می آورند، 
معموال افتادگی پوست بیشتر و شدیدتری را 
در ناحیه شکم مشاهده می کنند. سنی که در آن 
تصمیم به بارداری و فرزندآوری می گیرید هم 

در این زمینه نقش دارد. 
4. بیماری ها: چند بیماری  هم وجود دارند که 
با افتادگی پوست مشخص می شوند. یکی از 
این موارد، زیرگونه بسیار نادری از لنفوم سلول 
T پوستی است که با عنوان افتادگی پوست 
گرانولوماتوز هم شناخته می شود. افراد مبتال به 
این بیماری با شل شدگی بسیار تدریجی پوست 
در ناحیه آرنج ها و زانوها مواجه می شوند. نکته 
قابل توجه دیگر این است که افتادگی پوست 
گرانولوماتوز معموال واکنش های خوبی نسبت 

به روش های درمانی نشان نمی دهد. 
از  دیگر  یکی  دانلوس:  اهلرز  نشانگان    .5
بیماری هایی که باعث افتادگی پوست می شود،  
نشانگان اهلرز دانلوس)EDS( نام دارد که نوعی 
اختالل ارثی و نادر در بافت های همبند بدن به شمار 
می رود. افراد مبتال به EDS مبتال به نقص خاصی 
در کالژن سازی بدن هستند که به افتادگی پوست 
و شکل گیری بافت خمیری شکل در پوست )اغلب 

در ناحیه صورت( منتهی می شود. 

گزینـه های درمانی 
برای افتـادگی پوست

اگر نگران افتادگی پوست در قسمت های مختلف 
از گزینه های  بدن خودتان هستید، می توانید 
درمانی گوناگونی برای کاهش این مشکل پوستی 
یا ازبین بردن آن کمک بگیرید. میزان افتادگی 
پوست می تواند در محدوده  گسترده ای قرار 
بگیرد که از خفیف تا اساسی متغیر است. هنگام 
تصمیم گیری درباره گزینه های درمانی افتادگی 

پوست همیشه باید به عوامل زیر توجه کنید:
 محل شکل گیری افتادگی پوست در بدن 

 میزان افتادگی پوست 
 حس شما درباره وضعیت فعلی پوست 

1. کاهش افتادگی  پوست جزیی: اگر افتادگی 
یا خود  باشد  و خفیف  واقعا جزیی  پوست 
شما به نتایج متوسط راضی باشید، گزینه های 
خانگی زیر می توانند برای مقابله با افتادگی 
پوست در ناحیه صورت یا قسمت های مختلف 

بدن مفید باشند:
 فعالیت ورزشی: اگر افتادگی پوست به علت 
بارداری اتفاق افتاده باشد، با کمک فعالیت های 
ورزشی می توان وضعیت بهتری برای پوست 
به وجود آورد. هر حرکتی که به ساخت توده های 
عضالنی یا سفت سازی عضله ها کمک کند، 

می تواند ظاهر بهتری به افتادگی پوست جزیی 
و خفیف بدهد. تمرینات ورزشی با وزنه ها یا 
تمرینات مقاومتی از این نظر دارای اثربخشی 
مطلوبی هستند. پیالتس هم یکی از فعالیت های 
حرکات  به  را  شما  که  است  نوین  ورزشی 
کنترل شده برای تقویت چارچوب کلی بدن، 

پاها و بازوها تشویق می کند. 
 مکمل ها: مطالعات متعددی نشان داده اند 
که مکمل های خوراکی حاوی کالژن و اسید 
هیالورونیک به کاهش افتادگی پوست ناشی از 

افزایش سن کمک می کنند. 
 درمان های موضعی: کرم ها، لوسیون ها و 
سرم های حاوی رتینول می توانند االستیسیته 
یا قابلیت کشسانی پوست در ناحیه چشم ها 
و دیگر قسمت های پوست صورت را ارتقا 
داروهای  و  نسخه  بدون  محصوالت  دهند. 
تجویزی مختلفی می توانند از این نظر مفید 
باشند. رتینوئیدهای تجویزی که باید تحت نظر 
پزشک استفاده شوند، اثربخشی باالیی در تقویت 
کالژن سازی پوست دارند و معموال نمی توان 
نتایج حاصل از به کارگیری آنها را با محصوالت 

بدون نسخه مقایسه کرد. 
 تغییرات در سبک زندگی: حفظ تعادل آب 
در بدن، استفاده منظم از محصوالت ضدآفتاب 
و کنار گذاشتن عادت های نادرستی مانند سیگار 
کشیدن واقعا می تواند به حفظ شادابی پوست و 

جلوگیری از افتادگی پوست کمک کند. 
2. کاهش افتادگی  پوست متوسط: درمان های 
غیرتهاجمی و کمترتهاجمی می توانند به تغییرات 
مثبتی در قوام پوست و قابلیت کشسانی در 
پوست های مبتال به افتادگی منتهی شوند. اگر 
این درمان ها با سبک زندگی سالم همراه شوند 
)مانند دوری همیشگی از سیگار و برنزه کردن 
پوست(، اثربخشی بهتری هم خواهند داشت. 
این درمان های خاص که باید توسط متخصصان 

پوست ومو انجام بگیرند، عبارتند از:

 لیزردرمانی: انواع مختلفی از لیزردرمانی 
می توانند به افزایش کالژن سازی و بهبود قوام 
از  افراد پس  بیشتر  کلی پوست کمک کنند. 
انجام چند جلسه لیززدرمانی به بهترین نتایج 
می رسند. روش های لیزردرمانی می توانند برای 
استحکام بخشی به پوست بازوها، شکم و دیگر 

قسمت های بدن مفید باشند. 
 الیه برداری با لیزر: این روش که اثربخشی 
باالیی دارد و با عنوان جوان سازی پوست با 
لیزر هم شناخته می شود، در گروه روش های 
تهاجمی قرار می گیرد و به زمان طوالنی تری 
برای بهبودی نیاز دارد )معموال دو هفته(. در 
این روش، الیه های باالیی پوست جدا می شوند 
و حرارت به الیه های عمیق تر پوست می رسد. 
 هایفوتراپی یا اولتراساوند فوق متمرکز: در 
این روش، حرارت به الیه های عمیق پوستی 
می رسد تا از طریق افزایش کالژن سازی بتواند 
البته  افتادگی پوست را برطرف کند.  مشکل 
ممکن است چند ماه طول بکشد تا شما واقعا 
بهبودی های قابل توجه در استحکام و قابلیت 
کشسانی پوست را احساس کنید. نتایج حاصل 
از هایفوتراپی همیشگی نیستند و معموال حدود 

1 سال باقی می مانند. 
روندهای  شدید:  پوست  افتادگی  کاهش   .3
جراحی خاصی که برای جداسازی بافت های 
پوستی افتاده به کار می روند، معموال پس از جراحی 
کاهش وزن کاربرد دارند. این روش ها عمدتا 
یا جراجی های  زیبایی  در گروه جراحی های 
پیکرتراشی قرار می گیرند. روندهای پیکرتراشی 
می توانند درجات قابل مشاهده ای از زخم ها را 
در ناحیه های مختلف بدن مانند قسمت باالیی 
بازوها به جا بگذارند.  زمان مورد نیاز برای بهبودی 
پوست پس از جراحی های شدیدا تهاجمی هم 

از 2 هفته تا 1 ماه متغیر است. 

چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟
اگر هر کدام از شرایط زیر را دارید، می توانید 
برای درمان افتادگی پوست به پزشکان متخصص 

پوست ومو مراجعه کنید:
 از نظر روانی واقعا احساس بدی نسبت به 

افتادگی پوست دارید. 
 تغییر فوری یا قابل توجهی در وضعیت 
پوست شما به وجود آمده که باعث شلی پوست، 

تورم یا بثورات پوستی شده است.
 مبتال به افتادگی پوست شدید هستید تا 
حدی که پوست اضافه روی قسمت دیگری 
از بدن قرار گرفته است و باعث درد، خارش 

و سوزش شدید می شود. 
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اگر نگران افتادگی پوست در 
قسمت های مختلف بدن تان هستید، 

می توانید از گزینه های درمانی 
گوناگونی برای کاهش این مشکل 

پوستی یا ازبین بردن آن کمک بگیرید. 
میزان افتادگی پوست می تواند در 

محدوده  گسترده ای قرار بگیرد که از 
خفیف تا اساسی متغیر است. هنگام 

تصمیم گیری درباره گزینه های درمانی 
افتادگی پوست همیشه باید به عوامل 

متعددی توجه کرد
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هر کسی که ماه های متوالی برای کاهش وزن و 
به دست آوردن تناسب اندام تالش کرده باشد، قطعا 
می داند که پس از تمام این اتفاقات دشوار چه پاداش 
بزرگی در انتظارش است. وقتی لباس های قدیمی را 
دوباره تن می کنیم و می بینیم که چقدر برایمان بزرگ هستند، آن وقت 
می فهمیم که این همه زحمت و مشقت کامال ارزشش را داشته است. 
با این حال،  کسانی که کاهش وزن قابل توجهی را پشت سر می گذارند،  
معموال در درجه اول به اندازه لباس های خودشان توجه نمی کنند، 
چراکه مشکل بزرگ تری به نام شل شدگی یا افتادگی پوست آنها را 
آزار می دهد. واقعیت این است که اگر کاهش وزن در محدوده ای 
بین 23 تا 45 کیلوگرم یا بیشتر از آن قرار بگیرد، افتادگی پوست هم 
با شدت بیشتری نمایان می شود و هرچه سن افراد در زمان کاهش 
وزن بیشتر باشد، این مشکل باز هم شدت بیشتری به خود می گیرد. 
برای بعضی افراد، افتادگی و شلی پوست می تواند به یکی از سرچشمه های 
استرس مزمن و خجالت زدگی تبدیل شود، تا حدی که دستاوردهایی 
مثل وزن استاندارد و تغییرات مثبت بدنی را زیر سایه خودش قرار 
بدهد. اما در چنین شرایطی نیز همچنان تنها نیستید و گزینه های مختلفی 
پیش رو دارید، از کرم های قوام دهنده و استحکام بخش تا دستگاه های 
نوین بدون نیاز به جراحی و حتی روش های مبتنی بر جراحی. در این 
مقاله، متخصصان پوست ومو برای شما توضیح خواهند داد که با چه 
راهکارهایی می توانید افتادگی پوست پس از کاهش وزن را جبران کنید. 
1. با کمک ورزش عضله سازی کنید: اگر با کمک ورزش به هدف 
اصلی خودتان در کاهش وزن رسیده اید، نباید سریعا ورزش کردن را 
از برنامه روزانه حدف کنید. رژیم های غذایی سختگیرانه و فعالیت های 
ورزشی زیاد برای آب کردن چربی ها می توانند یک جنبه منفی هم برای 
شما داشته باشند که همان ازدست دادن بافت های عضالنی است. اما 
تمرینات مقاومتی می توانند به افزایش توده های عضالنی بدن کمک 
کنند و مانع از تحلیل دیگر بافت های عضالنی شوند. کمک به بدن 
در به دست آوردن حالت طبیعی خودش و رفع افتادگی پوست هم از 

دیگر مزیت های تمرینات مقاومتی است. 
دکتر استنلی کوواک، متخصص زیبایی می گوید: »تمرینات قدرتی هم 

باعث انبساط عضالت می شوند و پوست روی عضالت را سفت  
می کنند. امروزه می دانیم که ورزش های پرفشار مانند ایروبیک هم 
می توانند به جوان سازی پوست کمک کنند. این ورزش ها به تقویت 
االستیسیته یا قابلیت کشسانی پوست کمک می کنند و درنهایت ظاهر 

جوان تری به پوست می دهند.«
 2. کالژن سازی را با کرم های موضعی تقویت کنید: این که کرم های 
موضعی نتوانند نتایج مشابهی با روندهای تخصصی کمترتهاجمی 
یا تهاجمی داشته باشند، کامال طبیعی است. اما متخصصان بر این 
باورند که اگر رژیم مراقبت از پوست با تمرکز بر ترکیبات کالژن ساز 
برنامه ریزی شود، واقعا می تواند به بهبودی در ظاهر پوست کمک کند. 
دکتر رایان ناینستاین، جراح پالستیک می گوید: »محصوالت قوام دهنده 
و استحکام بخش از عواملی رشد گوناگون، پپتیدها و آنتی اکسیدان ها 
شکل گرفته اند. این ترکیبات برای افزایش کالژن سازی به کار می روند 
و به شیوه ای طراحی شده اند که فرایندهای بیوشیمیایی مرتبط با تولید 
و تجزیه کالژن را هدف بگیرند. مطالعات علمی ثابت کرده اند که این 
محصوالت به درمان افتادگی پوست پس از بارداری یا شل شدگی 

پوست در مراحل اولیه اش کمک می کنند.« 
دکتر لری کازاس، استاد جراحی پالستیک در دانشگاه شیکاگو هم توصیه 
می کند که از محصوالت حاوی ویتامین C، اسید گلیکولیک، پپتیدها 
و دارای SPF استفاده کنید. به نظر او، این محصوالت نازک شدگی 

پوست را جبران می کنند، آسیب های پوستی ناشی از نور خورشید را 
ترمیم می کنند و کیفیت بهتری به قوام، بافت و رنگ پوست می دهند. 
3. با پزشکان متخصص درباره روندهای غیرجراحی مشورت کنید: 
انجام  روندهای غیرتهاجمی که در مطب متخصصان پوست ومو 
می گیرند،  دایم در نقاط مختلف جهان روبه افزایش هستند و دلیل 
واضح و خوبی هم برای این اتفاق وجود دارد. این روندها به نتایج 
قابل توجهی می رسند، بدون این که به جراحی نیاز داشته باشند. اما 
وقتی که به سفت سازی پوست می رسیم، دکتر کوواک می گوید که 
داشتن انتظارات واقع بینانه در اولویت قرار دارد. به گفته او، با روندهای 
غیرتهاجمی نمی توان همان نتایج حاصل از روندهای مبتنی بر جراحی 
را به دست آورد که با جداسازی قسمتی از پوست همراه هستند. اما 
دستگاه های نوین که در روندهای غیرتهاجمی کاربرد دارند، واقعا 
می توانند پوست را تا چند میلی متر منقبض کنند. پس اگر پوست شما 
فقط به کمی انقباض و سفت سازی نیاز داشته باشد، با کمک روندهای 
غیرتهاجمی به نتیجه خوبی می رسید. در مطلب باال به جزییاتی درباره 

روش های غیرتهاجمی برای لیزردرمانی و اولتراپی به عنوان 

درمان افتادگی پوست اشاره کردیم، اما در این قسمت به میکرونیدلینگ 
می پردازیم. میکرونیدلینگ هم یکی از روندهای مناسب و غیرتهاجمی 
برای مقابله با افتادگی پوست پس از کاهش وزن است که در آن از یک 
وسیله الکترونیکی با سوزن های خاص برای ایجاد حفره های ریز در 
پوست استفاده می شود. پس از شکل گیری این حفره ها یا سوراخ ها، 
سازوکار ترمیمی بدن فعال می شود و از کالژن سازی برای پُر کردن این 
حفره ها کمک می گیرد. همین روند ظاهرا ساده به شکل گیری الیه های 
پوستی محکم تر با بافت غنی تر منتهی می شود. میکرونیدلینگ معموال 
در ناحیه گردن به نتایج بهتری می رسد و اگر واقعا می خواهید با این 
روش به نتایج چشمگیری برسید، به 6 جلسه میکرونیدلینگ نیاز دارید. 
4. برای موارد پیشرفته به جراحی فکر کنید: اگر افتادگی پوست 
واقعا پیشرفته و شدید باشد، تا حدی که مداخالت تهاجمی را به 
کاری ضروری تبدیل کند، باید از روش های جراحی کالسیک مانند 
لیفت صورت و جراحی زیبایی شکم و پهلو )ابدومینوپالستی( کمک 
بگیرید. به گفته دکتر کوواک، جراحی از نظر سفت کنندگی پوست 
واقعا اثربخشی باالیی دار چون با جداسازی قسمت هایی از پوست 
همراه است. جنبه های منفی این کار هم عبارتند از کبودی، ناراحتی 
و باقی ماندن احتمالی جای زخم. البته این احتمال هم وجود دارد که 
نتیجه نهایی را دوست نداشته باشید، درحالی که این کار برگشت پذیر 
نیست. ضمن این که بعد از جراحی هم اساسا پوست شما در برابر نور 

خورشید آسیب پذیری بیشتری پیدا می کند.
5. رژیم غذایی متعادل و حفظ رطوبت پوست را جدی بگیرید: 

اگر واقعا می خواهید پوست سالم و باکیفیتی داشته باشید که مخصوصا 
در دوران جوانی یا میانسالی دچار افتادگی پوست نشود، باید رژیم 
غذایی متعادل، نوشیدن آب کافی در طول روز و حفظ رطوبت 
پوست را جدی بگیرید. رعایت این اصول ساده نه تنها از خشکی 
پوست جلوگیری می کند و درخشش طبیعی پوست را حفظ می کند، 
بلکه کیفیت بهتری به االستیسیته یا قابلیت کشسانی پوست می دهد. 
گنجاندن بعضی از مواد غذایی در رژیم غذایی روزانه هم می تواند به 
افزایش کالژن سازی کمک کند. دریافت پروتئین باکیفیت و کافی در 
طول روز از این نظر واقعا حیاتی است، درحالی که لیزین و پرولین 
)دو نوع اسید آمینه( هم نقش مهمی در کالژن سازی دارند. دریافت 
ویتامین C هم برای سنتز کالژن ضروری است و به محافظت از 

پوست در برابر نور خورشید کمک می کند.

 ترجمه: 
ندا احمدلو

چگونه افتادگی پوست بعد از کاهش وزن را جبران کنیم؟

شماره هشتصدوبیست ونه   دو بهمن هزار و چهارصد

اگر با کمک ورزش به هدف اصلی خودتان در 
کاهش وزن رسیده اید، نباید سریعا ورزش کردن 

را از برنامه روزانه حدف کنید. رژیم های غذایی 
سختگیرانه و فعالیت های ورزشی زیاد برای آب 

کردن چربی ها می توانند یک جنبه منفی هم برای 
شما داشته باشند که همان ازدست دادن بافت های 

عضالنی است. اما تمرینات مقاومتی می توانند به 
افزایش توده های عضالنی بدن کمک کنند و مانع از 

تحلیل دیگر بافت های عضالنی شوند


