
Доктор Хитова, ясно е че не можем да спрем Времето, но как точно върви процесът на 
стареене на кожата ни?
Приблизително още в средата на двайсетте години на всеки човек, колагенът, един от 
основните елементи в кожата, започва да намалява. Структурата на кожата стъпка по 
стъпка се компрометира и се появяват първите фини линии и бръчки. Наричаният от нас и 
от пациентите „пачи крак” се появява  обикновено около външните ъгълчета на очите. 
После идва ред на бръчките по челото. Първоначално те са видими само при движение на 
кожата, затова са познати като мимически бръчки. С напредване на годините стават 
по-ясно изразени и се превръщат в постоянни и се забелязват дори при липсата на 
мимика. Мръщенето може да доведе до появата на вертикални линии между веждите - 
наричаме ги „гневни бръчки“.      
След  достигане на зрялост на кожата, еластичността продължава да намалява и се 
образуват вече по-дълбоки бръчки. Производството на хиалуронова киселина – което е 
обилно при младата кожа вече се забавя, така че кожните клетки не могат толкова 
ефективно да поемат вода и са предразположени към сухота. Постепенно се оформят и 
бръчките, които са резултат от загубата на обем - като специфичната гънка, която се 
образува между носа и устата, наричана „назолабиална“.  Кожата също така става по-слаба 
и податлива на увреждане и спукани капиляри. 
В по-дълбоките слоеве най-забележителните промени са намаляване на размера и броя 
на мастните клетки. При дамите допълнително се намесват и хормоналните промени.    
 
Само остаряването ли е причината за всичко това? 
В основата на всички тези процеси са чисто генетичните причини. Генетиката играе 
ключова роля в процеса на стареене на кожата. Фототипът и типът на кожата, с които сме 
родени, оказват влияние върху появата на първите признаци на стареене. Някои неща са 
ни заложени и няма как да ги преодолеем. 
Но има и външни причини, с които можем да се борим или поне да опитаме, защото много 
неща тук зависят от нас и поведението ни.    
Всичките тези външни фактори, влияещи върху скоростта на стареене на кожата, се 
дължат на един основен процес - оксидативния стрес. Той освобождава молекули, 
наречени свободни радикали, които причиняват преждевременно стареене, като 
увреждат структурите на кожните клетки и разграждат компоненти на кожата като 
хиалуронова киселина, колаген и еластин. При нормални обстоятелства свободните 
радикали се улавят и неутрализират от антиоксидантите в кожата. С течение на времето 
обаче способността на кожата да деактивира свободните радикали намалява. Резултатът е 
увреждане на всички компоненти от кожните клетки.

От какво се причинява този оксидативен стрес?
На първо място това е Слънцето. Увреждането на кожата от слънцето е известно като 
фотостареене, а неравномерната пигментация често е един от първите видими признаци, 
които се наблюдават. Трябва да сме много внимателни към Слънцето и начина, по които го 
консумираме. Често сме „диви и щастливи“ към слънчевите лъчи, с идеята че сме ги чакали 
цяла зима и трябва тук и сега да ги изконсумираме. Ние вече сме говорили за начините на 
слънцезащита и отношението ни към тях, затова хората винаги трябва да имат едно на ум.   
Друга основна причина е замърсяването. Излагането на замърсяване, най-често в 
големите ни градове, може да причини освобождаването на увреждащи кожата свободни 
радикали. Особено през зимните месеци влажният въздух много по-лесно увлича тежките 
прахови частици и те полепват по кожата и там корозират върху нея.  
Традиционни причини за влошаване на кожата ни са пушенето и храненето. Не е за 
подценяване и неподходяща грижа за кожата. Известно е, че каквото човек сам си 
направи, друг трудно може да му направи. „Самокозметичната грижа“  може да се 
приравнява със самолечението в медицината. 

Как можем  да забавим преждевременното  стареене? 
Трябва да започнем от начина ни на живот, тъй като оксидативният стрес е основната 
външна причина за стареене на кожата, промените в начина на живот трябва да се 
фокусират върху минимизиране на ефекта му чрез спорт и пълноценен нощен сън. Кожата 
се променя през всеки етап от живота и грижите, които полагаме за нея, трябва да 
отразяват променящите � се нужди. Но основните принципи винаги са едни и същи: 
почистване, хидратация, фотозащита. За да не се объркате в изобилието по щандовете, 
първо се посъветвайте с дерматолога си и вземете тестери на продуктите - винаги може 
да проявите неочаквана чувствителност към някой от компонентите!
Другото, което може да спре стареенето на кожата ни е храненето. Здравословният 
хранителен режим е ключът тук – трябва да е богат на плодове и зеленчуци, да гарантира 
прием на антиоксиданти, които могат да спомогнат за ограничаване на вредните ефекти 
от свободните радикали върху кожата. Сезонно сега можете да потърсите повече 
оранжеви и жълти плодове и зеленчуци като моркови и тиква - убиец на холестерола, 
боровинки, чушки, домати, фасул, сьомга и сурови ядки, кисело зеле - уникален продукт на 
нашата кухня и невероятен имуностимулатор, кестени, шипки. Изобщо както сменяте 
гардероба си, така се научете да сменяте и диетата си - ще видите как тялото ви много 
по-лесно ще се адаптира към сезонните промени.

Доктор Хитова, много хора, включително и изискани дами носят по лицата си, 
различни образувания, пъпки, бенки. Някой някога им е казал: „Не пипай, че ще стане 
страшно“ и те не пипат....
Абсолютно си прав, Ники. Студените месеци сега са подходящият момент за консултация 
със сертифициран дерматолог по няколко причини. Първо защото често, поглеждайки под 
диагностичната светлина, може да се забележат начални пигментни петънца, спукани 
капиляри или безцветни участъци. Лекарят ще огледа внимателно с дерматоскоп всички 
ваши проблемни образувания и ще даде компетентното си заключение. 
Вашите 2 квадратни метра кожа са най-големият орган в тялото ви и заслужават 
най-доброто! 

Кожата старее в резултат от комбинация от 
фактори – както вътрешни, така и външни. 
Напоследък освен естетичната медицина, 
започна да се оформя и още едно направление 
в гонене на „вечната младост“: 
регенеративната медицина - насочена точно 
към стимулирането по физиологичен начин на 
собствените възстановителни процеси и 
тоталната превенция. Ники Кънчев отново се 
срещна с козметичния експерт на Dolce far 
niente доктор Мариела Хитова с идеята да 
насочат мислите на читателите ни в тази 
посока.    
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