
تصبغات البشرة !!!
كابوس جمالي للجميع!

البشرة تعمل كمرآة تظهر أي خلل داخلي.
 يمكن لطبيبك ، أو حتى أنت ،

إلقاء نظرة على بشرتك ومعرفة أن هناك 
مشكلة داخلية.

من أكثر مشاكل الجلد شيوًعا وإحباًطا وإزعاًجا 
هي مشكلة ظهور بقع بنية أو بنية رمادية 
تسمى تصبغات أو كلف أو بقع الشيخوخة.

 لماذ!! لحماية خالياك من أشعة الشمس ، ينتج الجسم مادة الميالنين عن طريق خاليا صباغية ، و تمتص 
هذه المادة ا§شعة فوق البنفسجية وتمنح بشرتك لونها. هذه العملية تسمى تكوين الميالنين .

إذا ، ماذا تعني كلمة تصبغات ؟ و ما هي أسبابها؟

يحدث فرط التصبغ عندما تعمل عملية تكوين الميالنين 

بشكل مفرط مما يؤدي إلى فرط في إنتاج الميالنين وبالتالي 

تكّون رواسب بنية أو رمادية مركزة في مناطق معينة من 

الجلد, يتم تحفيز تكوين الميالنين بواسطة عوامل

 يمكن أن تكون داخلية أو خارجية : 

داخلية
العامل الهرموني 

 Glycation

إجهاد الكبد  

   

خارجية
ا§شعة ما فوق البنسفجية 

التهابات الجلد أو ا³حتكاك المتكرر  



GLYCATION : يسمى أيًضا تفاعل ميالرد. Glycation هو رد فعل يحدث عندما يرتبط السكر في 
 !Glycation  = طعامك بالبروتينات في الجسم ، تحت تأثير حرارة الجسم. لذلك: سكر + بروتين + حرارة

إنه أحد العوامل المؤدية الى شيخوخة ا§نسجة ، ومؤخر« ، تم اكتشاف أن Glycation لديه القدرة على 

التسبب بتصبغات الجلد حتى بدون أشعة الشمس. هذا االكتشاف يغير كل شيء!

العوامل الداخلية 

العامل الهرموني 

ان بعض الهرمونات قادرة على تحفيز تكوين الميالنين

( MSH ، ACTH ، هرمون االستروجين والبروجسترون).

هذا هو السبب في أن الحمل هو سبب أساسي 

للتصبغات. خالل فترة الحمل ، تتقلب الهرمونات باستمرار 

مما يؤدي إلى تحفيز مفرط لتكوين الميالنين. 

تتسبب بعض حبوب منع الحمل أيًضا في ظهور 

التصبغات §نها تؤثر على مستويات الهرمونات

 في جسم المرأة.

إجهاد الكبد

دور الكبد أساسي في الحفاظ على توازن الجسم. 

كثيرا ما ترتبط أمراض الكبد بشوائب تظهر على البشرة. 

 يمكن أن يتأثر الكبد بعوامل مختلفة مثل ا§دوية والعالجات 

الكيميائية ؛ يتمثل دوره  في تحويل المواد السامة إلى مواد غير 

سامة ، وفي حالة ا§دوية الثقيلة يمكن أن يجهد الكبد.

 أحد العوامل التي تؤثر على وظائف الكبد أيًضا هو العامل 

 LDL الوراثي والغذائي الذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات

(البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة) والتي تسمى أيًضا 

الكولسترول السيئ §نها تؤدي إلى ترسب الدهون في ا§وعية 

الدموية.



العوامل الخارجية
ا�شعة ما فوق البنفسجية

 
يمكن لËشعة الشمسية UVA و UVB التأثير مباشرة 

على عملية تكون الميالنين. ُيخصص إنتاج الميالنين 

أساًسا لحماية الخاليا من أشعة الشمس. عندما تكون 

هناك فترات طويلة من التعرض §شعة الشمس من 

غير حماية، يتم تحفيز تكوين الميالنين بشكل مفرط 

مما يؤدي إلى ترسب الميالنين وظهور التصبغات

التهابات الجلد

 الندبات ، الحروق ، اÍثار الالحقة لحروق 

الشمس أو بقع حب الشباب ، استخدام 

مستحضرات التجميل غير المناسبة ... كل 

هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى ظهور 

التصبغات بسبب التهاب الجلد

ما هي ا�نواع المختلفة للتصبغات؟
اعتماًدا على العامل المسبب ، يأخذ فرط التصبغ أشكاًلا مختلفة :

 الكلف
 سببه التقلبات الهرمونية ، وهذا هو سبب ظهوره في معظم ا§وقات 

أثناء الحمل. تظهر هذه البقع الداكنة التي تسمى أيًضا بقع الكلف على 

الوجه والبطن

البقع الشمسية
التعرض §شعة الشمس لفترات طويلة يسمح بظهور التصبغات الناتجة 

عن عوامل داخلية. تظهر هذه البقع على المناطق المعرضة للشمس ، 

مثل اليدين والوجه.

تصبغات ما بعد االلتهاب   
ينتج عن التهاب أو تلف في البشرة. عادة ، يكون سبب هذه التضبغات 

التهاب حب الشباب والبثور التي تترك عالمة داكنة بعد اختفائها



 هل من الممكن منع وعالج فرط التصبغ؟

قبل البحث عن عالجات خارجية ، يجب عليك مراجعة طبيبك للتأكد من عدم وجود مشاكل 
داخلية مثل االختالالت الهرمونية أو مشاكل في الكبد.

نعم ، يمكنك منع ظهور بقع جديدة وتقليل البقع الموجودة بدون التقشير الكيميائي 
أو عمليات الليزر ...

نعم ، ستشعرين براحة تامة هذا الصيف ، دون أن تحرجي من تلك البقع الداكنة
على بشرتك ...

نعم ، ستشعرين أنك أصغر سًنا وأكثر صحة عندما تنظرين إلى المرآة.

كيف؟
يعتمد نظام دفاع بشرتك على نظامك الغذائي ،

ولهذا السبب يجب عليك تقوية الدفاع الذاتي لبشرتك ضد عوامل التأكسد.

مضادات ا§كسدة مثل فيتامين ( A,C,E) والسيلينيوم 

والزنك والبوليفينول تتواجد بشكل طبيعي في الخضار و 

الفاكهة والحمضيات ...  هناك أيًضا مكمالت غذائية غنية 

 Q10 و SELENIUM و VIT D و VIT C بمضادات ا§كسدة مثل

و GLUTATHIONE والتي تمنع تأكسد الجلد و التصبغات.

بعد تقوية نظام الدفاع الذاتي لبشرتك ، يمكنك مواجهة المشكلة من خالل عالج 
خارجي مباشر مناسب بامكانه تحفيز تجدد خاليا الجلد للتخلص من التصبغات.

 
العالج المناسب للتصبغات يجب أن يكون ذات فعالية عالية وقدرات ترميمية وعليه أيضا أن 

يواكب احدث المفاهيم و الدراسات .  

إن مفهوم YAF  المبتكر هو ا§سبق في ما يختص بعالج الكلف والتصبغات §نه يراعي جميع 
المفاهيم واالبحاث الجديدة. لقد أثبت هذا المفهوم العالجي ذات المفعول الترميمي قدرته على 

إعطاء نتائج فعالة وطويلة ا§مد من دون أي ردات فعل سلبية.


