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Cilt,

❑ Homeostaz

❑ Termoregülasyon

❑ Travma, toksinler ve UV koruma

❑ Vitamin sentezi

❑ İmmün yanıtın düzenlenmesi

❑ Sıvı elektrolit dengesinin düzenlenmesi

❑ Bariyer fonksiyonu
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Yenidoğan cildinin özellikleri



Erişkin ve yenidoğan cilt yapısı



Yenidoğanlarda

❑ Doğal nemlendirici faktör

❑ Yüzey pH’sı

❑ Yüzey/volüm oranı

❑ Cilt altı yağ dokusu

❑ Cildin su içeriği

❑ İlaç metabolizma sistemleri immatür



By Madlen Davies for MAILONLINE



Cilt bakımı ve bakım ürünleri



Bebeklerde cilt bakımı

❑ Cilt temizliği

❑ Cildin neminin sürdürülmesi

❑ Cilt bariyerinin korunması

❑ Zarar vermemek



Cilt temizliği

❑ Sadece su

❑ Klasik sabun

❑ Sentetik temizleyici

❑ Banyo köpüğü

❑ Sıcak su

❑ Duş

❑ Küvet



Cilt temizliği - cildin bariyer 
fonksiyonu

❑ Klasik sabun kullanımı

❑ Banyo köpüğü kullanımı

❑ Banyo süresi

❑ Yıkamanın sıcak su ile yapılması

❑ Klorlu veya tuzlu suya maruziyet



❑ Stratum korneum hidrasyonunda azalma
❑ Bariyer hasarı
❑ Epidermal döngüde bozulma
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Cilt kuruluğunun sebepleri

❑ Aile öyküsü

❑ Temizlik için kullanılan ajanlar (sabun ve 
deterjan)

❑ pH’yı 

❑ Lipid tabaka sentezinin inhibisyonu

❑ Proteaz aktivitesinde 

❑ Alkol bazlı nemlendirici kullanımı

❑ Çevresel faktörler
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Cilt kuruluğu

Kaşıntı

Epidermal
mikrofissür



Cilt Kuruluğunu Azaltan Önlemler



❑ Eğer cilt kuruluğu sık banyo gibi günlük 
aktivitelerden kaynaklanıyorsa 
düzenleme yapmak gerekir
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Günlük pratikle ilgili değişiklikler



Cilt temizliği ve banyo

❑ Banyo sayısı ve süresi

❑ Sentetik temizleyici kullanımı (pH 5.5-7.0) 

❑ Banyo sırasında yağların kullanımı 

❑ Nazikçe ve tamponlayarak kurulama

❑ Banyo sonrası nemlendirici kullanımı
Blume-Peytavi et al 2009



Emoliyentler (Nemlendiriciler)

❑ Krem veya merhem formunda

❑ Cildi nemlendirir ve bariyer
fonksiyonunun sürmesine yardımcı
olur

❑ Humektan ve okluziv etki

❑ Anti-inflamatuvar, antimitotik, 
antipruritik, exfoliatif etkilere sahip
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Voegeli 2007, Finlay 1997, Marks 1997, Cork 1998, Ersser et al 2007



❑ Nemlendiriciler banyo sırasında veya 
hemen sonra cilt nemli iken kullanılmalı

❑ Böylece cildin suyu tam olarak tutması 
sağlanır  

❑ ??????????
❑ Amaç koruyucu tabakanın fonksiyonunu 

güçlendirmek ve epidermal tamiri 
hızlandırmaktır 

❑ Banyo sırasında kullanılırsa da derideki 
kabukların uzaklaştırılmasını sağlar
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Klasik sabunlar

❑Cildi daha kuru ve
hasara açık hale 
getirebilir



❑ Epidermal 
bariyeri bozabilir

❑ Sadece su ile
yıkama ???
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Banyo sonrası bakım



Su/sıvı temizleyiciler



Bez bölgesi temizliği



Nemlendirici ve yağlar



Prematürelerde nemlendirici
kullanımı



Nemlendiriciler

❑ Atopik dermatit geliştirme riski
yüksek olan bebeklerde ??????



 RKÇ

 Amerika ve İngiltere

 Atopik dermatit riski  yenidoğanlar (n=55 x n=53)

 Günde 1 kez 6 ay nemlendirici kullanımı

 Parfümsüz sentetik temizleyici ve şampuan

 Sabun, banyo köpüğü ve banyo yağı yok

 Atopik dermatit kümülatif insidansında % 50  

(J Allergy Clin Immunol 2014;134:818-23.)







 RKÇ

 Japonya

 Atopik dermatit riski  yenidoğanlar (n=59 x n=59)

 Günde 1 kez 32 hafta nemlendirici kullanımı

 4, 12, 24, 32. haftalarda kontrol

 Çalışma grubunda atopik dermatit % 32 

J Allergy Clin Immunol 2014;134:824-30





Atopik dermatit



Atopik dermatit

❑ Bebeklerde en sık görülen cilt sorunu

❑ En önemli bulgusu cilt kuruluğu

❑ Sıklık giderek artmakta

❑ Bebek ve çocuklarda % 20-25

❑ Kızarıklık, cilt kuruluğu ve kaşıntılı
lezyonlarla kendini gösteren kronik
inflamatuvar bir deri hastalığı

Cork and Danby 2009



❑Genetik

❑Çevresel faktörler

❑ Sabun ve deterjanlar, allerjenler, 
Staphylococcus aureus



Cilt 
bariyerinde 

bozulma

DNF azalması 

Lipid
lamellerinin 
bozulması 

Korneositlerde
büzülme ve 

çatlak oluşumu 

İrritan ve 
allerjenlerin

penetrasyonu

İnflamatuvar
yanıt

Atopik dermatit
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1. Atopic eczema in under 12s. https://www.nice.org.uk/guidance/qs44 (Son erişim tarihi: Kasım 2016).

NICE Tedavi Kılavuzu

https://www.nice.org.uk/guidance/qs44


Emoliyentler

❑ Nemlendirme

❑ Bariyer fonksiyonunun düzeltilmesi

❑ İrritasyonun azalması

❑ Anti-inflamatuvar, antimitotik, 
antipruritik ve exfoliatif etkilere sahip
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Voegeli 2007, Finlay 1997, Marks 1997, Cork 1998, Ersser et al 2007



Teşekkürler


