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نگاه متخصص بیماری های عفونی

الیافی به نام کالژن در الیه میانی پوست یا همان درم وجود دارد. کالژن باعث خاصیت 
کشسانی پوست می شود و قابلیت انعطاف آن را باال می برد. کشش پوست در افراد مقدار 
متفاوتی دارد و در صورتی که از حدی بگذرد، احتمال پاره شدن الیه کالژنی آن وجود 
دارد. پارگی کالژن باعث بروز مشکل پوستی به نام »استریا« یا »ترک پوستی« می شود، اما 
کشش پوست وقتی اتفاق می افتد که پوست به دلیل افزایش حجم الیه های زیرین به صورت 
افزایش وزن بیش از حد کش بیاید. نواحی شکم، ران ها، باسن، کناره های کمر و قفسه سینه 

بیشتر در معرض کشیدگی و ایجاد استریا هستند. 
• علت ایجاد استریا متنوع است: افزایش وزن، افزایش توده بدن به هر دلیلی مانند ورزش 
کردن، بارداری و چاقی بیش از حد موجب این عارضه می شود. البته در سنین بلوغ که 
نوجوانان دچار افزایش قد و وزن ناگهانی می شوند نیز ممکن است استریا دیده شود. البته 
استریا در بعضی از بیماری های ژنتیکی و زمینه ای مانند نشانگان کوشینگ و بیماری مارفان 
نیز ممکن است دیده شود. در افرادی که داروهای کورتیکواستروئیدی مصرف می کنند یا 
دچار بعضی تغییرات هورمونی می شوند نیز استریا دیده می شود. نوع پوست و ژنتیک فرد 

نیز نقش مهمی در شدت استریا دارد. 
• پوست خانم ها بعد از اتمام بارداری دچار استریا می شود: تقریبا می توان گفت همه 
خانم هایی که سابقه یک بار بارداری دارند دچار استریا هستند، ولی شدت آن متفاوت است. 
ممکن است استریا در بعضی خانم ها خیلی شدید و در بعضی کمرنگ باشد. اغلب خانم ها 

با این نوع ترک های پوستی مشکل دارند و سعی می کنند آنها را از بین ببرند.
• استریا چه شکلی دارد؟ ابتدا ترک های پوستی به رنگ قرمز یا مایل به بنفش و پررنگ 
هستند. به تدریج طول و پهنای بیشتری پیدا می کنند، ولی با خاتمه بارداری و برداشته شدن 
فشار از روی پوست، پوست جمع می شود و کم کم ترک های پوستی ایجادشده کمرنگ تر 
می شوند و در نهایت نقره ای و تقریبا همرنگ پوست خواهند شد، ولی همچنان روی پوست 
دیده می شوند. استریا هیچ عارضه ای برای بدن ندارد، فقط شکل و ظاهر آن برای بعضی 

افراد ناراحت کننده است و به دنبال راه های درمانی می گردند.
• درمان استریا: افرادی که قصد درمان استریا را دارند باید هر چه زودتر نسبت به درمان 
اقدام کنند. البته باید گفت درمان موثر و قطعی برای از بین بردن استریا وجود ندارد، ولی 
می توان ظاهر آن را تا حدودی اصالح کرد و بهبود بخشید. چند راه درمانی وجود دارد؛ 
دارو، لیزر و... بهترین راه پیشگیری است؛ یعنی کاری کنید که استریا ایجاد نشود. افرادی 
که در حال اضافه کردن وزن هستند یا ورزش هایی انجام می دهند که منجر به افزایش توده 
عضالنی در بدن می شود باید این کار را تدریجی انجام دهند تا بدن بتواند کم کم خود را با 
وزن جدید تطابق دهد. در بارداری که از ماه چهارم و پنجم حجم شکم بزرگ تر می شود 
می توان کرم هایی تجویز کرد که مانع ترک خوردن زیاد پوست  شوند. چنین کرم هایی تا 
حدودی می توانند احتمال ایجاد ترک های پوستی را کم کنند، ولی نباید بیش از حد انتظار 

داشت چون تاکنون درمان قطعی برای جلوگیری از ایجاد استریا کشف نشده است. 
• لیزر برای درمان استریا: بعضی خانم ها برای درمان استریا، لیزر درخواست می کنند. آثار 
درمان لیزر به آهستگی پیش می رود و ممکن است 5-4 جلسه بعد از درمان اندکی تغییر 
در پوست ایجاد شود. لیزر کمک می کند کالژن دوباره ساخته شود. این کار نیاز به چند 
جلسه درمانی دارد و با هر بار لیزر، بهبود کمی حاصل می شود. هرچه درمان با لیزر زودتر 

شروع شود، تاثیر آن نیز بهتر خواهد بود. 
• این درمان ها بی تاثیرند: راه های درمانی زیادی مانند ماساژدرمانی، استفاده از کرم های 
مرطوب کننده انواع ویتامین ها، روغن زیتون، هسته انگور، روغن کاکائو و... توصیه می شود، 
ولی از نظر علمی هیچ کدام از این راه ها ثابت شده نیستند و تاکنون تاثیر چندانی هم دیده 

نشده است. این مواد فقط پوست را چرب می کنند.
• لیزر در بارداری ممنوع است: لیزردرمانی باید حتما بعد از اتمام بارداری و در اولین 
فرصت آغاز شود. بعضی خانم ها تمایل دارند از همان شروع ایجاد ترک های پوست یا 
همان دوره بارداری درمان با لیزر را شروع کنند. گرچه تاکنون عارضه  لیزر برای خانم های 
باردار ثابت نشده، ولی متخصصان پوست ترجیح می دهند این کار را به بعد از زایمان موکول 

کنند، ولی بهتر است از کرم های پیشگیری کننده که پزشک تجویز می کند، استفاده کنند.

آنچه سوژه هاي »ميزگرد زيبايی« درباره بيماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأييد »سالمت« نيست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همين صفحه بخوانيد. 
شما هم می توانيد سوژه »ميزگرد زيبايی« باشيد. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگيريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در ميان بگذاريد.

حرکات جنین یکی از معیارهای بسیار خوب برای سنجش 
دیگری  عوامل  به  جنین  .البته سالمت  است  جنین  سالمت 
هم بستگی دارد، ولی تغییر در حرکات جنین می تواند هشدار 
خوبی برای مادر باشد که احتماال اتفاقی در حال شکل گیری 

است و باید زودتر اقدام کند. 

حرکات جنين از چه زمانی شروع می شود؟
حرکات جنین از همان ابتدای رشد جنین وجود دارد، ولی مادر 
آن را حس نمی کند. خانم هایی که بارداری اولشان است، تقریبا 
حول و حوش 20 هفتگی متوجه حرکات جنین خود می شوند 
که معموال هم به شکل احساس نبض است، ولی در بارداری 
دوم به بعد از 19-18 هفتگی آن را احساس می کنند، اما حرکتی 
که باید به آن توجه شود و در هر ساعت کافی باشد از زمانی 
شروع می شود که جنین قابلیت حیات در محیط خارج رحم 
یعنی 28 هفتگی را داشته باشد. آنچه که مهم است حرکات 
بین هفته 28 تا 32 بارداری است. گرچه بعد از آن هم باید 
حرکات جنین وجود داشته باشد، ولی معموال کمی کاهش 
می یابد. علت این است که جنین کوچک قبل از هفته 32 داخل 
مایع آمنیوتیک غوطه ور است، بعد از آن جنین بزرگ می شود 
و دیگر نمی تواند به راحتی حرکات چرخشی انجام دهد، اما 

حرکات دست و پا همچنان ادامه می یابد.

هر 2 ساعت؛ حداقل 10 حرکت 
مادران باید در هر 2 ساعت حداقل 10 حرکت جنین را احساس 
کنند، اما گاهی مادر احساس می کند حرکات جنین کم شده 
است. برای اطمینان از این موضوع مادر باید به پهلوی چپ 
بخوابد و با هر حرکت جنین روی کاغذ یک عالمت بزند. در 
پایان 2 ساعت، باید حداقل 10 عالمت روی کاغذ زده شود. 
البته مادرانی که بیش از حد خسته هستند یا قندخونشان افت 
کنند حرکات جنین کمتر شده  کرده، ممکن است احساس 
توصیه می شود است. این خانم ها قبل از انجام تست یک ماده 

خوراکی شیرین هم میل کنند و در ماه های آخر بارداری کار 
زیادی انجام ندهند و به نحوه تغذیه خود دقت کنند.

خواب جنين، کاهش حرکات
این موضوع را هم باید گوشزد کرد که ممکن است جنین درون 
رحم بخوابد. خواب جنین معموال 15 تا 75 دقیقه طول می کشد. 

اولين راه برای يافتن علت کاهش حرکات جنين
در صورتی که تعداد حرکات جنین در 2 ساعت کمتر از 10 
حرکت باشد باید نوار قلب جنین گرفته شود. با نوار قلب 
جنین که 20 دقیقه طول می کشد می توان سالمت قلب جنین 
را بررسی کرد. البته گاهی نوار قلب اول جواب درستی نمی دهد 
و دوباره باید نوار قلبی گرفته شود. در صورتی که در نوار قلبی 
جنین مشکلی دیده شود، بیمار برای انجام بیوفیزیکال تست 
به سونوگرافی فرستاده می شود. در این تست حرکات جنین، 
قلب، تنفس، میزان مایع آمنیوتیک و... اندازه گرفته می شود. اگر 
جواب بیوفیزیکال تست هم نشان دهنده مشکل دار بودن جنین 
باشد، ممکن است مادر در بیمارستان بستری شود. گاهی هم 

برای حفظ جنین به بارداری خاتمه داده می شود.

علت کاهش حرکات جنين چيست؟
عوامل زیادی باعث می شوند حرکات جنین کاهش یابد. عمده ترین 
آنها کاهش خونرسانی به جنین است. مشکالت و بیماری های 
ژنتیکی جنین، تاخیر رشد داخل رحمی، دوقلویی، دکولمان یا 
کنده شدن زودرس جفت، جفت سرراهی، ناهنجاری های بند 
ناف، پیچ خوردن بندناف یا بند ناف دور گردن همه از مواردی 
هستند که می توانند باعث کاهش اکسیژن رسانی به جنین و 
کاهش حرکت و حتی در طوالنی مدت کاهش رشد جنین شوند.

علت کاهش رشد جنين چيست؟
 رشد جنین به تغذیه و ژنتیک والدین بستگی دارد. خانم های 

باردار با رعایت رژیم غذایی درست و مصرف 5 گروه اصلی 
مواد غذایی و در صورتی که مشکل خاصی وجود نداشته 
باشد، می توانند نوزاد سالمی به دنیا بیاورند، ولی مشکالت 
ژنتیکی جنین، کمبود مواد غذایی مادر، مشکالت خونرسانی، 
بیماری های ویروسی داخل رحمی و... می توانند باعث کاهش 
دیابت  که  هم  کاهش رشد جنین شوند. خانم هایی  و  وزن 
دارند به دلیل عبور قندخون از جفت به جنین ممکن است 
جنین با وزن باال به دنیا بیاورند. جنین با وزن باال مشکالت 
زیادی هنگام زایمان ایجاد می کند. همچنین نوزاد دچار اختالل 
هیپوگلیسمی یا کاهش گلوکز ناگهانی بعد از تولد می شود 
که خطرناک است. گاهی مادران برای اینکه رشد جنین بهتر 
شود، مواد غذایی بیشتری می خورند. این کار باعث افزایش 
وزن مادر در طول بارداری می شود و ممکن است مشکالتی 

در بارداری و زایمان ایجاد کند.

ماساژدرمانی، رشد و حرکات جنين را زياد 
نمی کند

گاهی سوال پرسیده می شود که آیا فالن ماده خوراکی یا ماساژ 
روغن به شکم و... می تواند باعث افزایش حرکات یا رشد جنین 
شود؟ پاسخ این سوال منفی است. قبل از هر چیز همه مادران 
باید به این نکته توجه کنند که هرگز از مواد خوراکی ناشناس، 
موضعی و... برای سالمت جنین استفاده نکنند. بارداری دوره 
حساسی است و مصرف داروهای خوراکی یا گیاهی با اسامی 
مختلف و... ممکن است به جنین آسیب برساند. داروهای 
مصرفی را حتما باید پزشک تجویز کند. همچنین ماساژ شکم 
با روغن های مختلف باعث افزایش حرکات جنین نمی شود. 
همان طور که گفته شد، کاهش حرکات نشانه وجود اختاللی 
در خونرسانی به جنین است و این مساله با ماساژ شکم حل 
نمی شود. گرچه در مواقعی که جنین خواب است می توان با 
ماساژ شکم یا وارد کردن چند ضربه آهسته جنین را از خواب 

بیدار کرد، ولی ماساژ شکم خانم باردار کاربرد دیگری ندارد.

نسبتا  دوران  بارداری 
خانم ها  برای  دشواری 
محسوب می شود. تغییرات 
زیاد در فیزیولوژی و ظاهر 
برای بعضی از خانم ها خوشایند نیست. گرچه 
بیشتر تغییرات بعد از زایمان برمی گردند، 
ولی تغییراتی مانند استریا یا خطوط پوستی 
که معموال در ناحیه شکم، کمر و سینه ها 
نیستند.  برگشت  قابل  می شوند،  ایجاد 
این  که  دارد  وجود  هم  زیادی  تبلیغات 
قول را به خریداران می دهند که با مصرف 
محصوالتشان استریا ایجاد نخواهد شد، مثال 
می گویند با زدن روغن کنجد، بنفشه، بادام 
شیرین و... روی شکم خانم باردار می توان 
از استریای بارداری جلوگیری کرد، حتی 
و  زایمان  در  تسهیل  باعث  روغن ها  این 
چقدر  واقعا  می شوند.  جنین  خوب  رشد 
استناد کرد؟  تبلیغات  نوع  این  به  می توان 
آیا روغن کنجد و... همان طور که می گویند 
تا این اندازه موثر است؟ در مورد صحت 
با متخصصان سالمت  این گفته ها  و سقم 

گفت وگو کرده ایم.
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مزاج جنین گرم و تر است. گرمی و تری عامل رشد و جنین نیز در حال رشد است. پس 
هر غذایی که بتواند خاصیت گرمی و تری را در بدن افزایش دهد باعث رشد بهتر جنین 
می شود. در طول دوران بارداری بهترین مواد خوراکی، همان غذاهای طبیعی هستند و همه 
مادران باید 5 گروه مواد خوراکی طبیعی را در برنامه غذایی خود بگنجانند و دستکاری 
رژیم غذایی مادر با مواد خوراکی غیرمعمول اصال صالح نیست، ولی در مورد پوست باید 
گفت ایجاد استریا روی آن در بارداری و با افزایش سن جنین اجتناب ناپذیر است. البته 
استفاده از روغن کنجد، روغن انگور و بادام شیرین می تواند موجب چرب شدن پوست 
و نرم تر شدن آن شود. این روغن ها خاصیت گرمی و تری دارند که عامل رشد محسوب 
می شوند و نقش ترمیم کننده دارند و می توانند با نفوذ در پوست تا حدودی جلوی تخریب 
را بگیرند. روغن انگور و کنجد و... باعث افزایش انعطاف پذیری پوست می شوند، ولی 
خانم های باردار باید توجه داشته باشند نمی توان کامال جلوی استریا را گرفت. البته روغن 

شترمرغ تاثیر بیشتری روی پوست دارد.
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