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  دکتر محمدرضا قاسمی/ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه متخصص پوست

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی.«درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تایید »سالمت.«نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی.«باشید. 
کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان.«با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت.«در میان بگذارید.

: آقای دکتر لطفا در ابتدا بفرمایید بارداری 
چه تاثیراتی بر سالمت پوست دارد؟

پوست بزرگترین ارگان بدن و اولین سد دفاعی در برابر 
عوامل آسیب رسان بیرونی است که به عنوان الیه ای 
برای نگهداری و ثبات بافت های داخلی بدن نیز عمل 
می کند. از همین رو بیماری ها، شرایط فیزیولوژیک و 
استرس های مختلف می تواند روی پوست و ضمائم 

آن یعنی مو و ناخن تاثیر بگذارد. 
بارداری یکی از شرایط فیزیولوژیک بانوان است که 
می شود.  آن  و ضمائم  پوست  بر  تاثیراتی  زمینه ساز 
این تاثیرات به سه دسته کلی تغییرات فیزیولوژیک 
بارداری بر پوست و ضمائم آن، بیماری  های پوستی 
تحت تاثیر بارداری و بیماری های پوستی مختص بارداری 
تقسیم بندی می شود. از جمله تغییرات فیزیولوژیک مرتبط 
با بارداری می توان به مواردی همچون تغییرات پیگمانی 
یا رنگدانه ای، تاثیر روی مو، ناخن، غدد چربی و عرق، 

بافت همبند و عروق اشاره داشت. 

: با توجه به تقسیم بندی تغییرات پوست 
در بارداری شایع ترین عارضه فیزیولوژیک پوستی 

چیست؟ 
هایپرپیگمنتیشن یا افزایش رنگدانه های پوست که به 
صورت تیره شدن پوست هاله سینه و خط تیره قسمت 
میانی شکم نشان می دهد، عارضه ای بسیار شایع در 
بارداری است و حدود 90درصد خانم های باردار از این 
تغییرات شکایت دارند. یکی دیگر از تغییرات رنگدانه ای، 
مالسما یا لک بارداری است و براساس مطالعات تقریبا 
70درصد خانم  های باردار مستعد ابتال به این لکه های 
پوستی هستند که عوامل هورمونی نیز در این زمینه نقش 
دارند. مالسما در خانم   هایی که پوست شان تیره است 
معموال شیوع بیشتری دارد و تا مدت طوالنی تری پس 

از بارداری باقی می ماند. 

: معموال ریزش مو پس از زایمان شناخته شده 
است. آیا بارداری، عامل بروز تغییرات دیگری در 

موها می شود؟
از جمله تغییرات فیزیولوژیک بارداری روی موها می توان 
به هیرسوتیسم ) رویش موهای زائد بدن با الگوی مردانه(، 
ریزش موی تلوژن افلویوم پس از زایمان و ریزش مو 
با الگوی آندروژنتیک پس از زایمان اشاره کرد. ایجاد 
درجاتی از موهای زائد با الگوی مردانه به طور طبیعی در 
بارداری دیده می شود که در موارد خفیف پس از زایمان 
به تدریج برطرف می شود. ریزش موی تلوژن افلویوم 
ممکن است حتی تا 15 ماه پس از زایمان ادامه یابد. 
به طور طبیعی مراحل رشد موهای انسان مختلف است و 
همانند فصول سال دوره   های رشد، ثبات و ریزش دارد 
اما در دوران بارداری به دلیل وجود هورمون های جفت 
و بدن مادر، موها مدت بیشتری در مراحل رشد و ثبات 
هستند و خیلی دیرتر دچار ریزش می شوند. پس از 
زایمان که جفت به عنوان منشا تولید برخی هورمون ها از 
بدن خارج می شود، موهایی که طی بارداری باید به طور 
طبیعی ریزش پیدا می کردند در این زمان به یکباره دچار 
ریزش می شوند و حتی دیگر تارهای مو نیز وارد فاز 
تلوژن شده و ریزش شدیدی اتفاق می افتد. این حالت 
خودبه خود یا به کمک درمان های حمایتی بهبود می یابد 

و نگران کننده نیست. 
تغییر  دیگر  نیز  آندروژنتیک  الگوی  با  مو  ریزش 
دارد  امکان  که  است  بارداری  از  ناشی  فیزیولوژیک 
پس از زایمان به تدریج بهبود یابد اما در بعضی موارد 

ادامه پیدا می کند و نیاز به درمان دارد. 

: بارداری چه تاثیری بر سالمت ناخن ها دارد؟
ناخن ها که جزو ضمائم پوستی مهم هستند، طی بارداری 

دچار تغییراتی می شوند که یکی از  آنها، افزایش پوسته ها 
زیر لبه آزاد ناخن است که در اصطالح پزشکی به آن 
"ساب آنگوال هایپر کراتوزیس" گفته می شود. تغییر دیگر، 
جداشدن صفحه ناخن از قسمت انتهایی بستر ناخن است 
که "دیستال  اونیکولیز" نام دارد. ایجاد فرورفتگی های 
عرضی در صفحه ناخن نیز ممکن است اتفاق بیفتد 
و شکنندگی ناخن نیز یکی دیگر از عوارض بارداری 
روی ناخن است. البته هیچ مشکل اختصاصی ناخن 
مرتبط با بارداری وجود ندارد و این تغییرات ممکن 
است در موارد ابتال به بیماری های دیگر نیز دیده شود. 

: سطح تعریق و چربی پوست تا چه حد 
در این دوران تغییر می کند؟

بارداری در مورد غدد عرق و  تغییرات  دسته دیگر 
چربی است. به طور کلی طی بارداری افزایش فعالیت 
غدد اِکراین و کاهش فعالیت غدد آپوکراین وجود دارد. 
غدد اکراین عموما در اکثریت قسمت های بدن وجود 
دارند اما غدد آپوکراین غالبا در کشاله ران و زیربغل 
هستند. البته نکته مهم اینکه افزایش تعریق کف دست 
اتفاق نمی افتد. غدد سباسه یا چربی پوست نیز عملکرد 
بیشتری دارند که می تواند گاهی زمینه ساز جوش های 

پوستی و آکنه باشد. 

: علت بروز ترک های پوستی طی بارداری 
چیست؟

آنچه به عنوان ترک های پوستی یا »اِستریا گراویداروم« 
شناخته می  شود، عارضه بارداری روی بافت های همبند 
است که تقریبا در 90درصد خانم های باردار ایجاد می شود. 
فاکتورهای هورمونی در کنار فشارهای فیزیولوژیک روی 
پوست در بروز این ترک ها تاثیر دارد و به خصوص در 
بارداری اول و بارداری های چندقلو بیشتر دیده می شود.

: از آنجا که بارداری بر عروق خونی نیز تاثیر 
می گذارد، بروز چه تظاهراتی روی پوست می تواند 

ناشی از این حالت باشد؟
بارداری تغییراتی در عروق بدن نیز ایجاد می کند که 
با تظاهراتی مانند آنژیوم های عنکبوتی، قرمزشدن کف 
دست، ادم  غیر گوده گذار اندام های تحتانی، واریس، 
ایجاد یا تشدید هموروئید، ناپایداری سیستم انقباض و 
انبساط عروق، پورپورا یا خونریزی های نقطه ای و خفیف 
زیرپوستی، پرخونی و افزایش حجم لثه، ایجاد ضایعات 
پیوژنیک گرانولوما )رشد ناگهانی کالفه عروقی شکننده 

همراه با احتمال خونریزی سریع در قسمت های مختلف 
بدن( همراه است. علت بروز تغییرات عروقی می تواند 
کشش بافتی، ناپایداری جداره عروق و ایجاد عروق 
جدید باشد. این تغییرات عمدتا در سه ماهه سوم دیده 
می شوند و غالبا پس از زایمان به تدریج بهبود می ِیابند. 

است  ممکن  پوستی  بیماری های  چه   :
تحت تاثیر بارداری دچار تغییر شدت و سیر بالینی 

شوند؟
تحت تاثیر  پوستی  بیماری های  روند  گاهی اوقات 
است  بیماری  پسوریازیس  می کنند.  تغییر  بارداری 
که معموال طی بارداری درجاتی از بهبودی را نشان 
می  دهد اما 6 تا 12 هفته پس از زایمان با تشدید عالئم 
و  لوپوس سیستمیک  درماتیت آتوپیک،  است.  همراه 
پمفیگو س ولگاریس عموما در دوران بارداری تشدید 
می شوند وپس از زایمان به تدریج از شدت عالئم کاسته 
می شود. آکنه نیز در دوران بارداری گاه بهبود می یابد یا 
تشدید می شود. خانم هایی که همیشه آکنه  های شدید 
نوسانات  زیرا  دارند  بهبودی  سیر  معموال  داشته اند 
هورمونی دوران قاعدگی وجود ندارد. اما بعضی انواع 
آکنه صرفا طی بارداری به دلیل ترشح هورمون   هایی از 
جفت ایجاد می شود که آکنه گراویداروم نام دارد و 
گاه شدید و ماندگار پس از زایمان هستند. روزاسه 
نیز تحت تاثیر بارداری است و قرمزی و برافروختگی 
ناشی از بیماری اغلب طی بارداری تشدید می شود و 
تقریبا حالت دائمی پیدا می کند. خال های مالنوسیتی 
گروهی دیگر از بیماری های مرتبط با بارداری است. 
باید توجه داشت که در این دوران خال ها معموال تیره 
می شود اما اگر رنگ خال به طور غیرعادی تیره شود، 
خیلی بزرگ شود یا حاشیه آن به طور نامنظمی تغییر 
کند نیاز به نمونه برداری و بررسی است. خال های روی 
سینه ها و شکم به دلیل افزایش سایز، حالت کشیدگی و 
بزرگی پیدا می کنند. خال های خوش خیم نیز تغییرات 

مختصر دارند و حاشیه  ها قرینه باقی می ماند. 

: بارداری می تواند عامل بروز چه بیماری های 
پوستی باشد؟

بعضی از بیماری  های پوستی صرفا طی بارداری ایجاد 
می شوند که مهم ترین آنها "پمفگوئید بارداری" است 
که با نام هرپس ب نیز شناخته می شود. این بیماری با 
بثورات کهیری کوچک یا تاول های کوچک و بزرگ و 
خارش دار به ویژه روی شکم و داخل ناف همراه است و 

به قسمت های دیگر پوست نیز منتشر می شود. ضایعات 
از حالت کهیری تا دانه های آبدار متغیر است. معموال این 
بیماری اواخر حامگی ظاهر و در بارداری های بعدی 
تکرار می شود. این بیماری خطر زایمان زودرس یا تولد 
نوزاد با وزن کم را افزایش می دهد. هرپس بارداری 
بیماری خودایمنی خودمحدود و نسبتا نادر است که 
امکان دارد روی پوست نوزاد نیز ضایعات جلدی ایجاد 
شود. احتمال بروز آن در تمام دوران بارداری وجود 
دارد اما معموال طی سه ماهه سوم یا بالفاصله پس 
از زایمان بیشتر اتفاق می افتد. در بسیاری موارد که 
بیماری در سه ماه سوم ظاهر می شود، با نزدیک شدن 
به زمان زایمان بهبود می یابد اما در 75درصد موارد 
ناگهان تظاهرات بیماری پس از بارداری تشدید می شود 
و خودبه خود طی هفته ها و ماه  های بعد بهبود می یابد. 
در این بیماری درگیری مخاط ها وجود ندارد و ممکن 
است در بارداری اول نباشد اما احتمال بروز زودتر و 
عالئم شدید در بارداری های بعد افزایش می یابد. تقریبا 
10درصد جنین هایی که مادر مبتال بوده به دلیل انتقال 
آنتی بادی ها از بدن مادر دچار ضایعات جلدی می شوند 

که به تدریج از بین  می رود. 
بثورات"پولی مورفیک" از شایع ترین بیماری پوستی است 
که طی بارداری ایجاد می شود و با ضایعات کهیری 
خارش دار روی شکم و ترک های آن همراه است. از 
هر 160 بارداری در یکی دیده می شود و اساسا تظاهر 
آن در روزهای آخر بارداری و یا پس از زایمان است. 
برخالف هرپس بارداری فقط در بارداری اول است و 
تکرار نمی شود و عوارضی برای مادر و جنین ندارد. 
ضایعات جلدی خیلی سریع گسترده می شود اما صورت 
و کف دست و پا درگیر نمی شود و حدود یک ماه بعد 

برطرف می شود. 
»کلستاز کبدی بارداری« دیگر بیماری است که طی این 
دوران بروز پیدا می کند. بیماری با خارش بدون ضایعات 
جلدی اولیه همراه است که معموال طی سه ماهه سوم 
ایجاد و به دلیل خارش ممکن است ضایعات جلدی ثانویه 
نیز به وجود آید. در آزمایش این بیماران سطح اسیدهای 
صفراوی معموال باال است و خطر زایمان  زودرس و 
مرگ نوزاد افزایش می یابد. احتمال عود بیماری در 

بارداری های بعد، 45 تا 70درصداست. 
بارداری شایع ترین ضایعات  بثورات آتوپیک دوران 
جلدی این دوران بوده و شبیه اگزما و خارش دار است. 
معموال در افرادی که زمینه آلرژی داشتند، ایجاد می شود. 
هیچ خطری برای مادر و جنین ندارد اما احتمال تکرار در 
بارداری های بعد وجود دارد. نسبت به سایر بیماری های 
دوران بارداری زودتر بروز پیدا می کند و در 75درصد 

موارد قبل از سه ماهه سوم ضایعات ایجاد می شود. 

: از آنجا که طیف وسیعی از بیماری ها و 
تغییرات پوستی طی بارداری وجود دارد، در پایان 

چه توصیه ای به خانم های باردار دارید؟
همان طور که اشاره شد انواع تغییرات و ضایعات پوستی 
در این دوران ممکن است اتفاق بیفتد که در اکثر موارد 
نگران کننده نیستند و به تدریج که پس از زایمان وضعیت 
بدن به حالت اول برمی گردد، بهبود می یابند. مهم ترین 
توصیه به خانم  های باردار اینکه چکاپ  های دوره ای 
تحت نظر متخصص زنان را جدی بگیرند تا تغییرات 
ناشی از شرایط فیزیولوژیک بارداری را بشناسند. در 
صورت ضرورت و شک به بروز بیماری پوستی متخصص 
زنان آنها را به متخصص پوست ارجاع دهد تا معاینه 
و درمان تخصصی صورت گیرد. در مورد بیماری هایی 
که در این دوران تغییر می کنند یا به وجود می آیند حتما 
مشورت با متخصص پوست ضروری است تا بتوان 
عالئم را به خوبی کنترل کرد تا مشکل خاصی سالمت 

مادر و جنین را تهدید نکند.
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نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص پوست

پوست و مو در دوران بارداری و طبیعتا پس از زایمان دچار 
تغییرات زیادی می شوند که بعضی از این تغییرات با نگرانی 

برای فرد همراه است. 

ریزش مو پس از زایمان نگران کننده نیست
یکی از مهم ترین و شایع ترین مشکالت پس از بارداری، 
ریزش مو است که از چند هفته تا چند ماه پس از زایمان 
اتفاق می افتد. ممکن است ریزش مو چند هفته تا چند ماه 
ادامه یابد و سپس به تدریج کم می شود و موهایی که ریزش 
داشته، به مرور زمان رویش پیدا می  کنند. تغییرات هورمونی 
طی بارداری عامل رشد بیشتر موها است و پس از زایمان که 
سطح ترشح هورمون ها یکباره کم می شود، موها وارد مرحله 
ریزش می شوند. برخالف تصور ریزش مو پس از زایمان 
ارتباطی با شیردهی ندارد. این نوع ریزش مو نگران  کننده نیست 
و می توان با مصرف بعضی مکمل ها طی دوران شیردهی به 
وضعیت بهتری رسید اما نیاز به اقدام درمانی خاصی ندارد. 

درمان لک های بارداری طوالنی است
لکه های بارداری که تحت عنوان مالسما شناخته می شود نیز 
مهم ترین تغییر پوست طی بارداری است که پس از زایمان 
لکه های پررنگ روی پیشانی، باالی ابروها و گونه ها ممکن 
است باقی بماند یا حتی پس از زایمان ایجاد می شود. این 
لکه ها نیز تحت تاثیرتغییرات هورمونی است و بعضی نژادها 

یا خانواده  ها بیشتر مستعد این مشکل هستند. 
درمان مالسما نسبتا طوالنی است و گاه پس از درمان امکان عود 
وجود دارد. اولین اقدام بهبود این لکه ها استفاده از ضدآفتاب 
است اما می توان از کرم های ضدلک حاوی ترکیبی به نام 
هیدروکینون یا بعضی داروهای ضدلک نیز استفاده کرد. لیزرها 
و روش های جدید دیگر نیز ممکن است در درمان مالسما 

کاربرد داشته باشد.

درمان اختصاصی و فوری برای بهبود ترک های 
پوستی وجود ندارد

ترک های پوستی یا استریا که طی بارداری شروع می شود نیز 
یکی از تغییرات پوستی این دوران است که اوایل قرمز است 
اما به تدریج همرنگ پوست می شود. البته ایجاد ترک های 
پوستی ممکن است در شرایط دیگری مانند بلوغ، دوران 
رشد و کاهش یا افزایش وزن اتفاق بیفتد. ترک های پوستی 
در قسمت های مختلف بدن به وجود می آیند اما به خصوص 

شکم و پشت درگیر می شود. 
درمان خاصی برای ترک های پوستی وجود ندارد. استفاده از 
انواع کرم ها یا روغن ها طی بارداری برای پیشگیری از بروز 
ترک کاربرد دارد که بیشتر نقش مرطوب کننده دارند. پس از 
تا حدی  با کرم های مخصوص  نیز ماساژ پوست  زایمان 
کمک کننده است اما درمان های نوین مانند لیزر و سایر روش های 

تخریبی نیز در بعضی موارد توصیه می شود. 

پوست از نظر فیزیولوژیک دچار تغییراتی در دوران بارداری 
می شود که در افراد مختلف، متفاوت و با درجات گوناگون 

بروز پیدا می کند. 
اطراف  و  شکم  وسط  خط  به خصوص  پوست  تیرگی 
ناف، تیرگی اطراف گردن به خصوص در اواخر بارداری 
و تیره شدن هاله پستان و تغییر رنگ و اندازه خال ها از جمله 
این تغییرات است. البته در مورد خال های پوستی اگر با 
تغییر غیرعادی همراه باشد نیاز به معاینه توسط متخصص 
پوست خواهدبود. بعضی افراد طی بارداری دچار خشکی 
پوست می شوند و ممکن است عالئم اگزما را تجربه کنند.
 افزایش چربی پوست به خصوص در ناحیه صورت نیز 
شکایت گروهی از خانم  های باردار است. تغییر ترشح چربی 
و عرق روی پوست طی این دوران زمینه رشد و تکثیر قارچ 
ورسیکالر را تشدید می کند. بروز این بیماری قارچی طی 
بارداری شایع تر است که به راحتی قابل درمان خواهدبود. 
ورم قسمت هایی از بدن مانند صورت در بعضی خانم  ها 
اتفاق می افتد که ورم اندام های تحتانی به خصوص اواخر 
بارداری نسبتا شایع است و منجر به خشکی و ترک خوردگی 

پوست می شود. 
اتفاق  باردار  برای خانم   های  اغلب  که  مهم  بسیار  تغییر 
می افتد، ترک های پوستی است که شدت آن در افراد متفاوت 
است و غالبا روی قسمت تحتانی شکم، ران ها، سینه  ها و 
پهلوها ظاهر می  شود. ترک ها ابتدا تیره و قرمز هستند اما 
پس از زایمان به تدریج روشن و همرنگ پوست می شوند. 
تاثیر هورمون های بارداری به خصوص هورمون استروژن 
تاثیر مثبتی بر ریزش موها دارد و اگر پیش از بارداری 
ریزش مو وجود داشته، این حالت بهبود می یابد و فرد 
وضعیت بهتری را تجربه می کند. رشد ناخن ها و موهای 

بدن نیز طی بارداری سریع تر می شود. 
در مورد تغییرات پوست و مو طی بارداری می توان در 
وهله اول با متخصص زنان مشورت کرد تا در صورت 
نیاز به متخصص پوست و مو ارجاع داده شود. اگر این 
تغییرات بر زیبایی تاثیر بگذارند، اقدامات درمانی به پس 
فوری  درمان  به  نیاز  اگر  اما  زایمان موکول می شود  از 
باشد، داروهایی تجویز می شود که ممنوعیتی طی بارداری 

نداشته  باشند.

ریزشموپساززایمان
ارتباطیباشیردهیندارد

درمانتغییراتزیباییپوست
طیبارداریپساززایمان
توصیهمیشود

»میزگرد پوست« باحضور دکترمحمدرضا قاسمی متخصص 
پوست، دکترمحمدصادق کالنتری متخصص پوست 

و دکترآزاده گودرزی متخصص پوست

تغییتغییررات پوست و مو ات پوست و مو 
در بادر باررداری و شیداری و شیرردهیدهی
بارداری و شیردهی دوران های مهم از زندگی همه خانم هاست که با تغییراتی بر سالمت 
پوست و مو همراه است. گرچه معموال ترک های پوستی و ریزش مو جزو شناخته شده ترین 
تغییرات طی بارداری و شیردهی هستند اما این دوران می تواند با تاثیرات فیزیولوژیک 
و گاه بیماری هایی همراه باشد که شناخت آنها به کنترل و بهبودشان کمک می کند. از 
آنجا که در تقویم سالمت، 10 مرداد به عنوان روز جهانی »شیر مادر« نامگذاری شده است، به این بهانه 

به مهم ترین تغییرات پوست و مو طی بارداری و شیردهی پرداخته ایم.

 مریم سادات 
کاظمی


