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رانيايپزشکعلومدانشگاه،ييماماگروهيعلمئتيهعضو،ييماماارشديکارشناس٣
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مقدمه

باشـد يمـ يبارداردورانيجلدراتييتغازيباردارياياستر

پوسـت يروکـه )۲(بـنفش و) ۱(قرمـز رنگبهيخطوطازکه

شـود يمـ جـاد يابغـل ريزوهاران،پستانپوستدرأبعضوشکم

يپهناومتريسانتچندخطوطازنياطول.)۱(گردديمليتشک

يمـدت معمـوالً خطوطنيا) ۳(استريمتغمتريليم۱-۱۰ازآن

رفتهفرويمختصروشدهيانقرهرنگبهليتبديباردارازپس

ازيبرخـ دراياسـتر بروزهيناح.)۲(شوديمدهيچروکسرانجامو

بــاردارزنتوســطاســتممکــنخــارشجــادياعلــتبــهمــوارد

نامشخص يباردارياياسترياصليولوژياگرچه ات) ۳(شوديمزخ

) ۲(يکـ يتوان بـه عوامـل ژنت  يمجاد آن يکن از علل ايل) ۱(است 

، نوع پوست، رنگ پوست، سـن کـم مـادر، سـن     يخانوادگهسابق

، رنـگ  يابت حاملگيد) ۴(ه،يسوء تغذ) ۴،۱(، وزن نوزاد، ياملگح

کـاهش  يبارداريايجاد استريگر علل ايد.)۵(پوست اشاره نمود 

لگـن ين افراد احتمال پرو الپـس اعضـا  يباشد که در ايمکالژن 

)pelvic relaxation ()۱ (ز يـ مـان ن ين زاينه در حـ يپريو پارگ

کنند بهتر است که در يمد يابع قمنيلذا برخ)۲(باشديمشتر يب

.)۲(استفاده شـود  يموتويزياز اپيعيمان طبين زاين افراد حيا

ز در بروز يني لوگرم در حاملگيک۵/۱۱-۵/۱۵ش از يش وزن بيافزا

.)۶(باشد يما موثرياستر
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هايدرصد باردار۵۰-۹۰دريدوران بارداريرات جلديين تغيا

و )۷(مادر لطمه وارد نمـوده  ييبايتواند به زيم،گردديممشاهده 

و عدم اعتماد بـه  )۸(در تصور از خود يجاد مشکالتياموجباًبعض

کـه بـه   يبا توجـه بـه مشـکالت   ) ۹(گرددينفس و مشکالت جنس

و يريشـگ يپيبـرا ييهاشود همواره چالشيمجاد يا ايدنبال استر

در مـورد درمـان   ياريشـواهد بسـ  .)۱(ن مشکل وجود دارديرفع ا

شـود موجـود   يمش يکه مربوط به هزاران سال پيباردارياياستر

از جمله صـمغ  يمختلفيهاز از دارويباشد مردم مصر باستان نيم

نمودند يمستفاده ايبارداريايدرخت کندور به منظور درمان استر

هان دارويز از هميونان نيز وجود دارد که مردم روم و ينيو شواهد

نـا  يباردارياياستريولوژيکه اتينجا ئآاز .)۵(نمودند يماستفاده 

و يريشگيپيبرايو مشخصيتاکنون روش قطعباشديممشخص 

توانـد از  يمـ ه خـوب  يـ درمان آن مطرح نشده است و ورزش و تغذ

کند کـه پوسـت   يمبروز يا وقتياستر. کنديريشگيا پياسترظهور 

کـه باعـث  نيـ با توجه به ايدن آب کافينوشلذا) ۹(شکننده باشد 

ا يگردد ممکن است از بروز استريمپوست يو سالمتي، جوانينرم

ا ياز اسـتر يريشـگ يپيبـرا يمتفاوتيهاروغن) ۶(کند يريشگيپ

تـون اسـت کـه    ي، روغـن ز هـا ن روغنياز ايکيگردد که يمه يتوص

) ۱۹۵۶(٢يد نـ يو س١نيدويپو)۴(باشد يمين ايتاميسرشار از و

انجـام  يسـه ا يزن بـه صـورت مقا  ۱۱۶يکه بـر رو يدر مطالعه ا

تـون  يروغـن ز يافتند که مصرف جلـد يجه دست ين نتيبه ادادند

يويبالعکس در پژوهش د)۱۰(ا ندارند ياز استريريشگيدر پياثر

زن در ۷۰ق پرسـش از  يـ ه به صورت گذشته نگر به طرک)۱۹۷۲(

تـون  يا روغن زياسترهمان انجام شد از عوامل کاهنديزابعد ازهدور

در دسترس انجام يانه ايکه با مطالعه راينجائآاز .)۱۱(د يذکر گرد

به منظـور  يو مداخله ايدال بر انجام پژوهش تجربيشده شواهد

در دسـترس  يبـاردار ياياسـتر يتون بـر رو يروغن زريتاثيبررس

تـون بـر بـروز    ير روغـن ز ين تاثيينبوده، پژوهش حاضر با هدف تع

1 Poidevin
2 sydeny

انجام شد که در حال حاضر فاز اول پژوهش فوق يباردارياياستر

هفتـه بعـد از   ۸ده است که شـامل مطالعـه در طـول    يبه اتمام رس

پار مراجعه کننده بـه مراکـز  يتون در زنان نولياستفاده از روغن ز

۱۳۸۸ران در سـال  يـ ايدانشـگاه علـوم پزشـک   يو درمانيبهداشت

.باشديم

کارروشمواد و 

با گـروه  يتصادفينيبالييک مطالعه کار آزمايحاضر پژوهش

تـه اخـالق   يالزم از کميهاباشد که پس از کسب مجوزيمکنترل

ت نامـه توسـط   يل فـرم رضـا  يـ ران و تکميـ ايدانشگاه علوم پزشک

هفته با سن ۱۸-۲۰يط که از زنان نخست زايجد شراوايهانمونه

در . بودند انجـام شـد  ۵/۱۸-۲۵يبدنهساله و اندکس تود۳۰-۲۰

تـون و  يدر دو گـروه مداخلـه روغـن ز   هـا ن مطالعه نمونهيفاز اول ا

مرکـز  ۵هفتـه در  ۸بـه مـدت   يـي داروهگروه کنترل بدون مداخل

ران مـورد  يـ ايدانشـگاه علـوم پزشـک   يمرکز درمـان ۳و يبهداشت

ط يواجـد شـرا  يهـا ب که به نمونهين ترتيبد. قرار گرفتنديريگيپ

درخصوص اهداف پـژوهش ارائـه شـد و    يحاتيورود به مطالعه توض

از دو گـروه  يکيدر يطور تصادفد که ممکن است که بهيذکر گرد

تـون بـوده و گـروه    ياز روغـن ز يجلـد همداخله که شامل اسـتفاد 

قـرار  يطـور تصـادف  نمودند بـه يمستفاده نايچ روغنيکنترل که ه

ل بـه  يـ رند به گروه کنترل اطـالع داده شـد کـه در صـورت تما    يگ

به گـروه پـژوهش   ه شکميناحيبر رويا روغنياستفاده از هر کرم 

ن افـراد از پـژوهش   يـ ن مسـئله ا يـ و در صورت بروز ااطالع دهنده

نفـر  ۷۰تيـ هاندر هـا با توجه بـه افـت نمونـه   .حاضر حذف گردد

. قرار گرفتنديمورد بررس)نفر۳۵در هر گروه (

ط پژوهش داوطلب بـه  ين شرايواجديق گمارش تصادفيبه طر

تون يب ورود به مطالعه، نفر اول در گروه مصرف کننده روغن زيترت

گـروه  (يچ کـرم و روغنـ  يو نفر دوم بدون اسـتفاده از هـ  ) ۱گروه (

نفـر سـوم در گـروه    ب مجـددا  ين ترتيهمانتخاب شدند به)کنترل

که . ه شديبه گروه اول توص. تون قرار گرفتيروغن زهمصرف کنند
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يبـر رو يتون را به صـورت موضـع  ياز روغن زيسيک سيمقدار 

و يمـ زان دو بار در روز به صـورت روزانـه بـه آرا   يمپوست شکم به

زان يـ ش از ميبـ يمکهاند به نمونهيبدون انجام ماساژ استفاده نما

در . ديـ ذکـر گرد هـا ل داده شـد و بـه نمونـه   يروغن تحواز يمورد ن

تـون از  ياستفاده از روغـن ز يت در پيصورت بروز هر گونه حساس

گـر را در  م پژوهشيتند و بالفاصلهينمايادامه مصرف آن خوددار

چ کرم يد که گروه کنترل از هين و مقرر گرديان بگذارند همچنيجر

ند و در صـورت  ياده ننماشکم استفيه جلديناحيبر رويا روغني

ا روغـن از مطالعـه   يـ گونـه کـرم   ل به استفاده از هريا تماياستفاده

ق يـ از طريدر طول مطالعه به صـورت هفتگـ  هانمونهخارج شوند

اطالع داده شد هاقرار گرفتند و در ضمن به آنيريگيتلفن مورد پ

تواننـد بـا گـروه    يمـ تـر  اضـافه ياز به تماس تلفنـ يکه در صورت ن

بـه  ييپاسـخگو هنـد و گـروه آمـاد   يگر ارتباط بـر قـرار نما  ژوهشپ

خروج از مطالعه يهااريدر پژوهش حاضر مع. باشديمسواالت آنان 

نـوس،  يدر آميـ هيچند قلو، پلـ يص بارداريدر روند پژوهش تشخ

ر ي، مصـرف سـا  يکـورتن يهـا ، مصرف دارويجلديماريبشيدايپ

ا يتون و يروغن زدامه مصرفل به ايه شکم، عدم تمايدر ناحهاکرم

با توجه بـه  . در نظر گرفته شدتر از سه روز در هفتهمصرف آن کم

هند پژوهش در فـاز اول کـه مشـاهد   يخروج در طول فرايهااريمع

ه يـ بودکليدوم بـاردار هان سـه ماهـ  يـ در پايبارداريايبروز استر

شـامل بـر سـن،    يمشخصات فردنامهپرسشبا استفاده از هانمونه

در ي، تعـداد سـقط، سـن حـاملگ    يالت، تعداد حاملگيزان تحصيم

ا، وزن مادر در قبل از مداخله، وزن مادر يخطوط استريزمان بررس

ا در ي، سابقه اسـتر )يبدنهاندکس توديجهت بررس(بعد از مداخله 

بستگان درجه اول، نـوع پوسـت، نـوع مداخلـه، مـدت اسـتفاده از       

د يمصاحبه و مشاهده ثبت گردبه صورت گرتوسط پژوهشهاروغن

بـروز  يدوم باردارهان سه ماهيتا پاهانمونهيريگيسپس پس از پ

و ثبـت  يشکم مورد بررسهيا به صورت مشاهده ناحيخطوط استر

، درصـد، يشـامل بـر فراوانـ   يفيت از آمار توصـ يهادر ن. قرار گرفت

ن يـي و جهـت تع هـا ف نمونـه يتوصـ يار، براين و انحراف معيانگيم

ا در گروه مداخلـه و گـروه کنتـرل از آمـار     يزان بروز استرياوت متف

.دياسکور استفاده گرديشامل آزمون کاياستنباط

هاافتهي

مصرف کنندگان روغـن  ين سنيانگيمياز نظر مشخصات فرد

۶۶/۲۳± ۶۳۴/۲گروه کنترل يسننيانگيم۷۴/۲۴± ۱۰۰/۳تونيز

ــه ممــورد پــژوهش در هــر دو گــرويهــات واحــديــاکثر زان يــه ب

ت يـ اکثر. کردنـد يمـ خـود را تجربـه   يملگن حـا يدرصد، اولـ ۷/۹۶

يتون دارايروغن زهمورد پژوهش در گروه مصرف کننديهانمونه

. پلم بودنـد يـ ر ديـ در گـروه کنتـرل ز  يپلم بـوده ولـ  يالت ديتحص

بـا رنـگ   يپوستيدر هر دو گروه داريهات نمونهين اکثريهمچن

جـدول  (ا در بستگان درجـه اول بودنـد   يروشن و وجود سابقه استر

.)۱هشمار

تون و گروه کنترليروغن زهمصرف کننديهاک گروهيپژوهش به تفکيهاک واحديات دموگرافيخصوص: )۱(هجدول شمار

بدون مداخله
n = 30

تونيروغن ز
n = 30

گروه
کيمشخصات دموگرافگروه

۷۴/۲۴=ارين و انحراف معيانگيم ۷۴/۲۴=اريعن و انحراف ميانگيم

درصد تعداد درصد تعداد سن

۹/۲ ۱ ۹/۲ ۱ تعداد سقط
۷/۵
۴/۵۴

۲
۱۸

۹/۲
۴/۳۱

۱
۱۱

زير ديپلم ميزان تحصيالت          
ديپلم

۳/۷۴ ۲۶ ۴/۷۱ ۲۵ ايسابقه استر
۱/۷۷
۹/۲۲

۲۷
۸

۳/۷۴
۲۶

۲۶
۹

روشن
رهيت                       تنوع پوس
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الت، سـقط، نـوع   يک از جمله سن، تحصيات دموگرافيخصوص

بـا هـم   يا در بستگان درجه اول از نظر آمـار يپوست و سابقه استر

از نظـر  هاد که گروهيلذا مشخص گرد.نداشتنديداريمعناختالف 

. گر همگون هستنديکديمشخصات با 

در مصرف کنندگان يدوم باردارهان سه ماهيا در پايبروز استر

آزمـون  . بوددرصد۹/۶۲در گروه کنترل ،درصد۷/۴۵تون يروغن ز

.را نشان نداديداريمعندو تفاوت يمجذور کا

تون و گروه کنترليا در مصرف کنندگان روغن زيبروز استر: )۲(هول شماردج

يمورد بررسيهاگروه

ايبروز استر

کنترلتونيروغن ز

درصدتعداددرصددادتع

۱۶۷/۴۵۲۲۹/۶۲دارد

۱۹۳/۵۴۱۳۱/۳۷ندارد

۰۷۲/۲=x2۱۱۵/۰                                      p=۱=df

يريجه گيث ونتبح

روغـن  هدر گروه مداخلـ يبارداريايفوق بروز استرهدر مطالع

ن و يدويـ پو. نداشتندداريمعنگر تفاوت يکديتون و گروه کنترل يز

زن که بـه صـورت   ۱۱۶يکه بر رويدر مطالعه ا) ۱۹۵۶(يدنيس

افتنـد کـه مصـرف    يجه دسـت  ين نتيانجام شده بود به اياسهيمقا

کـه  .)۱۳(ا نـدارد ياز اسـتر يريشگيدر پياثرتون يروغن زيجلد

يويـ کـه د يدر حـال . ديـ نمايمـ د ييـ حاضر را تاهمطالعيج وينتا

تـون  ينفر نشان دادکـه روغـن ز  ۷۰يبر رويادر مطالعه)۱۹۷۲(

ج بـر خـالف   يو نتـا .)۱۴(دهـد يمـ را کـاهش  يبـاردار يا ياستر

.مطالعه حاضر بوديهاافتهي

د تـا  يـ آغـاز گرد يحاملگ۱۸-۲۰هاهمطالعه حاضر که در هفت

تون بر يافته نشان داده شد که روغن زيادامه يهفته اول باردار۲۸

باشـد،  يمـ موثر نيدوم باردارهان سه ماهيا تا پايکاهش بروز استر

دنبال انجام فاز هکن بينخواهد داشت ليز اثرينيان بارداريلذا تا پا

يايمقرر است شدت استريبارداريهادوم پژوهش فوق که در انت

ج يدر نتـا ييهـا رد ممکن است تفاوتيقرار گيمورد بررسيباردار

و تـون  يروغـن ز ها دو گروه کنترل مصرف کننـد يشدت بروز استر

بـر شـدت   ياثر بخشـ يقطعهجيکن نتيل. جاد گردديگروه کنترل ا

يان دوران بـاردار يـ ا در اتمام فاز دوم پـژوهش و در پا يبروز استر 

روغن اًن پژوهش صرفيکه فاز اول در ايينجاآاز . خواهد شدسر يم

. مورد اسـتفاده قـرار گـر فتـه بـود     يق استفاده جلديتون به طريز

ر يسه بـا اسـتفاده از سـا   يدر مقايگريپژوهش د،گردديمد هاشنيپ

کاکـائو بـه   هن و کـر يريسيگل،ل روغن بادامياز قبياهيگيهاروغن

ا و کنترل شدت آن يدر بروز استريريشگيبه اثر پيابيمنظور دست

خطـر بـودن   يرد تا مادران باردار جامعه بـا توجـه بـه بـ    يصورت گ

بـه اثـر   يابيمـذکور در صـورت دسـت   يجلـد يهااستفاده از روغن

بتواننـد در دوران  ي، بعـد يهـا ن انجام پژوهشيدر حهاآنيبخش

.نديخود استفاده نمايباردار

يتشکر و قدر دان

مراتب سپاس فراوان خود را از معاونـت محتـرم   گروه پژوهش 

پـروژه را  يت مـال يـ ران کـه حما يـ ايدانشگاه علوم پزشکيپژوهش

يهـا ين از مساعدت و همکاريتقبل نمودند، اعالم داشته و همچن

ن و کارکنــان محتــرم مرکــز بهداشــت غــرب و يمســئولغيــدريبــ
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.کنديميقدردانتشکر و،پزوهشن يـ ول افـاز ا يدر اجـرا يد اکبر آباديلوالگر و شهيهامارستانيب
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