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  مقدمه

 دوران يرات جلديي تغ ازيکي ي باردارياي استر

 به رنگ قرمز و بـنفش   ي خطوط شامل که   است يباردار

 در   پوسـت شـکم و بعـضاً    يفـرو رفتـه بـر رو        ميو ک 

ن خطـوط  يـ ا .باشـد  مير بغل يها و ز   پوست پستان، ران  

ل بـه رنـگ     ي تبـد  ي بـاردار  ة پـس از خاتمـ     يمدت معموالً

 طـول   .دنباشـ  مـي  همراه با خارش     يگاه  شده و  يا نقره

 ۱ ــ ۱۰  آن ازيمتر بـوده و پهنـا    ين خطوط چند سانت   يا

 ياي درصـد اسـتر  ۹۰شتر از   يـ ب. اسـت  ريـ متغ متر يليم

ــاردار ــه مايبـ ــه در سـ ــاردار هـ ــوم بـ ــروز ي سـ  بـ

   .)۱ـ۴(نمايند مي

 ولـي  .اسـت  شناخته   ناا  يجاد استر ي ا يعلت اصل 

، نـوع پوسـت، رنـگ       ي خـانوادگ  ة سـابق  ،يکـ يعوامل ژنت 

 سـوء   ،، وزن نـوزاد   يسن حـاملگ   ،رپوست، سن کم ماد   

 کاهش کالژن پوسـت در بـروز      و يابت حاملگ ي د ،هيتغذ

    دريراني زنان ا دري جلدراتيين تغيا .)۵و ۶(ثرندؤآن م

 ييبـا يبـه ز   شده است كه  ذکر  ها     ي باردار  درصد ۷/۸۷

   ).۶و ۷(نمايند ميمادر لطمه وارد 

  در مـورد   يش شواهد مختلفـ   ياز هزاران سال پ   

 نجـا آاز  . )۸(باشـد  مي موجود   ي باردار ياي استر درمان

 تـا    ،باشـد  مينمشخص   ي باردار ياياستر يولوژياتکه  

ــ ــون روش قطع ــص و يکن ــرايمشخ ــ پ ي ب  و يريشگي

 و يريشگيـ  پ يامروزه برا  . است درمان آن مطرح نشده   

 ذکـر شـده      ي مختلف يها  روش ي باردار يايدرمان استر 

ــه شــامل روش  ــا اســت ک ــيه ــه کــرمي طب ــا،   از جمل ه

ــهــا، ل ونيلوســ   ياه درمــانيــگ و ي جراحــ،يزر درمــاني

 ،ين ا يتـام يکـرم و  توان   مي ها از انواع کرم  . )۹(دنباش مي

ران يا  در.)۵ (را نام برد )۲(ويو کرم ب )۱(نيترفوالستکرم  

 يباشد، حـاو   مي ي داخل ةد کارخان يز کرم ساج که تول    ين

 )۶(روغن بـادام   ،)۵(ني اتانوالم يتر ،)۴(نياستار ،)۳(نيالنول

د کـه مـواد     نباشـ  مي )۷(نيدين آم يريسيزاو واکس گل  يو ب 

 پوسـت را حفـظ      يعيتوانند تعادل رطوبت طب    ميمذکور  

 ي لذا بـرا  نمايند،ع  يم بافت را تسر   يده و مر احل ترم    نمو

نه ي از  ترک و شـل شـدن پوسـت شـکم و سـ        يريشگيپ

ــتفاده  ــرم اس ــن ك ــاردار از اي ــشنهاد ي در دوران ب  پي

نه انجام نشده ين زمي در ا  يهر چند که پژو هش     )۱۰(شد

    .١ .است

، تـون يز کاکـائو، روغـن      ۀ چون  کر   ييروغن ها 

 ين ايتـام يکـه سـر شـار از و   بادام ن  و روغن   يريسيگل

 مـورد اسـتفاده قـرار      يز در دوران بـاردار    ي ن دنباش مي

ثر بودن آنها   ؤ اثبات م  ي برا ي مدارک کاف  ي ول ،رنديگ مي

  ).۷ و۱۰(وجود ندارد

 روغـن   کـرم سـاج      ۀل دهنـد  ي از مواد تـشک    يکي

 که بر   يا در مطالعه ) ۱۹۹۹(يني و حس   ايبهن.  استبادام  

 ي تـصادف يني بـال  ييزمـا  زن به صورت کار آ     ۱۵۹ يرو

 يافتند که مصرف جلديجه دست ين نتي به ا  ،انجام دادند 

 از يريشگيـــ در پين  اثـــريريسيــ روغــن بـــادام و گل 

که بر  ديگري  ة  مطالعدر   .)۱۱( ندارند   ي باردار ياياستر

 يني بـال  يي زن  باردار بـه صـورت کـار آزمـا            ۸۰ يرو

 يکــرم موضــع كــه روشــن شــدشــد،  انجــام يتــصادف

                                                
1-Trofolastin 
2-BIO 
3-Lanolin  
4-Stearin  
5-Trietanolamin 
6-Almond oil 
7-Bizovac  Amid in Glycerin 
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ثر ؤ مـ ي  بـاردار ياي از اسـتر  يريشگي در پ  نيترفوالست

 نفـر  ۵۰ يبر رواي كه  همطالعچنين در     هم .)۱۲(باشد مي

 يني بـال يي ساله به صورت کارآزمـا    ۲۰ـ۳۵ خانم باردار 

            يحـــاو  کـــه پمـــاد ورممـــشخص شـــد شـــد،انجـــام 

ن در ي االست و، فنتانلي چرب اصل  يدهاي، اس ين ا يتاميو

  ).۱۳(باشد ميثر ؤ مير بارداياي از استريريشگيپ

 دال بــر انجـام پــژوهش  يشـواهد كــه  نجـا آ از 

 کـرم سـاج   ر يثأ تي به منظور بررس  يا  و مداخله  يتجرب

، پـژوهش   نبـود  در دسترس    ي باردار ياي استر يبر رو 

 ياي استرشدت بر کرم ساجر  يثأن ت ييحاضر با هدف تع   

  . انجام شديباردار

  

   بررسيروش

پـس از کــسب   يني بـال يي مطالعـه کارآزمـا  ايـن  

اخـذ  ران و  ي ايته اخالق دانشگاه علوم پزشک    يمجوز کم 

مطالعـه بـر    . كتبي شركت كننـدگان انجـام شـد       ت  يرضا

 ۲۰ـ ۳۰نـا ســـه بــــ هفت۱۸ ـ۲۰يزا زنان نخستروي 

رم بر مجذور   ــ كيلوگ ۵/۱۸ ـ۲۵ يبدننمايه توده   سال و   

  مرکـز    ۵  در     پـژوهش  يواحـدها   .انجام شد متر مربع   

 ي دانـشگاه علـوم پزشـک   ي مرکـز درمـان  ۳و   يبهداشـت 

  .  قرار گرفتنديريگيران مورد پيا

 نفـر   ۲۴۰با توجه به احتمـال افـت نمونـه تعـداد          

بـدين ترتيـب کـه در       . نمونه گيري اوليه صورت گرفـت     

هـا وارد مطالعـه شـده و در            بارداري نمونه  ۱۸ـ۲۰هفته

. طول حاملگي تا زمان زايمـان پيگيـري صـورت گرفـت       

. گيري پژوهش فوق به طول انجاميـد         نمونه  ماه ۸حدود  

چون تغيير مکان، نداشتن دسترسي به آدرس    همداليلي  

دقيق، ترس از عـوارض، مـصرف تـوأم کـرم سـاج بـا               

در . باعـث افـت نمونـه شـد    هـاي ديگـر    ها و روغـن    کرم

هاي مـورد بررسـي      نهايت در زمان زايمان تعداد نمونه     

هـا بـه    نمونـه  ،گيـري  در زمـان نمونـه   . ند مورد بود  ۱۰۰

صورت تصادفي به دو گـروه مداخلـه و كنتـرل تقـسيم      

   .شدند

متـر از   ي سـانت  ۱مقـدار   هاي گروه مداخله      نمونه

حـدود دو  (.٢.شـد  ميوب آن  با فشار خارج يکرم که از ت  

مـان و بـه صـورت     يدو بـار  در روز تـا زمـان زا          )گرم

ه پوست شـکم بـدون   ي ناحي بر رو مي و به آرا يموضع

 شـد تـذكر داده  هـا   به نمونه. دادند  قرار مي ژ  انجام ماسا 

 استفاده يت در پي، در صورت بروز هر گونه حساس    كه

. نـد ي نما ي از ادامـه  مـصرف آن خـوددار         کرم سـاج  از  

در مدت مشابه از كرم خاصـي         گروه کنترل     هاي  نمونه

  . كردند براي درمان استريا استفاده نمي

ص ي تـشخ  شـامل؛  خـروج از مطالعـه       يارهايمع

 يمـار يش بيدايـ نوس، پيدرآميـ  ه ي چنـدقلو، پلـ    يرداربا

 ي مــصرف داروهــا،ي پوســتيا نــهي زميمــاري ب،يجلــد

ه شـکم، عـدم   يـ هـا در ناح    ر کـرم  ي، مصرف سـا   يکورتن

ا مـصرف آنهـا      يـ  و   کـرم سـاج   ل به ادامه مـصرف      يتما

  . بودندکمتر از سه روز در هفته 

 يفــرد بــا اســتفاده از پرســشنامه مشخــصات 

الت، تعـداد  يزان تحـص  يـ  سـن، م   ؛لشامشركت كنندگان   

 ي در زمـان بررسـ  ي، تعداد سـقط، سـن حـاملگ      يحاملگ

ا، وزن در قبل از مداخله، وزن مـادر بعـد           يخطوط استر 

                                                
1-Wierrani et al  
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ا ي، سابقه استر)ي بدنه تودنمايه يجهت بررس(از مداخله

 مـدت    و در بستگان درجه اول، نوع پوست، نوع مداخله       

ــه وســيله، کــرماســتفاده از  ــه صــور  پژوهــشگرب ت ب

 .ندشدمصاحبه  و مشاهده ثبت 

 ۳۷ـ۴۰ةــا در هفتــــيود استرـــ اثبات وج  يبرا

 ي عکـس بـردار  ۱۰ن کانن با وضـوح     ي با دورب  يباردار

م ي تقـس  ي ناف به چهـار ربـع  فرضـ         هيشکم از ناح   .شد

 از يک خـط افقـ  يـ و  يعمـود ک خط ي که  يشد، به طور  

 در هـر ربـع   اي کـه اسـتر  يدر مـوارد  ،  ديـ ناف عبور نما  

 صــفر، در صـورت وجــود  هد نداشـته باشــد نمـر  وجـو 

  و در صـورت وجـود    ۱ ها نمر ي از  استر   يفيخطوط خف 

در  .شـد  در هـر ربـع داده    ۲ة ا نمريد استر يخطوط شد 

پژوهشگر که کارشناس   يك  کمک  به   يحاملگ۳۷ـ۴۰ههفت

 الزم از نظر استفاده از ابزار     يها  آموزش و بودماهري  

 يو از نوع مداخله قبل افت نموده بوديا را دريبروز استر

  . ديل گردي تکم، نداشتيچ اطالعيه

 و )SPSS )۱افـزار  آوري شده با نرم هاي جمع   داده

 و ار يـ ن و انحـراف مع يانگيـ درصـد، م آمـار توصـيفي،   

   . تجزيه و تحليل شدند)۲(آزمون آماري مجذور كاي
  

  ها   يافته

نتـايج نـشان داد كـه افـراد دو گـروه مداخلـه و       

 سـن،   ؛خصوصيات دموگرافيـک از جملـه     كنترل از نظر    

 سابقه استريا در بستگان     ،تحصيالت، سقط، نوع پوست   

بـا هـم    داري    اخـتالف معنـي    و رنـگ پوسـت    درجه اول   

   .)۱جدول ( )<۰۵/۰p( و دو گروه همتا بودندنداشتند

 ۳۲بر اساس نتايج حاصـله اسـترياي شـكم در           

 ۶۰( نفــر۳۰از افــراد گــروه مداخلــه و )  درصــد۶۴(نفــر

از افراد گروه كنترل مشاهده شـد كـه اخـتالف           ) ددرص

چنين نتايج نـشان    هم). p=۴۳/۰(داري را نشان نداد     معني

               داد كـــه توزيـــع فراوانـــي شـــدت اســـتريا در گـــروه  

ــي     ــتالف معنـ ــرل اخـ ــروه كنتـ ــا گـ ــه بـ داري  مداخلـ

  ).۲جدول)(p=۶۹/۰(نداشت
  

  
  
  

  .٣كننده در مطالعه  شركتهاي مقايسه متغيرهاي دموگرافيك گروه: ۱جدول 
  

  تحصيالت
  )درصد( تعداد

  رنگ پوست
  )درصد(تعداد

  متغير             
   گروه

  ميانگين و انحراف معيار
  )سال(سن

  دانشگاهي  ديپلم  زير ديپلم

  سابقه سقط
  )درصد(تعداد

  سابقه استريا
  )درصد(تعداد 

  روشن  تيره 
  )۴(۲  )۹۶(۴۸  )۶۴(۳۲  )۴(۲  )۱۲(۶  )۵۲(۲۶  )۳۶(۱۸  ۲/۲۴±۳/۳  مداخله 
  )۲۴(۱۲  )۷۶(۳۸  )۶۰(۳۰  )۴(۲  )۱۲(۶  )۴۶(۲۳  )۴۲(۲۱  ۸/۲۳±۷/۲  كنترل
  ۰۱/۰  ۴۳/۰  ۵/۰  ۱۲/۰  ۷۹/۰  داري سطح معني

  
  

                                                
1-Statistical Package for Social Sciences  
2-Chi-Square Test  
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  مورد مطالعه يها ا در گروهي استرشدت يع  فراوانيتوزمقايسه : ۲ جدول
  گروه

  شدت استرياي شکم
  مداخله

 )درصد(تعداد
  كنترل

  )درصد(تعداد
  ريدا سطح معني

  )۴۰(۲۰ )۳۶(۱۸ ندارد
  )۲۲(۱۱ )۱۶(۸ خفيف

  )۲۴(۱۲ )۳۴(۱۷ متوسط
  )۱۴(۷ )۱۴(۷ شديد
)۱۰۰(۵۰ جمع  ۵۰)۱۰۰(  

۶۹/۰  

  

   بحث

هـاي مختلـف بـراي درمـان      با توجـه بـه روش    

ــترياي بــارداري    ايــن مطالعــه  هــدف، )۵، ۸ و ۹(اس

  .بارداري بود بر استرياي کرم ساجثير أتبررسي 

ــ ــوقهدر مطالع ــروز و  ف  يايشــدت اســتر  ب

کــرم مـصرف کننـدگان   ( هگـروه مداخلــ  در يبـاردار 

در  . نداشـت يدار ي و گروه کنتـرل تفـاوت معنـ    )ساج

ا را در   يبـروز اسـتر   ) ۱۹۹۹(ينيا و حـس   يـ  بهن مطالعه

 در مـصرف   درصد،۶۶مصرف کنندگان روغن بادام  

 ۷۹و در گـروه کنتـرل       درصد ۷۱ن  يريسيکنندگان گل 

 حاضـر  بـه      هج مطالعـ  ي نتا .)۱۱( مطرح نمودند  درصد

ــهي ــا افت ــيه ــده  نزد ه مطالع ــر ش ــ ذک ــتک ي در  .اس

 ياي از اسـتر  يريشگيـ ن پ يـي با هـدف تع   كه  اي   مطالعه

 يي بـه صـورت کارآزمـا      ي با روش موضـع    يباردار

نفر خـانم   ۸۰ ، تعداددش در کشور ژاپن  انجام      ينيبال

 نفـر از آنهـا در      ۴۱کـه   داشـتند   باردار سالم شـرکت     

 نفر  آنها در گروه کنتـرل شـرکت     ۳۹ گروه مداخله و  

ن کــه ي در گــروه مداخلــه از کــرم ترفوالســت.داشــتند

دروالسـنتز  ين هيکـالژن و االسـت   ،شامل توکو فـرول  

مان ي تا زمان زا   ي حاملگ ۱۲از هفته   بود،  ل شده   يتشک

ج نشان داد که بروز     ي نتا  و بار استفاده شد   کي يروز

ــتر ــاردارياياسـ ــرم  ي بـ ــدگان کـ  در مـــصرف کننـ

 درصـد   ۵۶و در گروه کنترل       درصد ۳۶ نيوالستترف

 ۵۰تعداد  ديگري كه در آن     در مطالعه  .)۱۲(، باشد بود

 داشـتند  سـاله سـالم شـرکت       ۲۰ـ۳۵ نفر خانم باردار  

 نفر در گـروه  ۲۶ نفر از آنها در  گروه مداخله و        ۲۴و

 ي حــاوســاج گــروه مداخلــه از کــرم ،بودنــدکنتــرل 

  ني االسـت  وانل، فنتي چرب اصل  يدهاي، اس ين ا يتاميو

مـان  يبار تـا زمـان زا      کي روزانه   ي باردار ۲۰از هفته   

ا ي اسـتر    درصـد   ۲۶در گروه مداخله    . استفاده کردند 

ــود  ــرده ب ــروز ک ــا.)۱۴(ب ــي نت ــا   هج مطالع ــر ب  حاض

علـت آن    . فـوق  تفـاوت دارد      هـاي   ه مطالعـ  يهـا  افتهي

ل دهنده کـرم  يا نوع ماده تشکيک يا ژنت يتعداد  نمونه    

  . باشد مي

ر مطالعه حاضر به دنبال مصرف کرم ساج        د

ــ خفياي اســتر درصــد۱۶  ياياســتردرصــد  ۳۴ف، ي

در  .دشد مشاهده ي شدياياستر درصد ۱۴متوسط و 

کــه در شــهر تهــران )۱۹۹۹(ينيا و حــسيــ بهنهمطالعــ

 در مصرف کننـدگان روغـن بـادام شـدت           ،دشانجام  

 ۳۲ متوســط ياي، اســتر درصــد۳۰فيــ خفياياســتر

ج ي نتـا .)۱۱(درصد بـود  ۵/۷د ي شدياي و استر  درصد

 ذکر شـده     ه حاضر با مطالع   ه متوسط مطالع  ياياستر

د يف و شـد   يـ  خف يايج اسـتر  ي نتـا  ي ولـ  ،مطابقت دارد 

 ياي شـدت اسـتر    ديگري در مطالعه    .باشد ميمتفاوت  
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  درصـد ۳۰ن يريسيـ  در مصرف کننـدگان گل     يباردار

 ۴/۹ متوسـط و     ياي استر  درصد ۳۴ف،  ي خف ياياستر

 يايج استر ي  نتا  ).۱۱ و ۱۵(بود دي شد ياي استر درصد

 ذکـر شـده      ه حاضر با مطالع   هد مطالع يمتوسط و شد  

ف متفـاوت   يـ  خف يايج  اسـتر   ي نتـا  يمطابقت دارد ولـ   

  .باشد مي

  

  گيري نتيجه

از  اسـتفاده    ،در مجموع اين مطالعه نشان داد     

بر بروز شدت اسـترياي بـارداري تـأثيري       کرم ساج 

 در  يگـر يد يهـا  ، پـژوهش  شـود  مـي شنهاد  يـ پ. ندارد

 روغـن   ؛ليـ  از قب  ياهيـ  گ يهـا  ر روغـن  يسه با سا  يمقا

ر ين ســايچنــ  کاکــائو و هــمۀن و کــريريسيــگل بــادام،

دات داخل کشور جهـت     يژه تول ي موجود به و   يها کرم

 بــروز از يريشگيــر بــر پيثأن تــي بــه بهتــريابيدســت

  .ردي صورت گ آنا و کنترل شدتياستر

  

  تشکر تقدير و 

ه علـوم پزشـكي     از معاونت پژوهـشي دانـشگا     

چنـين مـسئولين و       ايران به خاطر حمايـت مـالي و هـم         

 هـاي  كاركنان مركز بهداشت غرب تهران و بيمارسـتان   

تهران بـه دليـل همكـاري در     يد اکبرآباديلوالگر و شه 

  .شود مي يتشکر وقدردانپژوهش، اين اجراي 
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Abstract 
 
Background & aim: striae gravidarum is a form of scarring of the skin during pregnancy and there 
are always some challenges to its prevention and treatment. This study was conducted  
todetermine the effects of Teak cream on the severity of striae gravidarum.                                                                    

Methods:. This clinical trial was conducted on 100 primigravidas who were referred to health 
centers of Tehran.. The participants were randomly assigned to either the intervention group 
(consuming Teak cream) or control group (using placebo). A Canon Camera was used to 
photograph the presence of Striae gravidarum in both groups during 37-40 weeks of pregnancy. 
Data were analyzed using descriptive statistics and chi-square test. 
 
Results: Striae had emerged among 64%of those using Teakcream and 60% of those in the 
control group but the difference was not statistically significant (p>0.05).  
 
Conclusion: This study demonstrated that the use of Teak cream in pregnancy is not effective in 
reducing the occurrence of  striae gravidarum.  
 
Key words: prevention, striae gravidarum, Teak cream 
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