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  چکیده
ن مطالعه با يا. كند يجاد ميدر مادران اي زيبايي ها را از جنبه ييها ينگران وشود  يها مشاهده ميبارداربسياري از در  يباردار ياياستر :نه و هدفيزم

  .انجام شد يدر سه ماهة دوم باردار يباردار يايبروز استرپيشگيري از تون و كرم ساج در ير روغن زيثأن تييهدف تع
 18- 20در هفته  پار ياز زنان نول نفر 105 يبر رو يبا گروه كنترل در سه ماهة دوم باردار يتصادف ينيبال يين مطالعه به روش كارآزمايا :يروش بررس

قرار  ينمونه مورد بررس 30خروج در هر گروه  يار هايبا توجه به مع .شهر تهران انجام گرفت يو درمان يمراجعه كننده به مراكز بهداشت بارداري
هفته پس  8و  ها قبل داده. استفاده نشد وييهيچ دارو در گروه كنترل از  بودكرم ساج  وتون يمصرف كنندگان روغن ز شاملمداخله  يگروه ها. گرفتند

ها با استفاده داده  ليه و تحليتجز. آوري شد جمعپژوهش  يهر كدام از واحد ها يمصاحبه و مشاهده توسط پژوهشگر برا از كاربرد داروها از طريق
  .رفتيدو انجام پذ يو آزمون كا يفيآمار توصو  13نسخه  SPSSنرم افزار از
. بودا بروز كرده يگروه كنترل استراز % 56مصرف كنندگان كرم ساج و % 7/16تون و يمصرف كنندگان روغن ز از% 40نشان داد در نتايج  :ها افتهي

   .)P>006/0(ن دو گروه مداخله و گروه كنترل وجود داشتيب در بروز استرياي بارداري يدار يمعن اختالف
با  يمطالعات شود يشنهاد ميپ يباردار يايبر كاهش بروز استر يان سه ماهة دوم بارداريساج تا پااز كرم  با توجه به تأثير استفاده :كلي يريجه گينت

  .رديا انجام گياستر از يريشگيپبه منظور  ياهيگ يروغن هااستفاده از ساير 

  
   ، روغن زيتونكرم ساج، يريشگي، پيباردار ياياستر :ها واژه دیکل
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  مقدمه
 )1(است  يك پوستيولوزيزير فييك تغي يباردار ياياستر

 و گاهي )2(فرو رفته  يو كم )3(بنفش )2(كه به رنگ قرمز 
 يبر رو معموالً ،)3(شود  يده ميخارش مختصر دبا همراه 

ر بغل يرانها و ز در پوست پستانها، گاهپوست شكم و 
پس از  يمدت ا معمواليخطوط استر .)2(گردد  يجاد ميا

 يشده و مختصر يل به رنگ نقره ايتبد يخاتمه باردار
اگر چه  )3( شود يده ميفرو رفته و سرانجام چروك

كن يل )4(نامشخص است  يباردار ياياستر ياصل يولوژيات
سابقة  )5( يكيتوان به عوامل ژنت يجاد آن مياز علل ا
سن  ، نوع پوست، رنگ پوست، سن كم مادر،يخانوادگ
و  يابت حاملگيد )3(هيسوء تغذ )3،4(وزن نوزاد  ،يحاملگ

  .)6(رنگ پوست اشاره نمود
ها مشاهده يدرصد باردار 50- 90 در يباردار ياياستر

 )7(مادر لطمه وارد نموده  ييبايتواند به ز يگردد كه م يم
و  )8(در تصور از خود يجاد مشكالتيموجب ا و بعضاً

. )1(گردد يعدم اعتماد به نفس و مشكالت روح
م به يا تصميشوند  ين بار حامله مياول يكه برا ييها خانم

م يت ير اعضاياز پزشكان  و سامكرراً شدن دارند باردار 
 يباردار ياياز استر يريشگيپ يها در مورد روش يپزشك

برخي از افراد براي پيشگيري از . )3 ،9(كنند  يسوال م
كرم لوسيونها چون  ها و استرياي بارداري از انواع كرم
كه حاوي ) (Trofolastinويتامين اي و كرم ترفوالستين

-collagenاالستين _، كالژن)(Tocopherolتوكو فرول

elastin) (مايند ن هيدروالسنتز است استفاده مي)اگر . )10
درمان مطرح  يبرا يو مشخص يتا كنون روش قطعچه 

 هاي متفاوتي ديدگاهمختلف  يپژوهش ها نشده است اما
كرم ساج كه  رانيدر ا .كنند يان ميبصوص در اين خرا 
، (lanolin)نيالنول يحاو و يد كارخانة داخليتول

، )Trietanolamin( نياتانوالم ي، تر)(stearinنياستار
ن يريسيزاو واكس گليو ب )(Almond oil روغن بادام

جهت باشد  يم )Bizovac Amid Glycerin( نيديآم
م يمراحل ترم تسريعو  پوست يعيتعادل رطوبت طب حفظ

از ترك و شل شدن پوست شكم و  پيشگيري وبافت 

 پيشنهاد شده است ياستفاده در دوران باردارجهت نه يس
اثرات سودمند اين كرم نه يدر زم يپژوهش با اينحال )11(

  .انجام نشده است
و  )9(نيريسيچون كرة كاكائو، روغن بادام، گل ييروغن ها
مورد استفاده قرار  يز در دوران بارداريتون نيروغن ز

مشاهده موثر بودن آنها  در مورد يمدارك كاف اند اما گرفته
استفاده از كرم ها و قدر مسلم آن است كه ، )4(شود نمي
به عنوان  دتوان يپوست كاسته و م يونها از خشكيلوس
 يباردار يايكه همراه استر يام دهنده خارش پوستيالت
از  يكي .)12( دقرار گيراستفاده مورد شود  يجاد ميا

تون يا، روغن زياستر يمورد استفاده برا ياهيگ ياه روغن
در پژوهش  )3(باشد  يم ين ايتامياست كه سرشار از و

Davey  70پرسش از  از طريقكه به صورت گذشته نگر 
روغن زيتون به مان انجام شد از يزن در دورة بعد از زا

توجه به  با )13( ياد شده استا يعامل كاهندة استرعنوان 
و  يماما در دوران باردارپرستار و  ينقشهااز  يكينكه يا

 يو روح يسطح بهداشت جسمء ارتقامان يپس از زا
به تجارب گروه  و با عنايت ،باشد يمادران باردار م

در ارتباط با  دهنده تنش زياد زنان باردار نشانپژوهش كه 
پژوهش حاضر با هدف  .باشد مياين عارضه ش يدايپ
 يايتون و كرم ساج بر بروز استرير روغن زيأثت نييتع

در اين مقاله اول پژوهش فوق  فاز. انجام شد يباردار
هفته بعد از  8كه شامل مطالعه در طول  شود گزارش مي

پار  يتون و كرم ساج در زنان نولياستفاده از روغن ز
دانشگاه علوم  يو درمان يمراجعه كننده به مراكز بهداشت

  .باشد يم1388ر سال د تهران يپزشك
  

  روش بررسی
با  يتصادف ينيبال ييك مطالعه كار آزمايپژوهش حاضر 

حامله با زنان نخست جامعه مطالعه  .باشد يگروه كنترل م
شاخص ساله و  30-20هفته با سن  20-18 سن بارداري
هفته پس از  8ها  نمونه .بودند 5/18-25 توده بدني

سة آن با گروه يدر مقاتون و كرم ساج ياستفاده از روغن ز
دانشگاه  يمركز درمان 3و  يمركز بهداشت 5كنترل، در 



 سيمين تعاوني و همكاران  تأثير روغن زيتون و كرم ساج بر استرياي حاملگي در سه ماهه دوم بارداري
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در ابتداي . قرار گرفتند يريگيران مورد پته يعلوم پزشك
 105افت نمونه ها احتمال با توجه به مطالعه حجم نمونه 

ط يواجد شرا يبه نمونه ها ابتداو . در نظر گرفته شد نفر
وص اهداف پژوهش در خص يحاتيورود به مطالعه توض
 يد كه ممكن است كه به طور تصادفيارائه شد و ذكر گرد

از روغن  ياستفادة جلد(مداخله  يها ك از گروهيدر هر 
از گروه . رنديو گروه كنترل قرار گ) ا كرم ساجيتون و يز

ل به استفاده از يز خواسته شد كه در صورت تمايكنترل ن
تا از ( هنددبه گروه پژوهش اطالع  يا روغنيهر كرم 

همه نمونه ها فرم رضايت  .)پژوهش حاضر حذف گردند
پژوهش را مطالعه و با توجه به مفاد مربوطه آن شركت در 

اين مطالعه در مركز ثبت كارآزمائيهاي  را امضاء كردند
ثبت  IRCT138807282172N2باليني ايران با شماره 

  .شده است
ورود ب يداوطلب به ترت طين شرايواجد يگمارش تصادف

نفر اول در گروه مصرف كننده  .صورت گرفت به مطالعه
ه كنند مصرفدر گروه و نفر دوم ) 1گروه (تون يروغن ز

چ كرم يو نفر سوم بدون استفاده از ه)  2گروه (كرم ساج 
ن يبه هم در گروه كنترل قرار گرفتند) 3گروه ( يو روغن

روغن  كنندة نفر چهارم در گروه مصرف ب مجدداًيترت
ك يكه مقدار . ه شديبه گروه اول توص. ن قرار گرفتتويز
 يبر رو يتون را به صورت موضعياز روغن ز يس يس

زان دو بار در روز به صورت روزانه به يپوست شكم به م
به گروه دوم . نديو بدون انجام ماساژ استفاده نما يآرام
متر از كرم  ساج كه از يك سانتيه شد كه به مقدار يتوص

) گرم  2با حدود يتقر(ند ينما يفشار خارج موپ آن با يت
هفته و به صورت  8به صورت روزانه دو بار در روز تا  را

ه پوست شكم بدون يناح يبر رو يو به آرام يموضع
ش از يب يكم 2و1به گروه . نديانجام ماساژ استفاده نما

د، در يو ذكر گرد ل شدياز روغن و كرم تحويزان مورد نيم
استفاده از روغن  يت در پيه حساسصورت بروز هر گون

از  .ندينما يتون و كرم ساج از ادامه مصرف آن خودداريز
ل يا تمايدر صورت استفاده خواسته شد ز ين گروه كنترل

م يا روغن بالفاصله تيبه استفاده از هر گونه كرم 

كنترل نحوة مصرف  يبرا .ان بگذارنديپژوهشگر را در جر
هر هفته  يالعه به صورت تلفنها در طول مط نمونهداروها، 
و در ضمن به آنها اطالع داده قرار گرفتند  يريگيمورد پ

با  توانند يم بيشتر يتماس تلفن به از يشد كه در صورت ن
آمادة ند و گروه يارتباط برقرار نما گروه پژوهشگر

 يريگيبا توجه به پ .دنباش يبه سواالت آنان م ييپاسخگو
پژوهش  يك از نمونه هايچ يه يبه صورت هفتگ يتلفن

روغن و كرم فوق را  هخارج از دستورالعمل مصرف روزان
استفاده  مبه طور نامنظ صرفاًكه  يافرادمودند و ناستفاده ن

  .دندياز مطالعه خارج گرد نموده بودند
ص يخروج از مطالعه تشخ يارهايدر پژوهش حاضر مع

 يماريش بيداينوس، پيدر آميه يچند قلو، پل يباردار
ر كرم ها در ي، مصرف سايكورتن ي، مصرف داروهايدجل
تون و يل به ادامه مصرف روغن زيه شكم، عدم تمايناح

ا مصرف آنها كمتر از سه روز در هفته در يكرم ساج و 
نمونه  30در هر گروه  تاًينها در اين مطالعه .نظر گرفته شد

  .قرار گرفتند يمورد مطالعه و بررس)نمونه90جمعا (
الت، تعداد يزان تحصيسن، م شامل، ها همشخصات نمون

 يدر زمان بررس ي، تعداد سقط، سن حاملگيحاملگ
ا، وزن در قبل از مداخله، وزن مادر بعد از يخطوط استر

ا ي، سابقه استر)يبدن تودةشاخص  يجهت بررس( مداخله
در بستگان درجه اول، نوع پوست، نوع مداخله، مدت 

به صورت مصاحبه و  ها توسط پژوهشگر استفاده از روغن
تون و كرم ساج يكه روغن زياز آنجائ .ديمشاهده ثبت گرد

 ييچ دارويدو شكل متفاوت بوده و گروه كنترل ه يادار
امكان كور بودن مطالعه وجود  ،بودند استفاده ننموده

ان سه ماهة دوم يپادر  ،حداقل تورشجاد يا يبرا. نداشت
ه يناح ردا يبروز خطوط استرمشاهده و ثبت  يباردار

كمك . صورت گرفتتوسط كمك پژوهشگر شكم 
ن يا دررا الزم  يكه آموزشهابود كارشناس ماما پژوهشگر 

چ يه يو از نوع مداخله قبل افت نموده بوديدرمورد 
، ي، فراوانيفيت از آمار توصيدر نها. نداشت ياطالع

ها و  ف نمونهيتوص يار براينحراف معاو  نيانگيمدرصد، 
ا در دو گروه مورد يزان بروز استريت من تفاوييجهت تع
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 يآزمون كا شامل يآمار استنباط ازمطالعه و گروه كنترل 
ها با استفاده از نرم افزار  داده .دياسكور استفاده گرد

SPSS  تحليل شد13 نسخه.  
  
  افته های

هاي مورد پژوهش در سه گروه در  مشخصات واحد
 يه هات نمونياكثر. جدول شماره يك منعكس شده است

تون و كرم يمورد پژوهش در گروه مصرف كنندة روغن ز

ر يدر گروه كنترل ز يپلم بوده وليالت ديتحص يساج دارا
در هر سه گروه  يت نمونه هاين اكثريهمچن. پلم بودنديد

ا در يبا رنگ روشن و وجود سابقه استر يپوست يدار
  )1 جدول شمارة. (بستگان درجه اول بودند

مله سن، تحصيالت، سقط، نوع از ج فرديخصوصيات 
پوست و سابقه استريا در بستگان درجه اول از نظر آماري 

مشخص گرديد كه  لذا .اختالف معني داري نداشتند با هم
  .هستندها از نظر مشخصات با يكديگر همگون  گروه

  
کرم ساج و گروه  ةمصرف کنند تون ويروغن ز ةمصرف کنند يها ک گروهيپژوهش به تفک يواحدها فردیات يخصوص:۱ ةجدول شمار

  کنترل
 گروه

 فردي مشخصات
  تونيروغن ز

30=n 

  كرم ساج
30=n 

  بدون مداخله
30=n 

  سن
 تعداد)درصد(

  218/24=ميانگين
 218/2=ار يانحراف مع

  93/23=نيانگيم
  935/2=ار يانحراف مع

  90/23= ميانگين
  935/2=ار يانحراف مع

 1) 3/3( 1) 3/3( 1)3/3( تعداد)درصد( سقط تعداد
  التيزان تحصيم
  سواد يب
  پلمير ديز
  پلميد

  يدانشگاه

تعداد )درصد(
  تعداد)درصد(
  تعداد)درصد(
 تعداد)درصد(

 تعداد)درصد(

  
  )3/3(1  

)3/33(10  
)50 (15  
)3/13 (4 

  
)7/16 (2  
)7/36(11  
)40 (12  
)7/16 (5 

  
)3/3(1  
)50 (15  
)3/33(10  
)3/13 (4 

 21%)70( 24%)80( 21%)70( تعداد)درصد(  دارد ايسابقه استر
  نوع پوست

  روشن
 رهيت

 
 تعداد)درصد(

 تعداد)درصد(

 
)70 (21  
)30(9 

  
)3/83 (25  

)7/26(5 

  
)7/76 (23  

)3/23(7 

  
تون و يا در مصرف کنندگان روغن زيبروز استر: ۲ةل شمارجدو

 گروه کنترل
 مورد يگروهها

  مطالعه 
 ايبروز استر

 كنترل تونيروغن ز

 درصد عدادت درصد تعداد

 7/56 17 40 12 دارد

 3/43 13 60 18 ندارد

151/0=p            1=df             669/1=x2

  

بروز استريا در پايان سه ماهة دوم بارداري در مصرف 
 .بود% 56در گروه كنترل  و% 40كنندگان روغن زيتون 

بين اين دو گروه داري را  آزمون مجذور كاي تفاوت معني

ولي بروز استريا در مصرف . )2جدول شماره (ادنشان ند
. بود% 56و در گروه كنترل % 7/16كنندگان كرم ساج 

آزمون مجذور كاي تفاوت معني داري بين دو گروه نشان 
  )3جدول شماره ()p>001/0(. داد

ا در مصرف کنندگان کرم ساج و يبروز استر: ۳ۀجدول شمار
  گروه کنترل

 مورد يگروهها

  مطالعه
 ايتربروز اس

 گروه كنترل كرم ساج

 درصد تعداد درصد تعداد

 7/56 17 7/16 5 دارد

 3/43 13 3/83 25 ندارد

001/0=p          1=df            335/10=x2 



 سيمين تعاوني و همكاران  تأثير روغن زيتون و كرم ساج بر استرياي حاملگي در سه ماهه دوم بارداري

۴٩ 
 

ا در يدو در كل بروز استر يبا استفاده از آزمون مجذور كا
كرم ساج و  تون،ين سه گروه مصرف كنندگان روغن زيب

را نشان  يدار يتفاوت معن يآمارگروه كنترل از نظر 
  )4جدول شماره()p>001/0(.داد

 
  و گروه کنترل )کرم ساجتون ، يروغن ز ۀمصرف کنند(مداخله  يا گروههايبروز استر: ۴ۀجدول شمار

 مورديگروهها
  مطالعه

 ايبروز استر

 گروه كنترل كرم ساج تونيروغن ز

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 7/56 17 7/16 5 40 12 دارد

 3/43 13 3/83 25 60 18 ندارد

006/0=p        2=df          305/10=x2 

 
  و نتیجه گیری بحث

دو گروه داري بين  حاضر تفاوت معني عهاگر چه در مطال
مشاهده كرم ساج و گروه كنترل  باتون يروغن ز لهمداخ
ه مطالع يها افتهي ،دو به دوسه يكن با توجه به مقايلشد، 

ا در يتون بر كاهش بروز استريفوق نشان داد كه روغن ز
هر چند  .ي نداشته استريثأث يدوم باردار هةسه ما

پژوهشهاي صورت گرفته در اين زمينه اندك و مربوط به 
در  Sydneyو  Poidevin باشد اما سالهاي قبل مي

 يسه ايزن كه به صورت مقا 116 يبر رو يمطالعه ا
افتند كه مصرف يجه دست ينت نيانجام شده بود به ا

 )13( ا نداردياز استر يريشگيدر پ يتون اثريروغن ز يجلد
كه يحالدر . دينما يد مييمطالعة حاضر را تا يج ويكه نتا

Dave نفر نشان دادكه روغن  70 يبر رو يا در مطالعه
ج بر يو نتا .)14(دهد يرا كاهش م يباردار يايتون استريز

  .اضر بودمطالعه ح يافته هايخالف 
كرم ساج در كاهش بروز  نشان دادمطالعة حاضر  نتايج
اگر چه در . باشد يموثر م يدوم باردار هةا در سه ماياستر

مان مورد يدر زمان زا يير نهايفاز دوم پژوهش فوق تاث
 يج متفاوتيقرار خواهد گرفت و ممكن است نتا يبررس

 طالعه ايدرم ،كردند بيانJewell, و Young .ديبدست آ
Belda ،Costa، Nova ، Sola و Mallol  در كشور

نفر در گروه  41(نفر خانم باردار  80 يژاپن كه بر رو
انجام دادند، در گروه ) نفر در گروه كنترل 39مداخله و 

توكو  ين كه حاويكرم به نام ترفوالست يمداخله از نوع

استفاده شد  باشد، يدروالسنتز مين هيفرول كالژن و االست
تا زمان  يحاملگ 12كنترل از دارونما از هفته و گروه 

ج نشان داد كه ينتا ،ودندمكبار استفاده ني يمان روزيزا
در گروه مداخله  و% 56در گروه كنترل  يباردار ياياستر
كرم فوق با  ياگر چه محتوا )10(بروز كرده است% 36

ج پژوهش حاضر ينتا است اماكرم ساج متفاوت  يمحتوا
 يمشابه پژوهش ذكر شده م يدوم باردار ان سه ماهةيتا پا
   .باشد

تون وكرم ساج مورد ين پژوهش روغن زيكه در اينجائآاز 
 يگريد يها گردد، پژوهش يشنهاد مياستفاده قرار گرفته پ

 ل روغن بادام،ياز قب ياهيگ يها ر روغنيسه با سايدر مقا
موجود  ير كرم هاين ساين و كرة كاكائو و همچنيريسيگل

ن يبه بهتر يابيدات داخل كشور جهت دستيتولژه يبه و
آن ا و كنترل شدت يدر بروز استر يريشگير بر پيثأت

   .رديصورت گ
 

  تقدیر و تشکر
گروه پژوهش مراتب سپاس فراوان خود را از معاونت 

ت يكه حما تهران يدانشگاه علوم پزشك يمحترم پژوهش
 ن ازيپروژه را تقبل نمودند، اعالم داشته و همچن يمال

ن و كاركنان يغ مسئوليدريب يها يمساعدت و همكار
لوالگر و  يمارستانهايمحترم مركز بهداشت غرب و ب

، تشكر  وهشژن پيفاز اول ا يدر اجرا يد اكبر آباديشه
 .دنكن يم يوقدردان
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Abstract  
Background & Aims: Striae gravidarum appears in many pregnant women and it creates aesthetic concerns 
among them. This study was done with the aim of determination of the effects of olive oil and Saj cream on the 
occurrence of striae gravidarum in the second trimester of pregnancy.  
Material & Methods: This study was a randomized trial.  The study sample included 105 nulliparous women in 
their second trimester of pregnancy. All the women were in their 18th -20th week of pregnancy and refered to 
health centers of Tehran. Two intervention groups applied Saj cream (n=30) or olive oil (n=30) and control 
group (n=30) did not apply any creams. Data was collected by interview and observation and analyzed using 
SPSS-PC (v.13). 
Results: Striae manifested among 40% of those taking olive oil, 16.7% of those using Saj cream and 56% of 
those in the control group. There was a significant difference between the two intervention groups and the 
control group (P<.006).  
Conclusion: The findings of this study indicated that application of Saj cream during the beginning of 
pregnancy to the end of the second trimester had been effective in reduction of striae gravidarum. Studies 
investigating the effect of other herbal oils on prevention of striae are recommended. 
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