
مهمترین تغییرات پوست در بارداری
کدامند؟

نوسانات که  دلیل  این  به  گرفت.  نظر  در  جدی  موضوعی  باید  را  بارداری  در  پوست  تغییرات 
هورمونی بسیار در این دوره به چشم می آید و صد درصد این هورمون ها به تغییرات پوست در
بارداری ختم می شوند و بهتر است برای جلوگیری از مشکالت این چنینی با مشاورین ما در این
سایت در ارتباط باشید. البته در ادامه در مورد این تغییرات بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد.

مهمترین تغییرات پوست در  <  مقاالت  <  اخبار  <  دکتر دلیری
بارداری کدامند؟

  وقت مالقات 

چگونه می توانم به شما کمک کنم؟
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دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟ 

انواع تغییرات پوست در بارداری
همه چیز درباره تغییرات پوست در بارداری
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سونوگرافی غربالگری در تهران

برای درخواست وقت مالقات و نوبت دهی با ما در تماس باشید



تماس با ما

انواع تغییرات پوست در بارداری
متخصصین ما در حین انجام سونوگرافی غربالگری بسیار به بانوان عزیز توصیه می کنند
که تغییرات پوست را جدی بگیرند. دالیل بسیاری وجود دارند که به تغییرات پوست در
نباید تصور کنید که تنها، شکم عضوی است که تغییرات بارداری اشاره می کند.  دوره 
از برخی  و  سینه ها  بغل،  زیر  ران،  کشاله  عمدتًا  و  می کشد  رخ  به  را  بارداری  دوره 
گفت می توان  می گیرند.  جای  پوستی  تغییرات  این  در  نیز  بدن  مختلف  قسمت های 
قرار خود  تحت شعاع  کامًال  را  پوست  که  می شوند  تغییراتی  هورمونی سبب  نوسانات 
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قرار خود  تحت شعاع  کامًال  را  پوست  که  می شوند  تغییراتی  هورمونی سبب  نوسانات 
می دهد.

همه چیز درباره تغییرات پوست در بارداری

جوش و آکنه



از جمله تغییراتی که می توان برای پوست در دوره بارداری بیان کرد، جوش و آکنه
امر همین  و  می شوند  روبه رو  چربی  افزایش  با  بانوان  دوره  این  در  که  چرا  است؛ 
باعث ایجاد انواع جوش و آکنه خواهد شد که بهتر است برای درمان این عارضه از
مواد که  چرا  نکنند؛  استفاده  مختلف  آرایشی  لوازم  و  صورت  شستشوی  انواع 
شیمیایی این لوازم و محصوالت صد درصد می تواند مشکالت بیشتری را به وجود
بهترین خدمات  از  استفاده  برای  شما  گردد.  جنین  به سالمت  آسیب  باعث  آورد 

سونوگرافی جنین می توانید به بررسی سالمت جنین بپردازید.

آرایشی لوازم  از  دوره می توانید  این  در  این چنین  عارضه ای  از  جلوگیری  برای  شما 
بدون روغن و باکیفیت استفاده کنید؛ همچنین، استفاده از پاک کننده های مالیم را
از یکی  را  ولرم  آب  با  روزانه  شستشوی  گرفت.  نادیده  نباید  روزانه  صورت  به 
راهکارهای عالی برای جلوگیری از جوش و آکنه در این دوره می توان در نظر گرفت.
جوش و آکنه درمان نشود قطعًا جای جوش در آینده مشکالت ریز و درشت بسیاری
بسیار عارضه  این  درمان  به  نسبت  باید  دلیل،  همین  به  آورد.  خواهد  وجود  به  را 

بااحتیاط عمل کرد.

ورید واریسی

ورید واریسی یکی دیگر از مواردی است که می تواند ظاهر نازیبایی را روی پوست
بانوان باردار به وجود آورد؛ به همین دلیل بهتر است بدانید به خاطر افزایش خون
به باال  فشار  ایجاد  به  امر  همین  و  می شود  حاصل  نیز  وزن  افزایش  بارداری  دوره 

بخش های تحتانی بدن اشاره می کند که سبب ایجاد واریس خواهد شد.

 توجه داشته باشید معموًال واریس را به رنگ های سبز تیره و آبی می شناسند که
طوالنی در  باردار  بانوان  دوره  این  در  عارضه ای  چنین  از  جلوگیری  برای  است  بهتر 
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طوالنی در  باردار  بانوان  دوره  این  در  عارضه ای  چنین  از  جلوگیری  برای  است  بهتر 
مدت در یک حالت ننشینند و استفاده از جوراب های واریس را نیز یک گزینه عالی
و کمکی در نظر بگیرند. البته بهتر است بدانید که مشکالت پوستی این چنینی به
تغذیه فرد هم بستگی دارد و به هیچ عنوان نباید از داروهای گیاهی استفاده کرد
از چنانچه  گرفت.  نادیده  نباید  نیز  را  لبنیات  از  بار   3 الی   2 متعادل  استفاده  و 
خدماتی مانند سونوگرافی غربالگری در تهران بانوان باردار استفاده کنند، می توانند
از جمله واریسی  ورید  باشند.  ارتباط  در  این مجموعه  با متخصصین  نیز  دراین باره 
سعی خاطر  همین  به  باشد؛  همراه  نیز  درد  کمی  با  شاید  که  است  هایی  عارضه  

کنید به جلوگیری از چنین مشکلی به صورت جدی بیندیشید.

استریا

متخصص سونوگرافی غربالگری در تهران بیان می کند، زمانی که بانوان باردار به این
پوست روی  آزاردهنده  بسیار  تغییرات  از  یکی  مورد  در  می کنند  مراجعه  مجموعه 
خود بسیار گله و شکایت می کنند.  استریا با نام های دیگری همچون استرچ مارک
از جمله تغییراتی است که امروزه  نام معروف تر خود یعنی ترک های پوستی  یا  و 
روی پوست  فرد باردار به وجود می آید. این نوع عارضه نیز می تواند ظاهر پوست
فرد باردار را تحت تأثیر قرار دهد و به عنوان ضایعات خطی به شمار می آید که به

خاطر کاهش کالژن و کشیدگی پوست این چنین عارضه ای به وجود می آید.

ترک باعث  خود  امر  همین  که  است  خارش  با  همراه  باردار  فرد  پوست  کشیدگی 
بهتر است باردار  افراد  دلیل  به همین  و  روی پوست می شود  دوره  این  در  بیشتر 
کنند. استفاده  نیز  نازک  لباس های  از  و  گرفته  دوست  خالی  آب  با  حتی  روزانه 
معموًال قسمت هایی مانند سینه ها و شکم فرد باردار با ترک های پوستی این چنینی

با رنگ ارغوانی متمایل به قرمز به وجود می آیند.
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هیپرپیگمانتاسیون

تیرگی به  باردار  فرد  پوست  روی  عارضه های  از  یکی  عنوان  به  هیپرپیگمانتاسیون 
پوست معروف است. مالنیست سلول ساز رنگ ساز است که با تولید بیش از حد
این سلول، شما باید رنگ پوست فرد را دچار تغییر در نظر بگیرید که تیرگی پوست
حاصل می شود و کاهش تولید این سلول، قطعًا می تواند به رنگ روشن تر پوست

اشاره کند.

قسمت هایی نظیر زیر بغل، کشاله ران و ناف را می توان با وجود این چنین عارضه ای
در حال تغییر در دوره بارداری در نظر گرفت. نور آفتاب با وجود تیرگی پوست این
دوره حساس زندگی بانوان می تواند به وجود التهاب نیز کمک کند. به همین دلیل،
تغییرات به  باید  عزیز  بانوان  که  می کند  توصیه  غربالگری  سونوگرافی  متخصص 
این چنین توجه بیشتری داشته باشند. متأسفانه تیرگی پوست یکی از عارضه های
اصلی در این دوره به شمار می آید که حالتی ناخوشایند را نیز به وجود می آورد.

شفافیت رنگ پوست

شفافیت رنگ پوست فرد باردار را نیز یکی از تغییرات دیگر در دوره بارداری است.
به می انجامد.  خون  حجم  افزایش  درصد   40 به  روغن  و  هورمون ها  ترکیب شدن 
همین دلیل پوست بسیار شفاف به نظر می رسد. می توان گفت افزایش وزن این
به را  نکته  این  بکشد.  رخ  به  را  بیشتری  دوره سبب می شود که پوست شفافیت 
مغذی مواد  می توانند  هورمونی  نوسانات  و  تغییرات  که  باشید  داشته  خاطر 
بیشتری را به اندام های گوناگون بدن برسانند. شما برای کسب اطالعات بیشتر در

این زمینه با مشاوری دلسوز و متخصص باید در ارتباط باشید.
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سخن پایانی

طبق آنچه که برای تغییرات پوست در بارداری بیان کرده ایم، بهتر است این نکته
دغدغه بدون  و  ساده  دوره  یک  بارداری،  دوره  که  دهید  قرار  بررسی  مورد  نیز  را 
و روحی بتوان سالمت جسمی  دنبال کرد که  را  زندگی خاصی  باید سبک  و  نیست 
خود را به عنوان فردی باردار حفظ کنید. در غیر این صورت چه بسا تغییرات رایج
روی خود  این  و  شوند  درمان  سختی  به  نیز  زایمان  از  بعد  دوره  این  در  پوستی 

اعتماد به نفس افراد نیز تأثیر جدی می گذارد.

ما بهترین و به روزترین مراقبت های
حاملگی نسبت به سایر مراکز بارداری

را ارائه میدهیم

درباره ما

02155744954 

info@drdaliry.com 

دسترسی سریع

خانه
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 از تیم طراحی سایت و سئو سایت تابان شهر انرژی گرفته با 

می افتد
تلقیح داخل رحمی اسپرم چگونه

است؟


کورتاژ چیست و چه عوارضی
دارد؟
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