ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ درﺟﻪ ﺧﻔـﯿـﻔـﯽ از ﭘـﺲ

ﻦ

ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻂ روﯾﺶ ﻣﻮ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﺷﻘﯿﻘـﻪ ﻫـﺎ
ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﻪ ﺣـﺎﻟـﺖ ﻃـﺒـﯿـﻌـﯽ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑـﻤـﺎﻧـﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺸﯽ در ﻣﻮﻫﺎی ﺗﯿﭗ
ﻣﺮداﻧﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭼﺎﻧﻪ ،ﮔﺮدن و ﭘﺸـﺖ
ﻟﺐ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺻﻮرت ﮔـﯿـﺮد .اﯾـﻦ ﺣـﺎﻟـﺖ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﺮداﻧﻪ
و ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﺗﻮﻣﻮر ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣـﻮرد ﺑـﺮرﺳـﯽ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨـﺪه ،ﺗـﻮﻣـﻮر
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻫـﺎی ﺑـﻌـﺪی ﺗـﮑـﺮار

ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﺑﺎردار اﻏﻠﺐ از ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ و اﯾـﺠـﺎد
ﺷﯿﺎرﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ در آﻧﻬﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣـﻮاردی
ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺎﺧﻦ از ﺑﺴﺘﺮ آن ﺟـﺪا ﮔـﺮدد.
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﺧﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧـﯽ در ﺑـﺪن
ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ از آن ﺟﺎی ﮐﻪ ارﺗـﺒـﺎط اﯾـﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾـﺮ

دا ه ﻋ ﻮم ﺰﭘﺷ ﯽ ﮫﺪ
ﻘﺎت ﻤﺎر ﮫﺎی ﭘﻮ ﺖ وﺳﺎﻟﮏ

ﻋﻠﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧـﻄـﻮط
ﻃﻮﻟﯽ ﺗﯿﺮه رﻧﮕﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺣـﺎﻣـﻠـﮕـﯽ در
ﻧﺎﺧﻦﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﻮد.

ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﭘﺮ ﻣﻮﯾﯽ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﯿـﻦ
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻫﺎ ﭘﺴﺮﻓﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴـﺖ.

ﺮات ﭘﻮ ﺖ ﺑﺎرداری
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ﭘﻮ ﺖ و ﺑﺎرداری
ﺑﺎرداری دوره ای از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﻋﻤﯿﻖ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺑﺪن آﻧﺮا ﺑﺮای ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻃﯽ
آن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻌﺪدی در ﭘﻮﺳﺖ ،ﻧﺎﺧﻦ و ﻣﻮﻫﺎ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐـﻨـﺪ،
ﺑﺜﻮراﺗﯽ ﮐﻪ در دوران ﺑﺎرداری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻫـﻤـﮕـﯽ از
اﻫﻤﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﻮﺳﺘـﯽ
ﺷﺎﯾﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺗﻤﺎم زﻧﺎن ﺑﺎردار دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮﻧـﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﯿـﺰ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﮐـﻪ
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎً ﺑﺎ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷـﻮد
ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﯾﻦ دوران ﻧﺪارد.

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﯾﻊ در ﭘﻮﺳﺖ و ﺿﻤﺎﯾﻢ
ﺗﯿﺮه ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ )ﻫﯿﭙﺮﭘﯿـﮕـﻤـﺎﻧـﺘـﺎﺳـﯿـﻮن( :درﺟـﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﯿـﺮه ﺷـﺪن
ﻣﻨﺘﺸﺮ آن ﻣﯽ ﺷﻮد در  90درﺻﺪ زﻧﺎن ﺑﺎرداری اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘـﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮی ﺗﯿﺮه و ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻔﯿـﺪ دارﻧـﺪ،
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺪن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﯿﺮه ﺗـﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻧﻮک ﺳﯿﻨﻪ ﻫـﺎ
و ﻫﺎﻟﻪ اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ ،ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ دﯾﻮاره ﺷﮑﻢ ﮐـﻪ
در اﯾﻦ زﻣـﺎن اﺻـﻄـﻼﺣـﺎً ﺑـﻪ آن ﺧـﻂ ﺳـﯿـﺎه ﮔـﻔـﺘـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ در زﯾﺮ ﺑﻐﻞ و ﮐﺸﺎﻟﻪ ران
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻌﺪ از ﺣﺎﻣﻠﮕـﯽ از
ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود ،وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺟﺎﺗﯽ از آن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻃﻮل ﺑﺎرداری ﺧﺎل ﻫﺎی ﺗﯿﺮه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﯾـﺎ
ﺗﯿﺮه ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺧﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧـﮕـﺮﻓـﺘـﻪ اﻧـﺪ،
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺧﺎل ﻫﺎ،
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﯾﮑﺴﺎن و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻤﺎم ﺧﺎل ﻫﺎ اﺗﻘﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ
وﻟﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺧﺎل ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات واﺿﺢ در اﻧﺪازه و ﯾﺎ رﻧﮓ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ دﭼﺎر ﻋﻼﯾﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺎرش ،ﺳﻮزش و ﯾﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺧـﻮﻧـﺮﯾـﺰی
ﮔﺮدد ،ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد .ﯾـﮏ ﻃـﺮح
ﻣﺸﺨﺺ از ﺗﯿﺮه ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود  70درﺻﺪ از زﻧﺎن ﺑـﺎردار
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺳﺒﺰه ﻫﺎ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮد ،ﻣـﺎﺳـﮏ
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮد .اﯾـﻦ
ﺗﯿﺮﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻟﺐ ﺑﺎﻻ ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﭼﺎﻧﻪ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﻓﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﯿﺮه ﻋﻤﻮﻣﺎً
ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ای و اﻏﻠﺐ دو ﻃﺮﻓﻪ و ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻣﺎﺳﮏ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در زﻧﺎن ﻏﯿﺮﺑﺎردار ﮐﻪ از ﻗﺮص ﻫـﺎی ﺿـﺪﺑـﺎرداری
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ در ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ دﯾـﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮد.
ﻣﺎﺳﮏ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑـﺮود و ﯾـﺎ ﺑـﻪ
درﺟﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﻣﻮ :ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن در دوران ﺑﺎرداری ﺑﻪ درﺟﺎﺗﯽ از ﭘﺮﻣـﻮﯾـﯽ دﭼـﺎر
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺻﻮرت ،ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ اﺳـﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﺎزو ،ﺳﺎق و ﭘﺸﺖ ﭘﺎ ﻧـﯿـﺰ وﺟـﻮد
دارد ،اﯾﻦ ﻣﻮی اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻧﺴﺒﺖ ﻣـﻮﻫـﺎی در
ﺣﺎل رﺷﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن اﺳﺖ ،ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛـﯿـﺮ ﻋـﻮاﻣـﻞ
ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺑﻮده و در ﻋﺮض  6ﻣﺎه ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﻏـﺎﻟـﺒـﺎً از ﺑـﯿـﻦ
ﻣﯽ رود .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻫـﺎی
در ﺣﺎل رﺷﺪ ،ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺮﭘﺸﺖ ﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺪه و از
رﯾﺰش ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ از ﻣﻮﻫﺎی ﺧـﻮد در ﻃـﯽ دوران
ﺑﺎرداری اﻇﻬﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل زاﯾـﻤـﺎن و ﺑـﺮﮔﺸـﺖ
وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ رﯾﺰش ﻣﻮی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﺪﯾﺪی در  3اﻟﯽ  5ﻣﺎه ﭘـﺲ از
زاﯾﻤﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ روزاﻧﻪ ﺣﺪود  50ﺗﺎ  75ﺗﺎر ﻣﻮ از دﺳـﺖ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،وﻟﯽ رﯾﺰش ﻣﻮ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  100ﻣـﻮ در
روز ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﭼﻪ داﺷﺘﻦ زاﯾﻤﺎن ﺳﺨﺖ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً
اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺗﺸﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻣـﺆﺛـﺮ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻘﯿﺪه ﻋﻤﻮم ،ﺷﯿﺮ دادن ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺗـﺄﺛـﯿـﺮی در
روﻧﺪ آن ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن ﺧﺎص ﻧﺪاﺷـﺘـﻪ و رﺷـﺪ
ﻣﺠﺪد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﻫﺎ در ﻋﺮض  6ﻣﺎه اﻟﯽ  1ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ از ﺑﺎرداری ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد

