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قابل توجه خانم های باردار و خانم هایی که قصد بارداری دارند

ترکیبات ممنوعه زیبایی در دوران بارداری
جهان محصوالت زیبایی و 
مراقبت از پوست همگام با 
پیشرفت های علم و تکنولوژی 
درحال تغییر است و یکی از 
این تغییرات مهم در حساسیت روزافزون نسبت 
به ترکیبات سمی و تالش برای حذف آنها از رژیم 
زیبایی نمود می یابد. البته بعضی افراد به رغم اینکه 
می دانند ترکیبات سیلیکونی و پارابنی مضرات 
مختلفی دارند، همچنان به استفاده از محصوالت 
حاوی این ترکیبات ادامه می دهند. با این حال 
زمانی که بحث از زندگی یک انسان دیگر به میان 
می آید که در بدن خانم های باردار نفس می کشد، 
ماجرا حساسیت بیشتری پیدا می کند. درواقع 
ترکیبات متعددی وجود دارند که برای کودکان 
مضر هستند و البته برای خود خانم های باردار هم 
ضرر دارند. در ادامه این مقاله از جنبه های مختلفی 
با این ترکیبات مضر و ممنوعه آشنا خواهید شد. 

 
1. بنزوئیل پراکسید 

اگرچه داده های علمی محدودی در این زمینه 
وجود دارند، بنزوئیل پراکسید را فعال و موقت در 
فهرست ترکیبات ممنوعه زیبایی برای خانم های 
باردار قرار می دهیم. دکتر ژینا کلر، متخصص 
پوست  در کالیفرنیا می گوید: »با اینکه بارداری 
اغلب می تواند باعث شکل گیری آکنه هورمونی 
شود و محصوالت بدون نسخه برای مقابله با 
این آکنه رایج نیز حاوی بنزوئیل پراکسید هستند، 
خانم های باردار نباید از محصوالت حاوی این 
ترکیب استفاده کند. بنزوئیل پراکسید از نظر 
در گروه محصوالت  برای جنین  خطرسازی 
درجه C قرار می گیرد بنابراین می تواند برای 

جنین خطرناک باشد.«
 

2. ترکیبات معطر 
پوست می گوید:  انگلمان، جراح  دندی  دکتر 
»ترکیبات معطر معموال حاوی مواد شیمیایی 
مضر مانند پارابن، مشتقات بنزن، آلدهید و... 
هستند که همگی با ابتال به سرطان و مشکالت 
سیستم عصبی ارتباط دارند. این ترکیبات شیمیایی 
در کوتاه مدت می توانند باعث تحریکات پوستی 
و قرمزی پوست شوند بنابراین اگر با هر کدام از 
این اصطالحات در فهرست محصول انتخاب شده 
مواجه شدید، باید از خرید آن محصول صرف نظر 
کنید: لینالول، لیمونن، سیترونلو، جرانیول، اوژنول، 
سینامول و پارفوم. محصوالت عاری از ترکیبات 
معطر نیز عبارت Fragrance-free را حتما در 

فهرست ترکیبات خودشان دارند.« 
 

BPA .3
ترکیبات BPA که در ساخت پالستیک ها کاربرد 
دارند، نوعی ترکیب شیمیایی شدیدا ناپایدار هستند 
بنابراین هر محفظه نگهدارنده  ای که از پالستیک 

حاوی BPA ساخته شده باشد، می تواند ترکیبات 
BPA را به محتویات درونش منتقل کند. به گفته 
دکتر انگلمان، این ماده سیستم غدد درون ریز را 
دچار اختالل می کند و همین روند باعث ابتال 
به سرطان پستان، سرطان پروستات، ناباروری، 
می شود.  دیابت  بیماری  و  قلبی  بیماری های 
یافته های علمی نشان داده اند که تماس جنین ها 
با ترکیبات BPA، با مشکالت رشد و مشکالت 

رفتاری مرتبط است.
 

4. هیدروکینون
هیدروکینون به عنوان نوعی ترکیب روشن کننده 
پوست در سرم ها و کرم های روشن کننده ای به کار 
می رود که برای درمان مشکالت پوستی خاصی 
مانند لکه های پوستی تیره و مالسما کاربرد دارند. 
به گفته دکتر کلر، هم در دوران پیش از بارداری و 
هم در دوران بارداری )خصوصا برای مقابله با 
لکه های پوستی تیره که گاهی اوقات در دوران 
بارداری به وجود می آیند( نباید از محصوالت 
حاوی هیدروکنیون استفاده کنید. یافته های علمی 
نشان داده اند که 45درصد از ترکیبات هیدروکینون 
پس از استفاده موضعی توسط پوست جذب 
می شوند. با اینکه هنوز مطالعات مفصلی درباره 
اثرگذاری هیدروکینون بر جنین ها انجام نشده 
است، میزان هیدروکینون در جریان خون پس 
از استفاده از محصوالت حاوی این ماده شدیدا 
افزایش می یابد بنابراین منطقی است که خطرات 

احتمالی را جدی بگیرید. برای مقابله با لکه های 
پوستی تیره یا تغییر رنگ پوست در دوران بارداری 
هم فقط باید از محصوالت ضدآفتاب استفاده کنید. 

 
5. فرمالدهید

این ترکیب شیمیایی نه تنها با سرطان مرتبط است، 
بلکه با مشکالت سیستم عصبی مانند درد قفسه 
سینه، سرفه، مشکل تنفس و تحریکات تنفسی 
ارتباط دارد. بعضی از محصوالت مورد استفاده 
برای صاف سازی موها حاوی فرمالدهید هستند 
و حتی بعضی از الک های ناخن نیز این ترکیب 
شیمیایی مضر را درون خود جا داده اند بنابراین 
به سادگی از الک های ارزانقیمت استفاده نکنید و 
حتما از وجود نداشتن فرمالدهید درون محصول 
انتخاب شده مطمئن شوید. الک های استاندارد 
 free-5 یا free-3 بدون فرمالدهید باید نشان

را روی بسته بندی خودشان داشته باشند. 
 

6. پارابن
تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد اما 
مطالعات مختلفی نشان داده اند که پارابن با ابتال 
به سرطان پستان مرتبط است و اثر مخربی هم 
برای سیستم تولید مثل دارد. اگرچه این ارتباط از 
نوع علت و معلولی مستقیم نیست، همچنان باید 
آن را جدی گرفت. به گفته دکتر انگلمان، پارابن ها 
عمدتا به عنوان نگهدارنده در محصوالت مختلف 
استفاده می شوند، از فونداسیون گرفته تا ژل های 

حالت دهنده مو. با این حال، امروزه محصوالت 
باکیفیت و شگفت انگیزی در دسترس هستند که 
بدون نیاز به این ماده شیمیایی مضر تولید می شوند. 

 
7. فتاالت 

این ترکیب عمدتا با هدف پایدارسازی فرموالسیون 
در محصوالت زیبایی استفاده می شود، درحالی 
که با مشکالت کبدی، کلیوی، ریوی و همچنین 
تولید مثل مرتبط است بنابراین هنگام خریدن 
محصوالت زیبایی و مراقبت از پوست حتما به 
فهرست مواد تشکیل دهنده آنها دقت کنید و از 
محصوالتی که عبارت فتاالت به تنهایی یا کنار 
کلمات دیگر در فهرستشان مشاهده می شود، 

خودداری کنید. 
 

8. رتینوئیدها 
دکتر کلر اظهار می کند که رتینوئیدها که در 
محصوالتی مانند Retin-A و آکوتان کاربرد 
دارند، ترکیبات تجویزی ضدآکنه و ضدپیری 
هستند. معموال این ترکیبات را با چنین نام هایی 
در محصوالت زیبایی یا مراقبت از پوست خواهید 
دید: اسید رتینوئیک، رتینیل پالمیتات، رتینالدئید، 
آداپالین، ترتینوئین و ایزوترتینوئین. امروزه ثابت 
شده است که استفاده از رتینوئیدها با افزایش 
خطر مبتال شدن جنین های درحال رشد به نقایص 

مادرزادی ارتباط دارد. 
متخصصان پوست  به خانم هایی که درحال استفاده 

از محصوالت حاوی رتینوئیدها هستند، توصیه 
می کنند که موقتا باردار نشوند. البته اگر کسی 
در چنین شرایطی باردار شد، باید استفاده از 
را  رتینوئیدها  داروهای حاوی  و  محصوالت 
سریع متوقف کند. بعضی از انواع رتینوئیدها 
از نظر خطرسازی برای جنین در گروه C قرار 
می گیرند. این یعنی هنوز تحقیقات کاملی درباره 
اثرگذاری منفی آنها انجام نشده است ولی احتیاط 
در این زمینه اولویت اول را دارد. با این حال، 
ترکیباتی مانند تازاروتن و ایزوترتینوئین در گروه 
X قرار می گیرند. استفاده از ترکیبات این گروه 
با  در دوران بارداری اکیدا ممنوع است و ما 
قطعیت می دانیم که چنین ترکیباتی می توانند به 

جنین آسیب برسانند. 
 

9. اسید سالیسیلیک خوراکی 
اسید  از  استفاده موضعی  است  بعید  اینکه  با 
نوع  از  استفاده  شود،  مشکل ساز  سالیسیلیک 
خوراکی آن در دوران بارداری ایمن نیست. حتی 
استفاده از اسید سالیسیلیک خوراکی اواخر دوران 
بارداری می تواند خطر خونریزی درون جمجمه ای 

در جنین را افزایش دهد. 
 

10. اسیدتیوگلیکولیک
این ماده که در کرم های موبَر کاربرد دارد، گاهی 
مرکاپتان،  استیل  مثل  دیگر  نام های  با  اوقات 
اسید  و  مرکاپتواستیک  اسید  مارکاپتواستات، 
تشکیل دهنده  مواد  فهرست  در  تیووانیک 
محصوالت مشاهده می شود. دکتر کلر می گوید: 
»درحالی که هنوز تحقیقات علمی مستقیمی درباره 
اثرگذاری این ماده شیمیایی بر جنین ها انجام نشده 
است، محصوالت تولیدشده در قاره اروپا فقط 
مجاز هستند تا 5 درصد از اسیدتیوگلیکولیک 
استفاده کنند. محصوالت تولیدشده در آمریکا هم 
می توانند این مقدار را تا 12/5 درصد افزایش دهند. 
جدای از بحث این تفاوت قابل توجه میان قوانین 

اروپا و آمریکا، بهترین کار این است که در دوران 
بارداری از محصوالت حاوی اسیدتیوگلیکولیک 

استفاده نکنید. 
 

11. سدیم لوریل سولفات 
این ترکیب در تولید بسیاری از صابون ها و شامپوها 
کاربرد دارد و درواقع به عنوان ترکیب کف ساز 
در این شوینده ها استفاده می شود. مشکل اصلی 
در مورد سدیم لوریل سولفات )خصوصا در 
محصوالت زیبایی( این است که بدن نمی تواند 
غلظت باالی این ترکیب را تحمل کند. درواقع 
بدن ما قادر نیست که این ترکیب شیمیایی را 
تجزیه کند و تماس طوالنی مدت با آن می تواند 
باعث مشکالت مختلف در سیستم عصبی و 
همچنین عملکرد کلیوی و کبدی شود. ورود 
این ماده به دستگاه گوارشی هم می تواند باعث 

حالت تهوع، استفراغ یا اسهال شود. 
 

12. اسید استئاریک 
اسید استئاریک نوعی اسید طبیعی است که در 
بسیاری از مواد غذایی یافت می شود بنابراین 
دریافت این اسید از طریق مواد غذایی طبیعی 
بی خطر است. این ماده در محصوالت زیبایی 
برای  عمدتا  صورت(  محصوالت  )خصوصا 
می شود.  استفاده  روغن  و  آب  ترکیب سازی 
اسید استئاریک در محصوالتی مانند شوینده های 
صورت به شستن ذرات آلودگی و ذرات چربی 
می تواند  ماده  این  این حال،  با  می کند.  کمک 
پوست های حساس را دچار تحریکات پوستی 
کند. استفاده از محصوالت حاوی اسید استئاریک 

به خانم های باردار توصیه نمی شود. 
 

13. دیازولیدینیل اوره
این ترکیب عمدتا در ساخت ریمل ها کاربرد 
دارد اما دیازولیدینیل اوره به گفته دکتر انگلمان 
باعث انتشار ترکیبات فرمالدهیدی می شود بنابراین 
خطرات ناشی از فرمالدهیدها را برای خانم های 

باردار به دنبال خواهد داشت. 
 

14. ضدآفتاب های شیمیایی 
محصوالت ضدآفتاب در دوران بارداری باید با 
دقت انتخاب شوند. توصیه بیشتر متخصصان 
پوست  این است که در این دروان از ضدآفتاب های 
شیمیایی استفاده نکنید زیرا بعضی از ترکیبات 
مورد استفاده در این محصوالت توسط سازمان 
غذا و داروی آمریکا )FDA( بررسی نشده اند و 
درنتیجه برای خانم های باردار بدون خطر نیستند. 
با توجه به ا ینکه امروزه ضدآفتاب های فیزیکی 
حاوی اکسید زینک و دی اکسید تیتانیوم با کیفیت 
باالیی تولید می شوند، خانم های باردار می توانند 

از این محصوالت استفاده کنند. 
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 ترجمه:
ندا احمدلو

بعضی از محصوالت مورد استفاده 
برای صاف سازی موها حاوی 

فرمالدهید هستند و حتی بعضی 
از الک های ناخن نیز این ترکیب 
شیمیایی مضر را درون خود جا 
داده اند. این ترکیب شیمیایی 

نه تنها با سرطان مرتبط است، بلکه با 
مشکالت سیستم عصبی مانند درد 

قفسه سینه، سرفه، مشکل تنفس و 
تحریکات تنفسی ارتباط دارد بنابراین 

به سادگی از الک های ارزانقیمت 
استفاده نکنید و حتما از وجود 

نداشتن فرمالدهید درون محصول 
انتخاب شده مطمئن شوید

تزریق بوتاکس یکی از محبوب ترین اقدامات زیبایی 
غیرتهاجمی است که عضالت صورت را موقت 
از کار می اندازد و درنتیجه عمال خطوط ریز و 
چین وچروک های پوستی را محو می کند. امروزه 
حتی از این نورومدوالتور )تعدیل کننده عصبی(  محبوب برای مقابله با 
سردرد یا پیشگیری از تعریق شدید در ناحیه زیربغل  هم استفاده می شود. 
درواقع هرچقدر که علم بیشتر درباره بوتاکس و کاربردهایش پیشرفت 
می کند، افراد بیشتری هم از سنین مختلف به استفاده از تزریق بوتاکس با 
اهداف زیبایی یا درمانی رو می آورند. با این حال، بخشی از مسائل مرتبط 
با تزریق بوتاکس به ایمنی چنین کاری در دوران بارداری برمی گردد. 
برای اینکه اطالعات کاربردی و واضحی درباره این موضوع به دست 
آوریم، با متخصصان پوست و متخصصان زنان در مورد این موضوع 

بحث برانگیز گفت وگو کرده ایم. 
 

آیا تزریق بوتاکس در دوران بارداری ایمن است؟ 
سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( سیستم درجه بندی خاصی را 
برای استفاده از داروها در دوران بارداری در نظر گرفته است. در این 
درجه بندی مثال با داروهای گروه A مواجه هستیم که کامال برای 
استفاده در دوران بارداری ایمن هستند و همچنین با داروهای گروه 
X که می توانند کشنده و مرگبار باشند. دکتر کلی کالول، متخصص 
زنان به این نکته اشاره می کند که بوتاکس در درجه بندی سازمان 
غذا و داروی آمریکا به داروهای گروه C تعلق دارد. به گفته او، این 
درجه نشان می دهد که نمی توان خطر احتمالی را رد کرد. به طور کلی 
درجه C به ما می گوید که اگر خانم ها بخواهند از تزریق بوتاکس 
با اهداف درمانی استفاده کنند، مزیت های این کار برایشان بیشتر از 
خطرات احتمالی برای جنین است. پس اگر تزریق بوتاکس برای رفع 
مشکالتی مانند سردردهای میگرنی انجام بگیرد، قابل توجیه است اما 
تزریق بوتاکس با اهداف زیبایی در دوران بارداری توصیه نمی شود.«
دکتر دندی انگلمان، متخصص پوست  و جراح که از دریچه درماتولوژی 

به موضوع نگاه می کند، می گوید که بیشتر متخصصان پوست از تزریق 
بوتاکس برای خانم های باردار خودداری می کنند چون در مورد نحوه 
اثرگذاری این تزریق بر جنین اطمینان ندارند. او می گوید: »هنوز تحقیقات 
کافی در این زمینه انجام نشده است و احتماال هیچ وقت هم چنین 
کاری امکان پذیر نخواهد شد زیرا بیشتر خانم های باردار نمی خواهند 
سالمت فرزندشان را به خاطر آزمایشات علمی به خطر بیندازند اما بخش 
مثبت ماجرا این است که خانم ها در دوران بارداری دچار حالتی به نام 
اِدم)edema( می شوند که نوعی تورم است و همین حالت می تواند 

چهره آنها را طوری جلوه بدهد که انگار بوتاکس تزریق کرده اند.«
 

عوارض احتمالی تزریق بوتاکس در دوران بارداری 
با توجه به اینکه هنوز تحقیقات گسترده و مفصلی درباره تزریق بوتاکس 
در دوران بارداری به انجام نرسیده است، به سختی می توان گفت که چنین 
کاری درنهایت چه عوارضی خواهد داشت. به گفته دکتر کالول، نگرانی 
اصلی در مورد تزریق بوتاکس به ظرفیت بالقوه آن برای ایجاد نقایص 
مادرزادی در جنین برمی گردد. این متخصص می گوید: »همیشه این احتمال 
در مورد همه افراد دریافت کننده بوتاکس وجود دارد که سم این ماده به 
قسمت هایی فراتر از ناحیه تزریق گسترش پیدا کند و فرد به مسمومیت 
بوتولیسم مبتال شود. اگرچه این عارضه جانبی بوتاکس در موارد بسیار 

نادر اتفاق می افتد، این مسمومیت می تواند جان افراد را به خطر بیندازد.« 
 

چقدر باید برای تزریق بوتاکس پس از زایمان منتظر ماند؟
اگر برنامه ریزی کرده اید که در دوران بارداری تزریق بوتاکس را انجام 
ندهید و این کار را در فاصله نزدیکی پس از زایمان به انجام برسانید، 
بهتر است با احتیاط در این مورد رفتار کنید. دکتر رابرت فینی، متخصص 
پوست  می گوید که دوره زمانی مجاز برای تزریق بوتاکس پس از 
زایمان برای همه یکسان نیست مادران شیرده فقط به یک شرط مجاز 
به تزریق بوتاکس هستند: اینکه تا 24 ساعت پس از تزریق بوتاکس 
شیر خودشان را تخلیه کنند و دور بریزند. البته مادرانی که نوزاد تازه 
متولدشده دارند، می دانند که تغییر برنامه غذایی نوزاد حتی برای 24 
ساعت هم کار ساده ای نیست. به همین دلیل هم دکتر کالول می گوید 
که اگر می خواهید با اهداف زیبایی از بوتاکس استفاده کنید، حتما این 
کار را تا پایان دوران شیردهی به نوزاد به تعویق بیندازید. او می گوید: 
»یک بار دیگر مساله به فقدان مطالعات گسترده و کامل در مورد این 
موضوع ربط پیدا می کند. درواقع ما نمی دانیم که آیا انتقال مقادیر 

ناچیزی از سم بوتولیسم از طریق شیر مادر به نوزاد واقعا تا چه اندازه 
خطرناک خواهد بود. اگر قصد دارید که در دوران شیردهی به نوزاد 
با اهداف غیرزیبایی از تزریق بوتاکس استفاده کنید، حتما باید درباره 

خطرات احتمالی این کار با پزشک معالج خودتان مشورت کنید.«
 

جایگزین هایی برای بوتاکس در دوران بارداری 
تعداد محدودی از روش ها یا ترکیبات وجود دارند که می توانند به 
خطوط ریز پوستی و چین وچروک ها در دوران بارداری جلوه بهتری 
بدهند بنابراین تا زمان تزریق دوباره بوتاکس بهتر است از همین 

روش ها یا ترکیبات استفاده کنید. 
هیدرافیشیال: دکتر میشل گرین از هیدرافیشیال به عنوان یکی از بهترین 
روندهای زیبایی ایمن برای دوران بارداری نام می برد زیرا در یک 
فرایند سه مرحله ای می تواند کیفیت مطلوبی به کل پوست بدهد. به گفته 
او، آکنه هورمونی در دوران بارداری خیلی از خانم ها را آزار می دهد، 
درحالی که درمان این مشکل با توجه به محدودیت های بارداری واقعا 
چالش برانگیز است اما هیدرافیشیال روندهای الیه برداری، پاکسازی 
و تغذیه پوست را به گونه ای انجام می دهد که در دوران بارداری هم 
پوست درخشان و زیبایی داشته باشید. استفاده از این روند در دوران 
بارداری کامال ایمن است و می تواند به حفظ سالمت و کیفیت پوست 

در این دوره حساس زندگی کمک کند.« 
الیه برداری شیمیایی: به گفته دکتر گرین، الیه برداری حضوری در مطب 
متخصصان پوست  گزینه دیگری برای خانم های باردار است. البته باید 
درباره این کار با پزشکان متخصص پوست  مشورت کنید تا مطمئن 
شوید که پوست شما می تواند الیه برداری عمیق را تحمل کند یا نه. 
ویتامین C: یکی از بهترین ترکیباتی که می توان به رژیم مراقبت 
از پوست اضافه کرد، ویتامین C است. دکتر انگلمان خاطرنشان 
می کند که این ترکیب آنتی اکسیدانی یکی از نیرومندترین ترکیبات 
برای ترمیم پوست و محافظت از آن در برابر آسیب های خورشیدی 
است و از طرف دیگر نشانه های پیری زودرس را هم برطرف می کند. 
این متخصص پوست ، استفاده از سرم ویتامین C را به عنوان الیه زیرین 

ضدآفتاب دارای SPF به خانم های باردار توصیه می کند.
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صالحی 

بیشتر متخصصان پوست از تزریق بوتاکس برای 
خانم های باردار خودداری می کنند چون در مورد نحوه 
اثرگذاری این تزریق بر جنین اطمینان ندارند. در واقع 
هنوز تحقیقات کافی در این زمینه انجام نشده است و 
احتماال هیچ وقت هم چنین کاری امکان پذیر نخواهد 
شد زیرا بیشتر خانم های باردار نمی خواهند سالمت 
فرزندشان را به خاطر آزمایشات علمی به خطر بیندازند

آیا می توان در دوران بارداری بوتاکس تزریق کرد؟


