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С
трії (лат. striae – смужки) 

або розтяжки на 

тілі – дефекти шкіри 

у вигляді смужок 

різної ширини, які можуть мати 

забарвлення від білого до 

червоно-фіолетового кольору. 

Їхню появу зумовлює розрив 

дерми, з часом вони можуть 

зменшуватися, але не зникають 

повністю. Стрії не викликають 

фізичних незручностей, але 

неестетично виглядають.

В основному стрії 

з’являються у вагітних жінок, 

але зустрічаються і у чолові-

ків. Як правило, у спортсме-

нів, або людей з ожирінням.

Найчастіше стрії з’являються 

у вигляді атрофічних рубців 

на грудях, животі, стегнах і сід-

ницях, проте у спортсменів, які 

швидко нарощують м'язову масу, 

можуть з’явитися також на вну-

трішньому боці рук і плечей.

Пружність і еластичність 

шкіри визначається своєрід-

ним волокнистим «каркасом» 

(це сукупність волокон колагену 

і еластину, а також міжклітинної 

речовини), який дає шкірі мож-

ливість розтягуватися, проти-

діяти зовнішнім факторам, збе-

рігати гарний зовнішній вигляд. 

Особливе розташування волокон 

створює гладкий, нормальний 

рельєф шкіри. На жаль, час-

то волокниста структура шкіри 

порушується (руйнуються чи 

деформуються волокна, або 

ж порушується їхній синтез). 

Результатом цього є розрив 

колагенових волокон, або різ-

ке зниження синтезу колагену. 

Колагенові волокна утворюють 

каркас нашої шкіри і відповіда-

ють за її міцність і пружність. 

Колаген становить 90% сполуч-

ної тканини, а його питома вага 

в сухій речовині шкіри – 72%.

На сьогодні ідентифіко-

вано 20 різних типів кола-

гену, але основ ними в бу-

дові шкіри є тільки два: 

• тип 1; 

• тип 3. 

Від кількості колагену у шкі-

рі залежить її схильність до 

утворення розтяжок, і ця схиль-

ність передається генетично.

Стадії утворення 
стрій

Виділяють дві ста-

дії утворення розтяжок: 

• Стадія рожевих роз-

тяжок (striae rubrae). 

На процес утворення 

стрій можна вплинути. 

• Стадія рубцювання (striae 

albae), коли можливо лише 

частково вплинути на такі 

естетичні параметри, як 

глибина і площа розтяжок, 

еластичність шкіри, а також 

на суб’єктивні відчуття бар-

хатистості і м’якості шкіри.

У нормі у глибоких шарах шкіри 

постійно відбуваються процеси 

розпаду старого і синтез нового 

колагену. На утворення молодого 

колагену впливає безліч чинників: 

• раціональне харчування 

(при нестачі білкової їжі зни-

жується синтез колагену); 

• дія навколишнього се-

редовища (клімат, УФ-

випромінювання), шкідливі 

звички (алкоголь, куріння); 

• нестача вітаміну С.

Механізм 
утворення стрій

Розташована в нижньому 

шарі шкіри сполучна ткани-

на розривається в тих місцях, 

де шкіра максимально натягуєть-

ся – на молочних залозах, бічних 

поверхнях живота і стегон. 

Крізь розриви сполучної тка-

нини просвічують розташовані 

під нею тонкі капілярні судини, 

тому смуги розтяжок вигляда-

ють червонувато-фіолетовими. 

Коли тіло знову повер-

тається до своєї попередньої 

форми, вони перетворюють-

ся на рубці, що мають вигляд 

білих ліній різної ширини. 

Причина розтяжок при ва-

гітності найімовірніше полягає 

у зростанні рівня стероїдних 

гормонів у крові вагітних. Вели-

ке значення має рівень гормонів 

крові та кількість рецепторів шкі-

ри, а також підшкірно-жирової 

клітковини до цих гормонів, зо-

крема прогестерону. Прогесте-

рон розпушує гідрофільні елас-

тичні і колагенові волокна, за-

тримує рідину у клітинах та між-

клітинному просторі. Чутливість 

підшкірно-жирової тканини до 

гормонів вагітності, її гідрофіль-

ність і є генетично зумовленими. 

Розтяжки можуть виника-

ти при різкій зміні маси тіла, 

особливо під час гормональ-

ної перебудови організму.

Найчастіше це відбувається: 

• під час вагітності; 

• в період годування груддю; 

• в підлітковий період;

• при різкому схудненні.
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Потрібно зауважити, що по-

ява розтяжок пов’язана не тільки 

з посиленим натягненням шкіри, 

але й зі спадковою схильністю. 

Від природи в одних жінок шкіра 

пружніша, містить більше елас-

тичних волокон, в інших – менше. 

І якщо у мами залишилися розтяж-

ки після вагітності, то ймовірність 

їх появи у дочки дуже висока.

Ще одна причина послаблен-

ня сполучної тканини – мало-

рухомий спосіб життя, вживання 

продуктів харчування з великою 

кількістю вуглеводів, порушення 

обміну речовин. Отож, багато 

тут залежить від самої жінки.

Лабораторна діагностика – 

не проводиться. Морфологічно ви-

являється відсутність еластичних 

волокон в місцях розтяжок, по пе-

риферії еластичні волокна мають 

звивистий та нерівний вигляд.

У період вагітності та году-

вання груддю збільшується ймо-

вірність появи стрій. Розтяжки 

у цьому випадку ні в якому разі 

не симптом захворювання, вони 

ніяк не впливають на самопо-

чуття вагітної або стан плоду.

Рекомендації, виконуючи які, 

майбутня мама може зменшити 

появу стрій під час вагітності

•  Не захоплюватися їжею, 

що містить вуглеводи (ви-

роби з борошна та соло-

дощі). Бажано споживати 

їжу з достатнім вмістом 

білка – основного джерела 

еластину і колагену у шкірі.

•  Слідкувати за своєю 

масою тіла та збіль-

шувати її поступово.

•  За необхідності носити 

спеціальну підтримуючу 

білизну для вагітних (бан-

дажі, пояси), яка запобігає 

обвисанню та розтягненню 

шкіри. Обов’язково корис-

туватися допологовими 

бюстгальтерами, а після 

пологів – бюстгальте-

рами для годування.

•  Регулярно змащувати 

місця, схильні до розтя-

жок (живіт, стегна, груди) 

кремами, що містять ко-

лаген і амінокислоти. 

•  Обов’язково слідкувати 

за зволоженням шкіри.

Стрії у підлітків
У підлітковому віці підвище-

на кількість гормонів пов'язана 

з різким збільшенням маси тіла. 

Тому вже з дитинства потрібно по-

чинати профілактику розтяжок.

У дитини має бути правиль-

не збалансоване харчування, 

багате на білки, вітаміни, мікро-

елементи. У їжі обов'язково пови-

нні бути м'ясні, рибні та молочні 

продукти. Для приготування їжі 

слід використовувати оливкову, 

соняшникову чи кукурудзяну олію. 

Більше їсти помідорів і бананів. 

Частіше бувати на свіжому пові-

трі, брати участь в активних іграх, 

бігати, приймати водні процедури. 

Профілактика
Основну роль у профілактиці 

розтяжок відіграють продукти, 

які зволожують шкіру і підтри-

мують здоровий стан м’язових 

волокон, колагену та еластину. 

Продукція не повинна місти-

ти токсичних чи гормонально 

активних інгредієнтів, штучних 

алергенів (витяжок та барвників). 

Як профілактичні заходи ще 

під час вагітності можуть засто-

совуватись легкі поглажування 

живота та інших проблемних 

ділянок з олією виноградних, 

персикових кісточок, жолоба або 

оливковою чи іншими неаромати-

зованими натуральними оліями.

Лікування стрій
Процес лікування розтяжок 

починається із застосування 

препаратів та процедур, котрі 

поліпшують стан мікроциркуля-

ції крові в підшкірній клітковині, 

а також сприяють активному про-

дукуванню організмом еластину 

й колагену – найпотужніших за-

собів для відновлення шкіри. 

Видалення розтяжок потребує 

тривалих процедур і проводиться 

після вагітності і, бажано, після 

закінчення годування груддю.

Сьогодні спеціалісти з ес-

тетичної медицини пропо-

нують чимало способів бо-

ротьби з розтяжками: 

• косметичні;

• терапевтичні; 

• хірургічні.

Косметичні засоби – креми, 

гелі, спреї, примочки, компреси, 

обгортання, маски, що містять 

спеціальні компоненти. Активні 

екстракти рослин, морських мікро-

організмів і водоростей, рослинні 

та ефірні олії, вітаміни, пантенол, 

і багато інших речовин, що вхо-

дять до складу косметичних засо-

бів, активізують синтез колагену 

і еластину, сприяють відновленню 

тканини і структури шкіри. При 

грамотному використанні кремів, 

гелів і активних розчинів, роз-

тяжки стають тонкими, блідими 

і майже непомітними. Ще одна 

функція цих препаратів – загаль-

ний догляд за шкірою: живлення, 

зволоження, пом’якшення, тоніза-

ція, омолодження та зміцнення.

Косметичні засоби від роз-

тяжок мають кілька особливос-

тей застосування

1.  Ці креми, гелі та розчини 

бувають профілактичними, 

лікувальними і лікувально-

профілактичними.

2.  З профілактичною ме-

тою слід застосовувати ці 

косметичні засоби, почи-

наючи з 3–4 місяця вагіт-

ності, оскільки це зменшує 

ризик утворення стрій.

3.  Засоби від розтяжок на-

носять щоденно 1–2 рази 

на день (після душу або 

ванни) на живіт, груди і 

верхню частину стегон 

масажними рухами.

4.  Дану процедуру реко-

мендується поєднувати 

з проведенням «щипко-

вого» масажу, який дуже 

корисний у період з 10–12 

до 37–38 тижня вагітності. 

Масажувати слід починати 

з нижніх відділів живо-

та в напрямі пупка і далі 

до бічних відділів тулуба.

5.  Найчастіше ефект стає 

помітним після 2–3 мі-

сяців лікування.

6.  Розтяжки проявляються 

під час різкого зниження 

маси тіла та зменшення 

об’ємів, тому викорис-

товувати профілактичну 

косметику рекомендуєть-

ся також і після пологів.

7.  Цей вид косметики під-

ходить не тільки вагітним 

жінкам – деякі креми і гелі 

рекомендовано підліткам 

в період інтенсивного рос-

ту та спортсменам після 

припинення навантажень 

чи активного схуднення.

Після пологів до косметичних 

засобів для догляду за проблем-

ною шкірою можна додати аро-

мотерапію, обгортання, масаж, 

акупунктуру, фітотерапію, мезо-

терапію й озоно-кисневу терапію.

Для тих, хто захоплюється 

аромотерапією, можна запропо-

нувати великий вибір приємних 

і корисних процедур на основі 

очищених рослинних олій (жожо-

ба, авокадо, паростків пшениці).

Стрії: 
клінічні 

особливості, 
діагностика 
і лікування

а б

Мікрофотографії. Нормальна шкіра (а), стрії (б)
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Короткий список про-

дуктів, доступних для 

видалення стріїв

Олія зародків пшени-

ці. За результатами одно-

го з нещодавніх досліджень 

олія зародків пшениці пози-

тивно впливає на лікування 

розтяжок на ранній стадії.

Гліколева кислота є по-

хідним цукрового очерету і на-

лежить до альфа-гідроксильних 

кислот (АНА). Гліколева кис-

лота підвищує рівень колаге-

ну, тому у високих дозах може 

вводитися дерматологом.

Вітамін С. За певними фор-

мулюваннями вітамін С, який 

стає все більш популярним, 

також може підвищити рівень 

колагену і запобігти на ранній 

стадії утворенню стріїв. Для до-

сягнення максимального ефекту 

його використовують у поєд-

нанні з гліколевою кислотою. 

Ретиноїди. Продукти, що міс-

тять вітамін А – рети ноїди – є до-

сить ефективними в підвищенні 

вмісту колагену і еластину на ран-

ніх стадіях, проте у період вагіт-

ності або годування груддю, їх слід 

повністю виключити з раціону.

Гліколева кислота і ретиної-

ди. Використання гліколевої 

кислоти і ретиноїдів у поєднанні 

може мати кращі результати. 

Дослідження показали, що ви-

користання гліколевої кислоти 

з третиноїном, або гліколевої 

кислоти з вітаміном С підви-

щує еластичність після 12 тиж-

нів щоденного застосування.

Обгортання водоростями. 

Якщо стрії невеликі і нещодавно 

з’явилися (не більше аніж пів-

року після пологів) для їхнього 

лікування ефективним буде об-

гортання водоростями, особливо 

із вмістом спіруліни. Розтяжки 

можуть зникнути повністю, але 

зникають, як правило, тіль-

ки незначні і невеликі рубці. 

Мезотерапія. Для мезо-

терапії використовуються на-

туральні коктейлі і препарати 

рослинного походження. При 

правильному підборі коктейлю 

для мезотерапії в лікуванні роз-

тяжок курс можна розпочинати 

навіть під час годування груддю.

Пілінг. У лікуванні розтяжок 

використовують хімічний пі-

лінг – на шкіру наносять альфа-

гідроксикислоти, фенолову або 

трихлороцтову кислоту, які спалю-

ють глибокі шари епідермісу. Най-

кращий результат мають фенолові 

кислоти, але вони є надзвичайно 

токсичними, спричиняють біль 

і ускладнення. Клінічна ефектив-

ність становить приблизно 50%. 

Лазерний пілінг. Підго-

товка до цієї процедури триває 

від 1 до 2 місяців. Після цього роз-

тяжки під наркозом висікаються 

лазерним променем. Рекомен-

довано 10–15 днів постільного 

режиму після проведення про-

цедури. Шкіра після процедури 

червона і набрякла, як після опіку. 

Після цього – кілька місяців від-

новлення і використання кремів 

з особливим складом. Протягом 

3 місяців слід уникати сонця. Ре-

зультат також не гарантований. 

Операційна процедура. 

Жоден пілінг не може вирішити 

проблему розтяжок раз і назавж-

ди. Найстійкіший ефект спо-

стерігається після проведення 

хірургічного методу. Проводиться 

операція під назвою абдоме-

нопластика, зав дання якої – 

усунути розтягнуту шкіру разом 

зі стріями. Нерідко виникають 

ускладнення – нагноєння, пога-

не загоєння, утворення рубців. 

У процесі оперативного лікуван-

ня розтяжок можна отримати 

потворні шрами на все життя. 

Запобігти появі розтяжок – 

нелегке завдання, особливо 

якщо до них є схильність: 

• гормональні розлади; 

• тонка нееластична шкіра;

• вже виникали стрії при 

незначних змінах ваги. 

Але профілактика завжди 

безболісніша, ніж усунення вже 

наявних проблем. З метою 

профілактики слід дотри-

муватись деяких правил:

• Слід переглянути свій раці-

он. У збалансованій дієті по-

винно бути велике розмаїт-

тя продуктів, що забезпечу-

ють здоров’я шкіри. Спожи-

вайте ті продукти, що міс-

тять цинк, вітаміни А, С і D, 

а також білок як тваринний, 

так і рослинний. Свіжі овочі 

(зокрема велику кількість 

темно-зелених листових), 

фрукти, горіхи, рафіновані 

олії і риба повинні стати 

невід'ємною частиною ва-

шого щоденного меню.

• Слід пити не менше вось-

ми склянок води на добу. 

Вода очищує весь організм 

і підтримує еластичність 

тканин, що безпосередньо 

впливає на схильність шкіри 

до утворення розтяжок.

• Варто звикати до регуляр-

них фізичних навантажень: 

фітнес, йога, ходьба, біг 

чи силові вправи у трена-

жерному залі. Будь-яка 

фізична активність по-

зитивно впливає на функ-

ціонування всіх органів 

тіла, зокрема і шкіри.

• Ділянки шкіри, де можуть 

утворитися розтяжки, по-

требують особливого до-

гляду. Можна застосувати 

делікатний масаж з вико-

ристанням олії, особливо 

якщо спостерігається свер-

біж. Розчухування розтягує 

зовнішній і середній шари 

шкіри і призводить до зна-

чного пошкодження тканин. 

Масаж не тільки допомагає 

запобігти свербежу, але 

і покращує циркуляцію кро-

ві, сприяючи появі нових 

клітин, а отже – знижує 

ризик виникнення стрій.

• Крім звичайного зволожу-

ючого крему або лосьйону, 

яким необхідно користу-

ватися щоразу після душу, 

варто використовувати 

спеціальні креми та мазі від 

розтяжок як мінімум один 

раз на день. Ці засоби міс-

тять спеціальні компоненти, 

які сприяють підвищенню 

еластичності шкіри і захи-

щають її від розтягування.

Віктор Гонтарів. Баба з гускою. 1993. Полотно, олія. 100х79,5. 
Колекція Музею сучасного мистецтва України 

AA_06_2012_1.indd   23AA_06_2012_1.indd   23 28.12.2012   10:07:2928.12.2012   10:07:29


