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دیسمنوره چیست ؟
دیسمنوره دردی شدید در زمان قاعدگی است که فرد را از فعالیت عادی باز نگه میدارد .

عالئم دیسمنوره عبارتند از :
درد یا گرفتگی عضالت در قســمت تحتانی شکم یا کمر – احساس کشــیدگی در قسمت داخلی 

ران – اسهال – تهوع – استفراغ – سردرد – سرگیجه .



علت درد در هنگام قاعدگی چیست ؟
در زمان قاعگی رحم منقبض می شــود که انقباض رحم منجر به احساس درد می شود 
. پروستاگالندینها مواد شیمیایی هســتند که توسط پوشش داخلی رحم تولید می شوند و 
منجر به انقباض عضالت رحم می شوند . این مواد شیمیایی قبل از قاعدگی افزایش مییابند 
. در زمان شروع قاعدگی ســطح پروستاگالندینها باالست ، در طول قاعدگی سطح این مواد 

کاهش می یابد و به همین علت است که چند روز بعد از قاعدگی درد کاهش می یابد

آیا قاعدگی دردناک انواع متفاوتی دارد ؟
دونوع قاعدگی دردناک وجود دارد : اولیه و ثانویه 

قاعدگی دردناک اولیه درد لگنی اســت که هنگام قاعدگی ایجاد میشود و به علت تولید 
طبیعی پروســتاگلندین هاســت . و علت خاصی مانند بیماری ها ، اندومترلند و ... برای آن 
وجود ندارد . اغلب شــروع زود هنگام دارد و در زمان قبل از جوانی یا نوجوانی است . در خیلی 
از موارد هنگامی که خانم مسن تر می شود درد کاهش می یابد . ممکن است بعد از تولد نوزاد 
درد کاهش یابد . ولیکن تعدادی از خانم ها همچنان در زمان قاعدگی درد خواهند داشــت .  
قاعدگی ثانویه علتی غیر از قاعدگی و تولید طبیعی پروستاگلندین ها دارد . ممکن است در 
زمان دیرتری نســبت به دیسمنوره اولیه شروع شود و معموال بیش از گرفتگی طبیعی طول 
می کشــد . به عنوان مثال ممکن این درد قبل از شروع قاعدگی آغاز و با قاعدگی بدتر شود و 

بعد از پایان قاعدگی از بین نرود . 



علت های شایع قاعدگی دردناک ثانویه کدام است ؟
دو مورد از شــایع ترین علت های دیسمنوره ثانویه عبارتند از : آندرومتریوز وضعیتی است که در آن 
الیه داخلی رحم ، بیرون از رحم ) از قبیل تخمدان ، لوله هایی رحمی ( جایگزین می شــود . این بافت به 
تغییرات ماهانه هورمون پاسخ می دهد و خونریزی می کند . این خونریزی مسبب درد به ویژه دقیقا قبل 

، همزمان ، بعد از قاعدگی می شود . 
فیبروئید توموری عضالنی است که به ســمت بیرون ، داخل یا دیواره رحم رشد می کند . فیبروئید 

سرطان نیست اما می توانید مسبب درد یا خونریزی قاعدگی شدید شود . 

چگونه علت مشخص می شود ؟
علت از طریق تاریخچه پزشــکی مشخص می شــود که شــامل عالئم دوره قاعدگی و معاینه لگن 
است . ممکن است پزشــک با توجه با نتایج اولیه تستها و آزمایشات بیشــتری درخواست کند از قبیل : 
تســت پاپ اسمیر ، آزمایشات قطعی ، ســونوگرافی . در تعدادی از موارد پزشک بررسی های بیشتری را 
از طریق مشــاهده حفره داخل لگن انجام می دهد که از طریق عمل جراحی ، که الپاراسکوپی نامیده می 
شــود صورت می گیرد . در الپاراسکوپی پزشک برشــی نزدیک ناف ایجاد می کند و وسیله نوری نازکی 
) الپاراســکوپ( را وارد شــکم می کند . الپاراسکوپ به پزشــک اجازه می دهد که احشای داخل لگن را 

مشاهده نماید . الپاراسکوپی در یک بیمارستان یا مرکز جراحی با بیهوشی عمومی انجام می شود . 



درمان چگونه است ؟
درمان شامل درمان های دارویی و 
تکنیکی به منظور کاهش درد است . 
اگر علت دیسمنوره مشخص شده باشد 
درمان بر روی از بین بردن یا کاهش علت 
اولیه متمرکز می شود . درمان های 
مکمل و جایگزین نیز ممکن است مفید 
باشد . در تعدادی از موارد ، ترکیبی از 
اقدامات درمانی بهترین است . 



درمان قطعــی NSAID  ) داروهای ضد 
التهاب غیراســتروئیدی( نامیده می شــوند که 
مانع از ســاخت پروستاگلندین ها می 
شوند که باعث می شــود انقباض 
عضالنی شــدت کمتری داشــته 
باشــد . همچنین ایــن دارو ها از 
بعضی از عالئــم جلوگیری می کنند 
) ماننــد تهوع ، اســهال ( . بیشــتر NSAID  ها از قبیل 
ایپوپروفن و ناپروکسن ، را می توان بدون نسخه خریداری کرد 
.NSAID  ها اگر در زمان شروع نشانه های قاعدگی با درد مصرف 
شــوند بهترین اثر را دارند . معموال برای یک یا دو روز اســتفاده می 
شــوند و در این زمان نباید از الکل اســتفاده کــرد . خانم هایی که 
اختالالت خونریزی ، مشکالت کبدی ، اختالالت معده دارند نباید

NSAID  مصرف کنند .  وسائل پیشگیری از حاملگی هورمونی از 
قبیل قرص ها ، پچ ها ، حلقه های واژینال درد قاعدگی را کاهش می 
دهند . در تعدادی از موارد ممکن اســت ) IUD هورمونی ، وسائل 
داخل رحمی ( توصیه شــود . در صورت نیاز ، جلوگیری کننده های 
حاملگی با داروهای دیگر که ســطح اســتروژن را کاهش می دهند 
یا دوره های قاعدگی را متوقف می کنند اســتفاده می شــوند ، اگر 
قبل از شــروع درد اســتفاده شــوند در جلوگیری از درد مفیداند . 

انواع درمان های 
دارویی که جهت درمان 
دیسمنوره استفاده می 
شود کدام است ؟



 .

انواع جراحی هایی که برای درمان استفاده می شوند کدامند ؟
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