
ازپیشسندرم گیقاعد 



ســندرم پیش از قاعدگی )PMS(، گروهی از نشــانه هایی اســت  که یک تا دو هفته قبل از 
قاعدگی شروع می شــود. در برخی از زنان، عالئم به اندازه ای  شــدید  است که موجب اختالل در 
زندگی میشود. هیچ کس نمی داند چه چیزی باعث  این سندرم مي شود، اما به نظر می رسد تغییرات 
هورمونی باعث بوجود آمدن آن می شــود. محققین اظهار مي کنند که حــدود 75 درصد زنان در 
طول دوره  قاعدگی شان برخی از عالئم شایع همراه با این سندرم را تجربه می کنند. حدود 30 تا 40 
درصد از این زنان عالئم شدیدی را تجربه می کنند که ممکن است فعالیت های روزانه شان را مختل 
کند. در حدود 10 درصد زنان عالئم آنقدر شدید است که آنها را کامال ناتوان می کند. گرچه سندرم 
پیش  از قاعدگی معموال زنان در ســنین باالتر را مبتال می کند،  اما نوجوانان هم ممکن اســت آن را 
تجربه کنند. در بسیاری از موارد این سندرم دلیل مشخصي ندارد  اما ممکن است پس از تولد فرزند 
، بســتن لوله هاي رحم ، برداشتن رحم ، شــروع و یا قطع مصرف قرصهاي ضدبارداري یا درپي یک 
استرس به عنوان شوکي براي سیستم غدد درون ریز ،ظاهر شود . ممکن است با باال رفتن سن عالئم 
آن بیشتر شود. از آنجا که در این دوران بانوان به درک و همدلي همسران و اطرافیان نیاز دارند و این 

ســندرم مي تواند در روابط بین فردي و شغلي افراد تأثیرگذار باشد، 
از این رو پرداختن به این موضوع از اهمیت ویژه اي برخوردار 

اســت . نشــانه های خاص روانی و فیزیکی منتسب به 
این ســندروم از زنی به زن دیگر متفاوت اســت، با 

اینحال الگوی عالئم برای هر زن، به طور فردی، 
قابل پیش بینی است. این نشانه ها در طول ده 
روز قبل از قاعدگی اتفــاق می افتد، و مدت 
کوتاهی قبل و یا مدت کوتاهی بعد از شروع 

جریان قاعدگی ناپدید می شود.

عوامل مستعدکننده

مصرف کافئین باال، افزایش ســن، 
ســابقه افسردگی،  ســابقه خانوادگی از 

جمله عوامل خطر می باشــند. استرس نیز 
ممکن است شرایط را تســریع کند. عوامل 
رژیم غذایی مانند ســطح پایینی از ویتامین 
و مواد معدنی بــه خصوص منیزیم، منگنز 

  D و همچنین ویتامین Eو ویتامیــن
از عوامل خطر می باشــند. 



عالئم در خانم  ها متفاوت اســت و به صورتهاي مختلف ظاهر مي شــود . از خفیف 
تا شدید  و تا حد ناتواني گســترش مي یابند . از مهمترین عالئم مرتبط مي توان به 

موارد زیر اشاره نمود :
افســردگی، کســالت، خســتگی، زودرنجی، عصبانیت ناگهانی و احساس خارج از 

کنترل بودن، عالئم دیگر شــامل میگرن یا انواع ســردرد، ورم، آکنه، احســاس اجبار 
برای غذاخوردن، ویار به خوردن شیرینی یا غذاهای پرنمک و شور، درد مفاصل، احساس 

بی عرضگی، کمردرد، مشکالت چشمی، افزایش وزن، اختالالت روده ای و غش. به عالوه فکر 
یا اقدام به خودکشــی، ضعف تمرکز، بدگمانی، فراموشکاری، گریه و خشونت را نیز می توان به این 

عالئم اضافه نمود.
سیستم عصبی: سردرد، میگرن، صرع، سرگیجه، غش 

ارتوپدی: کمردرد، دردمفاصل، خشکی مفاصل 
عضالنی: کشیدگی عضالت، ورم، درد شکمی، گرفتگی عضالت ) گرفتگی ماهیچه پا (

روانشناختی: بــی حوصلگی، گریه، تنش، احساس ناامیدی، وحشت، خستگی، پرخاشگری، عصبانیت، کسلی و 
بی حالی، افسردگی، اقدام به خودکشی، سوءرفتار با فرزند، خودزنی، اعتیاد و یا سوء مصرف مواد.

بینایی: ورم ملتحمه ، آب ریزش چشم، سیاهی دور چشم، تاری دید. 
گوش، حلق، بینی: گرفتگی صدا، خارش گلو،  التهاب لوزه. 

دستگاه ادرار: التهاب مجاری ادرار، التهاب مثانه، تکرر ادرار، ورم  )اختالالت آب و الکترولیت(
معدی روده ای: میل شدید به غذا، درد شدید، ورم شکمی، یبوست، تهوع.
سینه ها: درد سینه ها، بزرگی سینه ها، فیبروکیستیک ) کیست سینه (.

دستگاه تنفس: آب ریزش بینی و سرماخوردگی، برونشیت، آسم، تورم مجاری تنفسی. 
بیماریهای پوستی: آکنه ،دانه های پوستی، کورک، کهیر، تبخال. 

سایر عالئم: کاهش هماهنگی عضالنی، قاعدگی دردناک، کاهش میل  جنسی، تغییرات اشتها، گرگرفتگی.
با لحاظ نمودن گزارش هاي خانمها از وضعیت منحصر به فرد خود بیش از 100 نشــانه PMS مشاهده 

شده است . 
کلید تشــخیص سندرم، مشاهده تعدادي از عالئم مشــخص فوق نمي باشد ، بلکه ظاهر شدن 
ادواري عالئم بطور ماهانه مالک تشــخیص مي باشــد، بهر حال تحقیقات انجام شده 

عالئم گسترده سندرم قبل از قاعدگي را شناسایي نموده است . 

عالئم



به نظر می رسد که سندروم پیش قاعدگی 
به نوســان های میزان  هورمون های استروژن و پروژسترون 

تخمدان ها مختل شده است. مربوط باشــد، البته این امــر لزوما به معنای آن نیســت که کارکرد 

• عدم تعادل استروژن - پروژسترون.از جمله علل احتمالی این  سندرم می توان به این موارد اشاره کرد:

• ترشح بیش از حد هورمون پروالکتین )هورمونی که رشد و نمو پستان را تحریک می کند(.

• عوامل روانی.• آلرژی نسبت به پروژسترون.• کاهش قند خون.• تجمع سدیم و آب بوسیله کلیه ها.• تغییرات سوخت و ساز کربوهیدرات.• میزان زیاد هورمون آلدوسترون یا ADH )هورمونی که در تنظیم متابولیسم سدیم، کلر و پتاسیم نقش دارد(.

چرا بعضي از زنان دچار سندرم پیش از قاعدگی 
مي شوند؟

این سندرم به دلیل حساســیت بدن نسبت به تغییرات هورموني رخ مي دهد. 
۱۰ الي ۲۰ روز قبل از شــروع قاعدگي، سطح هورمون هایي نظیر پروژسترون و 
استروژن سریعا تغییر مي کند و باعث بروز عالئمي نظیر پف کردگي، کج خلقي، 
حساسیت بافت پستان و احساس خســتگي در بعضي از خانم ها مي شود. 
تقریبا 9۰  درصد از خانم ها این عالئم را قبل از شــروع قاعدگي تجربه 
مي کنند و کمتر از ۲۰درصد  از خانم ها این عالئم را با شدت بیشتري 
دریافت مي کنند که ممکن است عملکرد و روابط آنها را تحت تاثیر 

قرار دهد.

علت



برخی از زنان با انجام تغییرات ساده سبک زندگی می  توانند به کاهش 
عالئم این سندروم کمک کنند. از جمله این تغییرات اینها هستند:

ورزش منظم )سه تا پنج بار در هر هفته(.
    • رژیــم غذایی متعادل- که عموما توصیه می شــود با افزایش 
غالت کامل، ســبزیجات، و میوه جات، و بــا کاهش مصرف نمک، 

قند، و نوشیدنی های کافئین دار باشد.
•  خواب و استراحت کافی.

شــخص مبتال بــه ســندرم پیش از 
قاعدگی ممکن است انواع وسیعي از عالئم را که ظاهراً مرتبط 

با هم نیســتند احســاس کند ،به همین دلیل تشخیص آن مشکل است . 
علیرغم وجود عالئم بسیار ، هر خانم مبتال به این سندرم معموالً عالئمي خاص خود 

به صورت دوره اي دارد . بهترین راه براي تشــخیص سندرم جدول بندي عالئم خاص خود 
شما بر روي تقویم به مدت ۲ ماه اســت . جهت کنترل این که آیا عالئم ثبت شده با زمان عادت 
شما ارتباط دارد یا خیر ، الزم است شــما عالئم و نشانه هایي که در خود تجربه مي کنید را جدول 
بندي نمائید . دانستن اینکه شما مبتال به این سندرم هستید یا خیر ، احساس بهتري در شما ایجاد 
مي کند . اگر شما نیز مبتال به این سندرم مي باشید اینکه شما تنها فردي نیستید که به سندرم پیش از 
قاعدگی مبتال شده است و این که این سندرم  یک اختالل زیست شناختي است و نه جسمي ، مي تواند 
موجب آرامش شــما شــود .  در حال حاضر به جز گرفتن تاریخچه 
پزشــکی کامل و معاینه جســمی و لگنــی، آزمایش های 
تشــخیصی چندانی برای این ســندرم وجــود ندارد.

گیری
پیش

تشخیص



 توصیه غذایی و درمان سندرم 
)PMS(پیش از قاعدگی

با وجود اینکه علت این ســندرم ناشناخته 
اســت ، اما قابل درمان مي باشــد .توصیه هاي 
پیشــنهادي براي درمان عبارتند از : استراحت 
کافي ،ورزش روزانه، کاهش مصرف نمک ،  شکر، 

کافئین ، الــکل و همچنین مصرف 
ویتامین   ویتامین هــا بخصــوص 

 ) B6 ( 6 - ب
بسیاري از مبتالیان به سندرم 
پیش از قاعدگی پایین آمدن موقت 
قند خون خــود را گزارش داده اند. 
خوردن شــش وعده غذایي کوچک 
در روز بســیار مناسب تر و مفیدتر از 
صرف ســه وعده غذایي مي باشد . در 
ایــن دوره مصرف کربوهیدراتهاي مرکب 
ماننــد میوه جات تازه ، ســبزیجات ، غالت 
و پروتئینها ) بخصــوص مرغ و ماهي ( توصیه 

مي شوند .
  مصرف غذاهای غنی از پتاسیم مانند: موز، 
انجیر، آلو، گوجه فرنگی، قارچ، کشمش سیاه، گل 
کلم و کلم بروکلی موجب کاهش تورم ناشــی از 

احتباس آب می گردد.
  غذاهــای غنــی از کلســیم و منیزیــوم 
بیشــتر مصرف کنید، چرا که ایــن عناصر برای 
عملکرد طبیعــی هورمون ها، کنتــرل و تقویت 
عضالت و انقباضات آن مورد نیاز اســت و کمبود 
آن هــا انقباضات عضالنــی و درد ناحیه عضالت 
را افزایــش مــی دهــد. از منابع غذایــی غنی از 
عناصر فــوق می توان به ســبزی هــای حاوی 



برگ ســبز، نــان تهیه شــده از آرد کامــل جو و 
 گندم، سبوس گندم، ســیب زمینی و مواد لبنی

 اشاره کرد.
  خانــم  ها باید از خــوردن کافئین، نمک و 
شکر مصنوعی خودداری کنند، چون در این زمان 

پرخاشــگری در آنها زیاد می شــود و گاهی 

احتیاج اســت که با پزشک 
روانشــناس بالینی مشــورت 

کنند تا مشکالت آنها کاهش یابد.



  همچنیــن ورزش صبحگاهــی تاثیر به 
سزایی در کاهش اثرات سندرم پیش از قاعدگی 
دارد. تمرینات ورزشی مانند پیاده روی منظم و 
ورزش های شــکم و لگن، اثرات سودمندی در 

کاهش عالئم PMS دارند.
  پیاده روی یا ســایر ورزش های آئروبیک 
به میــزان ۲0 تا 30 دقیقه در طــی روز عالوه بر 

 ســالمت جســم در آرامش روحی و روانی نیز
 مؤثر است.

  بــه میزان کافــی بخوابیــد و هم چنین 
تمرینات مربوط به نحــوه ی تنفس عمیق را فرا 
گرفته و انجام دهید. ایــن عمل کمک زیادی به 
کاهش ســردرد و عالئم عصبی مربوطه خواهد 

کرد. 



۱-صحیح و مرتب غذا بخورید؛ تغذیه 
مناســب همراه با کاهش چربیها و افزایش 
کربوهیدرات هاي مرکــب )نظیر غالت و 
سبزیجات پهن برگ، مانند کاهو( در طول 
قاعدگي و حتي پــس از تخمک گذاري )۱۴ 
روز قبل از شیوع قاعدگي( اهمیت زیادي 

دارد. 
این امر براي ایجاد تعادل در قند خون 
و جلوگیري از سرگیجه بسیار حیاتي است. 
تغییر در وضع هورموني زمینه واکنشهاي 
مربوط به تأثیرات پاییــن بودن قند خون 
)مانند زودرنجــي ، میگرن ، وحشــت ، 
گریه، عصبانیت شدید( را فراهم مي کند. 
بنابراین، هرگز بیش از ۴ تا ۵ ساعت گرسنه 
نمانید؛ حتي ممکن اســت خوردن غذایی 

سبک هنگام خواب الزم باشد .
۲- تا جایي که ممکن اســت، مصرف 

قند را کاهش دهید. از مصــرف آبنبات و 
شــکالت و شیریني و بســتني خودداري 
 کنیــد و در عوض میوه هاي تازه بیشــتر 

بخورید.
3-نمک را از وعــده هاي غذایي خود 
حذف کنید؛ از آنجا که نمک سبب ماندن آب 
در بدن مي شود، با کاهش نمک، ورم کاهش 
مي یابد. پس به غذاي خــود نمک نزنید. 
نوشــیدنیهاي آماده و گازدار درصد نمک 
باالیي دارند. از مصرف غذاهاي پر سدیم نیز 

پرهیز کنید .
۴- از ویتامینهــاي مکمل اســتفاده 
کنید؛ ویتامینهاي گــروه »ب«، بخصوص 
»ب6«، باعث کاهش ورم مي شود و نیز اثر 
ضدافسردگي دارد و به نظر مي رسد که میل 
شدید به مصرف کربوهیدرات ها را کاهش 

مي دهد. 

توصیه



5-سبوس را به برنامه غذایي خود بیفزایید؛ 
بعضــي از خانمها در طــول دوره قاعدگي یا چند 
روز اول عادت ماهیانه دچار یبوســت مي شوند. 
ســبوس آب را به خود جذب و به عمل دفع کمک 
مي کنــد. خوردن نان و گندم سبوســدار توصیه 

مي شود.

کافئین  مصرف   -6
را کاهــش دهید؛ کافئین در 

قهوه و چاي و کوالها و سوداهاي 
رژیمي و شــکالت نیز موجود است. 

گروهي از این مواد در تشــکیل کیســت 
ســینه مؤثر اســت. خانمهایي کــه خوردن 

این مواد را کاهش مي دهنــد در این دوران درد 
کمتري در سینه خود حس مي کنند .

7- غذاهــاي آماده و کنســروي، چیپس، 
چوب شور، سوسیس، ماهي ساردین، حبوبات، 
چغندر،  و کالباس، شلغم، ترشي کلم، گوشتهاي 
دودي، سس خردل، سس مایونز، سس گوجه 
فرنگي، سس سویا، ترشي، زیتون، نخورید.

8- بــه طور منظــم ورزش کنید؛ نیم 
ســاعت فعالیت بدني – بــه طوري که با 
افزایــش ضربــان قلب و عــرق کردن 
همراه باشد – راه خوبي است تا احساس 
طراوت کنید. به طــور مرتب، 3 بار در 

هفته )1۲ بار در ماه(  ورزش کنید .
9-در صــورت امکان، تنشــها را 

کاهش دهید .
10-روابط زناشــویي؛ داشــتن 
روابط زناشــویي مطلــوب به کاهش 

میزان تنش کمک مي کند .



غذاهایی که باید از خوردن آن 
اجتناب نمود

نوشیدنی های کافئین دار مانند 
قهوه،چای،نوشابه و همچنین  الکل

مصرف شیرینی، کیک، شکالت، 
شکر همراه قهوه و چای

 چربیهای اشباع شده مانند 
کره،گوشت قرمزو غذاهای سرخ 

شده در روغن های اشباع شده

نمک بیش از حد
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