
 
 

شانه ها( PMS) یاز قاعدگ پیشسندرم  سینه  حساس، یخلق راتیی، از جمله تغدارد یمتنوع یعالئم و ن شدن 

 یبه نوع زن 3، زن 4شتتود  ه از هر  یزده م نی. تخمیو افستتردگ یریپذ کی، تحری، خستتت افزایش اشتتت ا، ها

 را تجربه  رده باشند. یاز قاعدگ پیشسندرم 

 ی ه با ستتندرم ق ل از قاعدگ یو عاطف یجستتم راتییتغ. آغاز میشتتوند ینیب شیقابل پ یمعموالً به روشتت عالئم

 د.نمتفاوت باش دیتا شد شدت  مممکن است از  شود یتجربه م

 مک  یاز قاعدگ پیشسندرم  یعالئم و نشانه ها تیریمد ایدر  اهش تواند  یم یس ک زندگ میدرمان ها و تنظ

 .ندن 

 سندروم پیش از قاعدگی عالئم

 اضطراب ای تنش 

 یافسردگ 

 ردن هیگر تمایل به  

 تیعص ان ای یریپذ کیو تحر یخلق نوسانات 

 ییغذا یاشت ا و هوس ها راتییتغ 

 یخواب یب 

 انزوا 

 تمر زهش  ا  

 یجنس لیدر م رییتغ 

 عضله ایمفصل  درد 

 سردرد 

  یخست 

 عاتیوزن مربوط به احت اس ما شیافزا 

 شکم نفخ 

 پستان تیحساس 

 آ نه 

 اس ال ای  وستی 



 
 

سمیبرخ یبرا سترس عاطف ی، درد ج ست  ه م دیشد یبه حد یو ا  ریروزمره آن ا را تحت تأث یتواند زندگ یا

 رود. یم نیا ثر زنان از ب یرابعالئم  ،یچ ار روز پس از شروع قاعدگ یدر ط، قرار دهد. صرف نظر از شدت عالئم

سندرم  یتعداد  م سندرم  نیدارند. به ا یهر ماه عالئم ناتوان  ننده ا یاز قاعدگ پیشاز زنان م تال به  شکل از 

 شود. ی( گفته مPMDD) یق ل از قاعدگ کیروسفی، اختالل دیاز قاعدگ شیپ

شانه ها عالئم سردگ PMDD یو ن سانات خلقیشامل اف ص انی، نو ضطرابتی، ع شکل در تمر ز، ا  کی، تحر، م

 و تنش است. یریپذ

 ایجاد سندروم پیش از قاعدگی: علل

ست یسندرم ق ل از قاعدگ جادیعلت ا شناخته ا ست در ا ی، اما عوامل مختلفنا شته  یماریب نیممکن ا نقش دا

 باشند:

 ند و با  یم رییتغ یبا نوستتانات هورمون یستتندرم ق ل از قاعدگ یئم و نشتتانه هاعال :ینوستتانات هورمون 

 رود. یم نیاز ب یائس یو  یباردار

 سروتون ییایمیش راتییتغ ساس یشود نقش ی ه تصور ممغز  ییایمی، ماده شنیدر مغز. نوسانات  در  یا

ممکن استتت در  نیستتروتون ی اف ری ند. مقاد کیرا تحر PMSتواند عالئم  ی، مدارد یخلق یحالت ها

 و مشکالت خواب نقش داشته باشد. یی، هوس غذایدر خست  نیو همچن یق ل از قاعدگ یافسردگ

 دارند یداده نشده ا صیتشخ یافسردگ یاز قاعدگ پیش دیاز زنان م تال به سندرم شد یبعض :یافسردگ ،

 .شود یهمه عالئم نم جادیباعث ا یی ابه تن یاگرچه افسردگ

 :باعث شدت یافتن عالئم شوند ع ارتند ازتواند  یماما  شود یآن نم جادیباعث ا  ه PMSبر موثر  طیشرا یبرخ

 سی ار  شیدن 

 ادیز استرس 

 ردننک ورزش 

 خواب نا افی 

  شکر  ای، گوشت قرمز نمک، از حد الکل شیبمصرف 

 می رن 

 آسم و آلرژی 



 
 

 صیتشخ

 بخواهدممکن است پزشک وجود ندارد.  یاز قاعدگ پیشسندرم  صیتشخ یبرا یش اهیآزما ای یکیزیف افتهی چیه

ار عالئم ب نیاول ی ه برا ید. به روزیث ت  ن یدو دوره قاعدگ یحداقل برا میخود را در تقو یعالئم و نشتتتانه ها

. دیباشتت اشتتتهروند توجه د یم نی ه آن ا از ب یروز نیو همچن دی ن یرا مشتتاهده م یاز قاعدگ شیستتندروم پ

 .دی ن یخود را عالمت گذار یقاعدگ انیشروع و پا یحتماً روزها نیهمچن

ست از  طیشرا یبرخ ست  نند دیتقل PMSممکن ا سندرم خ و اختالالت  دیروئی، اختالالت تمزمن ی، از جمله 

سردگیخلق ضطراب.  ی، مانند اف شکو ا ست آزما پز ست را  دیروئیعملکرد ت شیمانند آزما یشاتیممکن ا درخوا

  ند.

 درمان:

س یبرا سته به شدت عالئم PMSئم عال نیتواند به تسک یم یس ک زندگ ریی، تغاز زنان یاریب ،  مک  ند. اما ب

  ند. زیتجو یسندرم ق ل از قاعدگ یچند دارو برا ای کیپزشک ممکن است 

ع ارتند  یسندرم ق ل از قاعدگ یشده معمول برا زیتجو یمتفاوت است. داروهاعالئم  نیداروها در تسک تیموفق

 از:

 نی ه شتتامل فلو ستتت -( SSRIs) نیجذب مجدد ستتروتون یانتخاب یم ار ننده ها: یضتتد افستتردگ یداروها

(Prozac  ،Sarafem)نی، پارو ستتت (Paxil  ،Pexeva)نی، ستترترال (Zoloft و )...  در داروها این  –استتت

داروها به طور  نیاستتت. ا دیشتتد PMDD ای PMSخط درمان  نیاول SSRIموفق بوده اند.  ی اهش عالئم خلق

صرف م ی ل ستفاده از داروهاPMSاز زنان م تال به  یبرخ یاما براشوند.  یروزانه م سردگ ی، ا ممکن  یضد اف

 محدود شود. یاست به دو هفته ق ل از شروع قاعدگ

 میناپرو ستتن ستتد ای  وپروفنیها مانند ا NSAIDمصتترف  :(NSAIDs) یدیاستتتروئ ریضتتد الت اب غ یداروها

(Aleve ق ل )پستان را  اهش دهد. یو ناراحت یتواند گرفت  ی، م ویدر شروع پر ای 

ها  هی ل قیرا از طر یاضاف عاتیتواند به بدن شما  مک  ند ما یم ادرار آور یمصرف قرص ها :ادرار آور یداروها

  مک  ند. PMSاز عالئم  یتواند به  اهش برخ یاست  ه م ادرار آور رونوال تونی. اسپخارج  ند

ص ای هورمونی  ست عالئم  نند یرا متوقف م یتخمک گذار یداروها نیا :یاز باردار یریش یپقر ،  ه ممکن ا

PMS دهد نیرا تسک. 



 
 

 د:اقداماتی که در کاهش عالئم سندروم پیش از قاعدگی موثر هستن

 دی، خوب استتت بداندیآن را برطرف  ن دیاگر  امالً نتوان یدارد. حتوجود  PMS تیریمد یبرا یادیز یها روش

 ها ممکن است  مک  نند: دهیا نی. ادی ه قدرت  مک به خود را دار

 دیورزش  ن قهیدق 30حدود  روزانه. 

 دیاستفاده  ن جاتیها و س ز وهی، مسالم مانند غالت س وس دار یغذاها از. 

 قزل آال(. یماهبرگ س ز و  جاتی، س زاتیل ن) دی ن افتیدر ییاز مواد غذا ی اف می لس دی ن یسع 

 دی ن یو الکل خوددار نی،  افئمصرف نمک از. 

 دینکش  اریس 

 یدبخواب ی اف اندازهه ب 

 دی ن تمرین اهش استرس  یبرا. 

 دی ن یری یپ تقویم کیو عالئم خود را در  حاالت. 

 دیناپرو سن را امتحان  ن ای نوفنی، استام وپروفنیبدون نسخه مانند ا یها مسکن . 

 س یها و مواد معدن نیتامیاز زنان و یبرخ س E نیتامی، و -6B نیتامی، ومیزی، منکیفول دیمانند ا  میو  ل

مکمل  ای نیتامی. اگر وگیرند ی مک م یاهیگ یداروها از  رید یخ نند. بر یمصتتترف م D نیتامیو و

 خطر است. یشما ب یابر دیتا مطمئن شو دی، ابتدا با پزشک خود مشورت  ندی ن یمصرف م
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