سندرم پیش از قاعدگی ( )PMSعالئم و ن شانه های متنوعی دارد ،از جمله تغییرات خلقی ،ح ساس شدن سینه
ها ،افزایش اشتتت ا ،خستتت ی ،تحریک پذیری و افستتردگی .تخمین زده می شتتود ه از هر  4زن 3 ،زن به نوعی
سندرم پیش از قاعدگی را تجربه رده باشند.
عالئم معموالً به روش تی قابل پیش بینی آغاز میشتتوند .تغییرات جستتمی و عاطفی ه با ستتندرم ق ل از قاعدگی
تجربه می شود ممکن است از شدت م تا شدید متفاوت باشند.
درمان ها و تنظیم س ک زندگی می تواند در اهش یا مدیریت عالئم و نشانه های سندرم پیش از قاعدگی مک
نند.
عالئم سندروم پیش از قاعدگی
 تنش یا اضطراب
 افسردگی
 تمایل به گریه ردن
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برای برخی ،درد ج سمی و ا سترس عاطفی به حدی شدید ا ست ه می تواند زندگی روزمره آن ا را تحت تأثیر
قرار دهد .صرف نظر از شدت عالئم ،در طی چ ار روز پس از شروع قاعدگی ،عالئم برای ا ثر زنان از بین می رود.
تعداد می از زنان م تال به سندرم پیش از قاعدگی هر ماه عالئم ناتوان ننده ای دارند .به این شکل از سندرم
پیش از قاعدگی ،اختالل دیسفوریک ق ل از قاعدگی ( )PMDDگفته می شود.
عالئم و ن شانه های  PMDDشامل اف سردگی ،نو سانات خلقی ،ع ص انیت ،ا ضطراب ،م شکل در تمر ز ،تحریک
پذیری و تنش است.
علل ایجاد سندروم پیش از قاعدگی:
علت ایجاد سندرم ق ل از قاعدگی نا شناخته ا ست ،اما عوامل مختلفی ممکن ا ست در این بیماری نقش دا شته
باشند:
 نوستتانات هورمونی :عالئم و نشتتانه های ستتندرم ق ل از قاعدگی با نوستتانات هورمونی تغییر می ند و با
بارداری و یائس ی از بین می رود.
 تغییرات شیمیایی در مغز .نوسانات سروتونین ،ماده شیمیایی مغز ه تصور می شود نقشی اساسی در
حالت های خلقی دارد ،می تواند عالئم  PMSرا تحریک ند .مقادیر افی ستتروتونین ممکن استتت در
افسردگی ق ل از قاعدگی و همچنین در خست ی ،هوس غذایی و مشکالت خواب نقش داشته باشد.
 افسردگی :بعضی از زنان م تال به سندرم شدید پیش از قاعدگی افسردگی تشخیص داده نشده ای دارند،
اگرچه افسردگی به تن ایی باعث ایجاد همه عالئم نمی شود.
برخی شرایط موثر بر  PMSه باعث ایجاد آن نمی شود اما می تواند باعث شدت یافتن عالئم شوند ع ارتند از:
 سی ار شیدن
 استرس زیاد
 ورزش نکردن
 خواب نا افی
 مصرف بیش از حد الکل ،نمک ،گوشت قرمز یا شکر
 می رن
 آسم و آلرژی

تشخیص
هیچ یافته فیزیکی یا آزمایش اهی برای تشخیص سندرم پیش از قاعدگی وجود ندارد .ممکن است پزشک بخواهد
عالئم و نشتتتانه های خود را در تقویم حداقل برای دو دوره قاعدگی ث ت نید .به روزی ه برای اولین بار عالئم
ستتندروم پیش از قاعدگی را مشتتاهده می نید و همچنین روزی ه آن ا از بین می روند توجه داشتتته باشتتید.
همچنین حتماً روزهای شروع و پایان قاعدگی خود را عالمت گذاری نید.
برخی شرایط ممکن ا ست از  PMSتقلید نند ،از جمله سندرم خ ست ی مزمن ،اختالالت تیروئید و اختالالت
خلقی ،مانند اف سردگی و ا ضطراب .پز شک ممکن ا ست آزمای شاتی مانند آزمایش عملکرد تیروئید را درخوا ست
ند.
درمان:
برای بسیاری از زنان ،تغییر س ک زندگی می تواند به تسکین عالئم  PMSمک ند .اما بسته به شدت عالئم،
پزشک ممکن است یک یا چند دارو برای سندرم ق ل از قاعدگی تجویز ند.
موفقیت داروها در تسکین عالئم متفاوت است .داروهای تجویز شده معمول برای سندرم ق ل از قاعدگی ع ارتند
از:
داروهای ضتتد افستتردگی :م ار ننده های انتخابی جذب مجدد ستتروتونین ( - )SSRIsه شتتامل فلو ستتتین
(  ،)Sarafem ،Prozacپارو ستتتین (  ،)Pexeva ،Paxilستترترالین ( )Zoloftو  ...استتت – این داروها در
اهش عالئم خلقی موفق بوده اند SSRI .اولین خط درمان  PMSیا  PMDDشتتدید استتت .این داروها به طور
لی روزانه م صرف می شوند .اما برای برخی از زنان م تال به  ،PMSا ستفاده از داروهای ضد اف سردگی ممکن
است به دو هفته ق ل از شروع قاعدگی محدود شود.
داروهای ضتتد الت اب غیر استتتروئیدی ( :)NSAIDsمصتترف  NSAIDها مانند ای وپروفن یا ناپرو ستتن ستتدیم
( )Aleveق ل یا در شروع پریو  ،می تواند گرفت ی و ناراحتی پستان را اهش دهد.
داروهای ادرار آور :مصرف قرص های ادرار آور می تواند به بدن شما مک ند مایعات اضافی را از طریق لیه ها
خارج ند .اسپیرونوال تون ادرار آور است ه می تواند به اهش برخی از عالئم  PMSمک ند.
قر ص ای هورمونی پی ش یری از بارداری :این داروهای تخمک گذاری را متوقف می نند ،ه ممکن ا ست عالئم
 PMSرا تسکین دهد.

اقداماتی که در کاهش عالئم سندروم پیش از قاعدگی موثر هستند:
روش های زیادی برای مدیریت  PMSوجود دارد .حتی اگر امالً نتوانید آن را برطرف نید ،خوب استتت بدانید
ه قدرت مک به خود را دارید .این ایده ها ممکن است مک نند:
 روزانه حدود  30دقیقه ورزش نید.
 از غذاهای سالم مانند غالت س وس دار ،میوه ها و س زیجات استفاده نید.
 سعی نید لسیم افی از مواد غذایی دریافت نید (ل نیات ،س زیجات برگ س ز و ماهی قزل آال).
 از مصرف نمک ،افئین و الکل خودداری نید.
 سی ار نکشید
 به اندازه افی بخوابید
 برای اهش استرس تمرین نید.
 حاالت و عالئم خود را در یک تقویم پی یری نید.
 مسکن های بدون نسخه مانند ای وپروفن ،استامینوفن یا ناپرو سن را امتحان نید.
 برخی از زنان ویتامین ها و مواد معدنی مانند ا سید فولیک ،منیزیم ،ویتامین  ، B-6ویتامین  Eو ل سیم
و ویتامین  Dمصتتترف می نند .برخی دی ر از داروهای گیاهی مک می گیرند .اگر ویتامین یا مکمل
مصرف می نید ،ابتدا با پزشک خود مشورت نید تا مطمئن شوید برای شما بی خطر است.

گروه علمی ش که آزمایش اهی رصد
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