
 

 

 1صفحه  و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی  -تهیه شده در واحد فناوری اطالعات پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس 

 (PMSسندرم پیش از قاعدگی )
 

 سندرم پیش از قاعدگی چیست؟

بسیار از زنان برخی عالئم نا خوشایند یا ناراحت کننده را 

طی چرخه قاعدگی خود احساس می کنند. در بعضی از 

 ناتوان و زنان این نشانه ها قابل توجه ولی کوتاه مدت بوده

دو نشانه  یا یک است ممکن دیگر بعضی اما. نیستند کننده

از دامنه وسیع نشانه ها را که موقتاً عملکرد طبیعی شان را 

مختل می کند داشته باشند. این نشانه ها ممکن است از 

چند ساعت تا چند ماه تداوم داشته باشد. نوع و شدت 

نشانه ها در افراد مختلف متفاوت است. به این گروه از نشانه 

گفته می شود. گرچه این نشانه ها معموالً با شروع دوره قاعدگی  PMSها سندرم پیش از قاعدگی یا در اصطالح 

 متوقف می شوند، در بعضی زنان نشانه ها ممکن است در طی این دوره و پس از آن نیز ادامه پیدا کند.
 

 عالئم سندرم پیش از قاعدگی چیست؟

 شایعترین شکایات یا نشانه های سندرم پیش از قاعدگی موارد زیر هستند:

 تغییرات خلق و اثرات روانی آن:

 تحریک پذیری

 دستپاچگی )نا آرامی(

 فقدان کنترل

 پرخاشگری

 بر آشفتگی

 بی خوابی

 مشکل در تمرکز

 سستی

 افسردگی

 خستگی شدید

 احتباس مایعات

 ورم

 اضافه وزن های ماهیانه

 کاهش حجم ادراد

 احساس پری و درد در پستانها
 



 

 

 2صفحه  و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی  -تهیه شده در واحد فناوری اطالعات پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس 

 مشکالت تنفسی

 آلرژی ها

 عفونت ها

 

 شکایات چشمی

 اختالالت بینایی

 التهاب ملتحمه

 

 عالئم گوارشی

 نفخ کردن

 یبوست

 تهوع

 استفراغ

 تغییر اشتها

 احساس سنگینی یا فشار در لگن

 کمر درد

 

 مشکالت پوستی

 جوش صورت

 التهاب پوستی عصبی )التهاب پوست به همراه خارش(

 تشدید سایر مشکالت پوستی

 

 نشانه های عصبی یا عروقی

 سردرد

 سرگیجه

 سنکوپ )غش کردن(

 کرختی، خارش، سوزش یا افزایش حساسیت بازوها و پاها

 کوفتگی سریع

 تپش قلب

 

 چه عاملی باعث ایجاد سندرم پیش از قاعدگی می شود؟

باشد. موارد زیر به عنوان علل ممکن به نظر می رسد این سندرم وابسته به نوسانات سطح استروژن و پروژسترون 

 سندرم پیش از قاعدگی مطرح شده اند.



 

 

 3صفحه  و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی  -تهیه شده در واحد فناوری اطالعات پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس 

 عدم تعادل استروژن و پروژسترون -

 )هورمونی که در تنظیم متابولیسم سدیم، کلر و پتاسیم شرکت می کند( ADHافزایش آلدوسترون یا  -
 

 تغییر متابولیسم کربوهیدراتها

 افت قند خون -

 مونی که رشد پستانها را تحریک می کند(افزایش پروالکتین )هور -

 آلرژی به پروژسترون -

 احتباس آب و سدیم در کلیه ها -

 علل روانی -

 

 PMSدرمان 

 توسط پزشک و بر اساس موارد زیر تعیین می گردد: PMSدرمان اختصاصی 

 سابقه کلی سالمتی و پزشکی شما -

 وسعت بیماری -

 کی و درمانهای خاصتحمل شما برای داروها، عملیات پزش -

 نظر و اولویتهای شما -

 

عالوه بر یک سابقه پزشکی کامل، مشورت با پزشک در خصوص نشانه ها می تواند به درک شما کمک کند و به 

 شامل موارد زیر است: PMSانجام فعالیتهایی برای کاهش استرس منجر می شود. سایر درمانهای ممکن 

 انه ها برای کاهش احتباس مایعات ذکر شده است.استفاده از مدر پیش از بروز نش -

 قرصهای خوراکی پیشگیری از بارداری -

 پروژسترون طبیعی تزریقی یا شیاف داخل مهبلی -

 پروژسترون طوالنی اثر برای محدود کردن تغییرات چرخه قاعدگی -

 داروهای تسکین دهنده -

 تغییر رژیم غذایی برای کاهش دریافت قندها و افزایش دریافت پروتئین. -

 به عنوان مکمل غذایی Bاستفاده ازویتامین  -

 
 48مرداد  ترجمه: دکتر رها پازکی


