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بررسي تأثير كلسيم بر عالئم جسماني سندرم پيش
از قاعدگي
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دانشيار گروه مامایي ،مركز تحقيقات مراقبت هاي مادر و كودك ،دانشکده پرستاري و مامایي ،دانشگاه علوم پزشکي
همدان ،همدان ،ایران.
دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره در مامایي ،مركز پژوهش دانشجویان ،دانشکده پرستاري و مامایي ،دانشگاه علوم
پزشکي همدان ،همدان ،ایران.
دانشيار گروه حشره شناسي پزشکي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي همدان ،همدان ،ایران.
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تاريخ دريافت1314/11/6 :

تاريخ پذيرش1315/1/1 :

مقدمه :سندرم پيش از قاعدگي مجموعه اي از عالئم جسمي ،رواني و خلقي است كه در نيمه دوم سيکل قاعدگي
رخ ميدهد .مکمل كلسيم به عنوان یک راه درماني ارزان و بدون عارضه احتماالً از بسياري از تنشهاي قبل از
قاعدگي جلوگيري ميكند ،مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان تأثير مصرف مکمل كلسيم بر شدت عالئم جسماني

سندرم قبل از قاعدگي انجام گردید.
روش كار :این مطالعه كارآزمایي باليني دوسوكور در سال  1313بر روي  64نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علوم
پزشکي همدان با تشخيص قطعي سندرم پيش از قاعدگي انجام شد .ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه هاي اطالعات
جمعيت شناختي ،فرم استاندارد تشخيص موقت سندرم پيش از قاعدگي و چک ليست ثبت روزانه عالئم سندرم پيش
از قاعدگي بود .مداخله به صورت تجویز كلسيم به ميزان  511ميلي گرم روزانه به صورت خوراكي به مدت دو سيکل
قاعدگي در گروه آزمون و تجویز دارونما در گروه كنترل بود .پرسشنامه ها قبل از مداخله ،پایان ماه اول و دوم پس از
مداخله تکميل شد .تجزیه و تحليل داده ها با استفاده از نرمافزار آماري ( SPSSنسخه  )21انجام شد .ميزان  pكمتر
از  1/15معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها :بر اساس نتایج مطالعه ،تمام عالئم جسماني سندرم پيش از قاعدگي (سردرد ،كمردرد ،پادرد ،افسردگي،
تحریک پذیري ،درد عمومي و درد شکم) به جز كرامپ در سيکل اول پس از مصرف كلسيم كاهش معناداري یافت.
همچنين تمام عالئم جسماني قبل از قاعدگي (كرامپ ،سردرد ،كمردرد ،پادرد ،افسردگي ،تحریک پذیري ،درد
عمومي ،درد شکم) در دومين سيکل پس از مصرف كلسيم كاهش معناداري یافت (.)p>1/15
نتيجه گيري :كلسيم باعث كاهش عالئم جسمي در سندرم پيش از قاعدگي مي شود ،بنابراین ميتوان از كلسيم به
عنوان داروي مؤثر و ایمن جهت كاهش عالئم جسماني سندرم پيش از قاعدگي استفاده كرد.
كلمات كليدي :سندرم پيش از قاعدگي ،عالئم جسمي ،كلسيم

* نويسنده مسئول مكاتبات :فهيمه عزتي آراسته؛ مركز پژوهش دانشجویان ،دانشکده پرستاري و مامایي ،دانشگاه علوم پزشکي همدان ،همدان ،ایران .تلفن:
101-30301151؛ پست الكترونيكfezzati1992@gmail.com :
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عملکرد فعاليت آلدسترون ،اختالل ترشح
نوروترانسميترهایي با كاركرد هایپرپروالكتيني و نيز
عوامل محيطي نظير مصرف الکل و استرس ایجاد
ميگردد ( .)1عالئم این سندرم به دو دسته عالئم
فيزیکي و رواني تقسيم مي شوند .از عالئم فيزیکي مي
توان به سردرد ،نفخ ،ادم انتهاها ،حساسيت سينه ها،
درد مفاصل و عضالت ،خستگي ،تشنگي ،كمبود انرژي
و تغيير در اشتها اشاره كرد و عالئم رواني شامل
مواردي مانند اضطراب ،افسردگي ،عصبانيت ،تحریک
پذیري ،گریه كردن بدون دليل ،اشکال در تمركز،
پرخاشگري و تمایل به خودكشي مي باشد .سندرم
پيش از قاعدگي با طيف وسيعي از تغييرات رفتاري
همراه است كه در مرحله قبل از قاعدگي افزایش پيدا
مي كنند .این تغييرات شامل انزواطلبي ،غيبت از كار،
فقدان تمركز ،كاهش كارآیي و اجتناب از فعاليت هاي
اجتماعي ،افزایش بروز حوادث ،مصرف الکل ،رفتارهاي
جنایي و تمایل به خودكشي مي باشد (.)11 ،11
عوامل خطر ایجاد سندرم قبل از قاعدگي شامل مصرف
كافئين باال ،استرس ،افزایش سن ،سابقه افسردگي،
سابقۀ خانوادگي ،افزایش هورمون پروالكتين ،تغذیه
نامتعادل (سطح پایيني از ویتامين و مواد معدني به
خصوص كلسيم ،منيزیم ،منگنز ،ویتامين  ،Eویتامين
 B6و همچنين ویتامين  )Dمي باشد (.)12-14
سابقه خانوادگي اغلب پيش بيني كننده خوبي براي
احتمال ایجاد سندرم قبل از قاعدگي در فرد مي باشد
( .)5در مطالعات متعددي كه به بررسي تأثير داروهایي
مانند كلسيم ،ليتيم ،پيریدوكسين ،فلوكستين،
اسيدهاي چرب امگا ،3-منيزیم و ویتامين  Eبه صورت
تکميلي ( )15-21 ،3و گياهان دارویي مانند رازیانه،
بابونه و خوشاریزه در مبتالیان به سندرم قبل از
قاعدگي پرداختند ،نتایج موفقيت آميزي را در كنترل
شدت كلي سندرم پيش از قاعدگي و عالئم مرتبط با
آن گزارش كردند (.)21-23
در مطالعه تيس جاكوبس و همکاران ( ،)1110فوائد
استفاده از مکمل كلسيم بر روي عالئم مختلف این
سندرم شامل تحریک پذیري ،افسردگي ،هيجان،
سردرد و كرامپ ها بررسي و نشان داده شد كه عالئم
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سندرم پيش از قاعدگي ( ، )PMSمجموعه اي از
نشانه هاي جسماني ،روانشناختي ،عاطفي و رفتاري
است كه به طور دوره اي در مرحله لوتئال قاعدگي
اتفاق مي افتد ( )2 ،1و در  %15زنان با شدت مختلف
مشاهده مي شود ( .)3سندرم پيش از قاعدگي باعث
اختالل در كيفيت زندگي ،مختل شدن فعاليت هاي
طبيعي ،كم تحركي ،بي انگيزگي و كاهش دقت در
انجام كارهاي فرد مي شود .در صورتي كه شدت عالئم
و نشانه هاي آن زیاد باشد شيوه زندگي ،آسایش و
سالمت فرد را تحت تأثير قرار مي دهد .اثرات منفي
عود كننده آن باعث افزایش كشمکش در خانواده،
كاهش دوام خانواده ،قطع ارتباط بين اعضاي خانواده و
در نتيجه كاهش شركت خانواده در مسائل خانوادگي و
اجتماعي خواهد شد ( .)4هيچ تست آزمایشگاهي یا
یافته باليني خاصي براي تأیيد تشخيص سندرم پيش از
قاعدگي وجود ندارد ولي از شکایت اصلي زنان در این
دوره ،تحریک پذیري ،تنش و نگراني مي باشد (.)5
نشانه ها به طور قابل پيش بيني در طول فاز لوتئال
(پيش از قاعدگي) ایجاد شده و به طور قابل پيش بيني
در طول فاز فوليکوالر (پيش از تخمک گذاري) كاهش
مي یابند و یا از بين مي روند .نشانه ها باید به حدي
شدید باشند كه زندگي عادي زن را مختل كنند.
چنانچه اهميت سندرم پيش از قاعدگي در دوران
نوجواني نادیده گرفته شود ،ميتواند آثار مخربي بر
سالمت و كيفيت زندگي بر جاي گذاشته و در طوالني
مدت زمينه ساز بروز انحرافاتي در تصور ذهني مبتالیان
از خود ،كاهش اعتماد به نفس و به دنبال آن اختالل
در روابط بين فردي شود ( .)6از عوامل مستعد كننده
آن ميتوان عوامل ژنتيکي ،سن ،وزن ،چندزایي ،شغل،
تغذیه ،عوامل اجتماعي  -فرهنگي و سطح تحصيالت،
مدت خونریزي قاعدگي ،مدت دوره قاعدگي ،قاعدگي
دردناك ،عدم وجود عادات ورزشي و فشارهاي رواني را
نام برد ( .)0 ،7سبب شناسي سندرم پيش از قاعدگي
چند عاملي است و در اثر اختالالت هورموني مخصوصاً
سطح پایين پروژسترون در مرحله لوتئال ،اختالل
Premenstrual syndrome
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سندرم پيش از قاعدگي در  %40موارد با مصرف كلسيم
كاهش مي یابد ( .)24در مطالعه اخالقي و همکاران
( )2113تجویز كلسيم باعث كاهش  %61از عالئم
سندرم پيش از قاعدگي و كاهش  %62از عالئم خلقي و
رواني شده بود ( .)3در حالي كه در مطالعه ظفري و
همکاران ( )2114عالئم فيزیکي و رواني در گروه
دریافت كننده كلسيم كاهش یافته بود (.)25
همچنين در مطالعه ساعدیان كيا و همکاران ()2115
ارتباط سطح سرمي پایين ویتامين  Dو كلسيم در بروز
سندرم پيش از قاعدگي گزارش شد ( .)26با توجه به
نتایج بررسي هاي فوق الذكر كه با مصرف مکمل
كلسيم تغييرات معني داري را در ارتباط با عالئم روحي
و خلقي و جسمي نشان دادند و از آنجایي كه مکمل
كلسيم به عنوان یک راه درماني ارزان و بدون عارضه از
بسياري از تنش هاي قبل از قاعدگي جلوگيري ميكند،
لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان تأثير مصرف
مکمل كلسيم بر شدت عالئم جسماني سندرم قبل از
قاعدگي در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکي

همدان انجام شد.

روش كار
این مطالعه كارآزمایي باليني دو سوكور با گروه آزمون و
كنترل در سال  1313بر روي  64نفر از دانشجویان
دختر دانشگاه علوم پزشکي همدان با تشخيص قطعي
سندرم پيش از قاعدگي انجام شد .حجم نمونه با
استفاده از فرمول  N=2(Z 1-α/2 + Z 1-β)2 (1/ES)2و با در نظر
گرفتن مقدار خطاي نوع اول  ،α=1/15خطاي نوع دوم
 ß=1/2و با رجوع به مطالعه پورحسن و همکاران ()15
 32 ،ES=1/7نفر براي هر گروه محاسبه شد.
معيارهاي ورود به مطالعه شامل :افراد مبتال به سندرم
پيش از قاعدگي (بر اساس فرم استاندارد تشخيص
موقت سندرم قبل از قاعدگي) ،عدم حساسيت به
كلسيم ،سن  10-25سال ،مجرد ،داراي قاعدگيهاي
منظم و طبيعي (با فواصل  21تا  35روز و طول مدت
 3-7روز) طي شش ماهه گذشته ،عدم ابتالء به
بيماريهاي جسمي و رواني شناخته شده و قرار
نداشتن تحت هر نوع درمان به منظور تخفيف عالئم
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سندرم قبل از قاعدگي در طول مدت مطالعه بود.
معيارهاي خروج از مطالعه شامل :عدم مشاركت در هر
مرحله از پژوهش ،انتقال تحصيلي دانشجو ،عدم تحمل
و بروز عوارض جانبي مصرف كلسيم و رخداد وقایع
استرسآور (مانند مرگ نزدیکان یا مشاجرات مهم) بود.
پس از اخذ كد اخالق از كميته اخالق و دریافت كد
 ،IRCTپژوهشگر به واحدهاي پژوهش معرفي شد و
پس از توجيه اهداف پژوهش و روش كار و تکميل
رضایت نامه كتبي ،اقدام به جمع آوري اطالعات كرد.
ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه اطالعات فردي
و تاریخچه قاعدگي ،پرسشنامه تشخيص موقت سندرم
قبل از قاعدگي و چک ليست ثبت روزانه عالئم سندرم
پيش از قاعدگي بود .ابتدا از طریق پرسشنامه فرم
استاندارد تشخيص موقت سندرم پيش از قاعدگي،
برگرفته از  DSM-IVكه شامل  11گزینه ميباشد و
در صورت داشتن حداقل  5عالمت از  11عالمت
(حداقل یکي از عالئم جزء  4عالمت اول باشد)،
دانشجویان مبتال به سندرم پيش از قاعدگي شناسایي
شدند و به طور تصادفي از تمامي افراد شرح حال دقيق
از نظر خصوصيات سيکل ماهيانه (سن منارك ،ميزان و
مدت خونریزي قاعدگي ،وجود دیسمنوره و سن شروع
آن ،مصرف یا عدم مصرف دارو جهت تخفيف عالئم و
 )...به عمل آمد .چک ليست ثبت روزانه عالئم سندرم
پيش از قاعدگي شدت عالئم سندرم پيش از قاعدگي را
در  0دسته عالئم كرامپ ،سردرد ،كمردرد ،پادرد،
افسردگي ،تحریک پذیري ،درد عمومي و درد شکم
بررسي مي كند و جهت تعيين شدت هر یک از عالئم
بر اساس این مقياس ،شدت عالئم قاعدگي بر اساس
سيستم  5نقطه اي امتيازبندي مي شود كه در آن  1به
مفهوم عدم حضور نشانه 2 ،به معني حالت خفيف3 ،
معادل حالت متوسط 4 ،مبين حالت شدید و  5به
مفهوم حالت خيلي شدید است كه از  3روز قبل از
قاعدگي تا روز  3قاعدگي تکميل شد.
در مطالعه حاضر روایي پرسشنامه ها از طریق اعتبار
محتوا با استفاده از كتب و مقاالت علمي و بر اساس
نظرات  11نفر از اساتيد هيئت علمي دانشکده پرستاري
و مامایي همدان تعيين شد .پایایي پرسشنامهها در این
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به عنوان مثال ميانگين سني در گروه آزمون
 21/11±1/11سال و در گروه كنترل 21/01±1/20
سال بود.
شدت كلي عالئم جسماني سندرم قبل از قاعدگي قبل
از مداخله (بدون مصرف دارو) در گروه آزمون ±22/10
 155/14و در گروه كنترل  101/07±17/11بود كه
تفاوت معني داري نداشت (.)p<1/15
شغل مادران  27نفر ( )%04/4از افراد گروه آزمون و 26
نفر ( )%01/2از افراد گروه كنترل خانهدار بود .شغل
پدران  15نفر ( )%46/1از افراد گروه آزمون و  11نفر
( )%34/4از افراد گروه كنترل آزاد بود.
بررسي نرماليتي دادههاي كمي قبل از مداخله با
استفاده از آزمون كولموگروف اسميرنوف انجام شد و با
توجه ( )p<1/15توزیع متغير نرمال بود.
بر اساس جدول  ،2مصرف كلسيم در كاهش تمام عالئم
جسماني مرتبط با سندرم پيش از قاعدگي مؤثر بود و
اختالف آماري معني داري را نشان داد (.)p<1/15
بر اساس نتایج مطالعه ،تمام عالئم جسماني سندرم
پيش از قاعدگي (سردرد ،كمردرد ،پادرد ،افسردگي،
تحریک پذیري ،درد عمومي و درد شکم) به جز كرامپ
در سيکل اول پس از مصرف كلسيم كاهش معناداري
یافت و همچنين تمام عالئم جسماني قبل از قاعدگي
(كرامپ ،سردرد ،كمردرد ،پادرد ،افسردگي ،تحریک
پذیري ،درد عمومي ،درد شکم) در دومين سيکل پس
از مصرف كلسيم كاهش معناداري یافت (.)p>1/15
 0نفر ( )%25از افراد گروه آزمون و  3نفر ( )%1/4از
افراد گروه كنترل قبل از مداخله به دالیل مختلف از
جمله تهوع ،استفراغ ،سرگيجه ،سردرد ،بي حوصلگي و
 ...به پزشک مراجعه مي كردند.
شدت كلي عالئم جسماني سندرم قبل از قاعدگي بعد
از مداخله در سيکل اول در گروه آزمون
 136/41±11/31و در گروه مداخله 171/56±17/152
و در سيکل دوم بعد از مداخله در گروه آزمون
 120/17±17/41و در گروه كنترل 104/63±16/53
بود كه تفاوت معني داري داشت (.)p>1/15

مطالعه به روش آلفايكرونباخ به دست آمد .پایایي
پرسشنامه فرم استاندارد تشخيص موقت سندرم قبل از
قاعدگي ( )α=1/05و چک ليست ثبت عالئم روزانه
( )α=1/11به دست آمد .این نتایج نشان داد كه
پرسشنامه ها از پایایي قابل قبولي برخوردار بودند.
افراد به صورت تصادفي با در نظر گرفتن پنهانسازي
اختصاصي 1به گروه هاي آزمون (كلسيم) و كنترل
(دارونما) تقسيم شدند؛ به عبارت دیگر از اختصاص
افراد مورد مطالعه به صورت سليقه اي در گروه هاي
آزمون و كنترل پيشگيري شد؛ به گونه اي كه  32نفر
در هر گروه قرار گرفتند .مداخله به صورت تجویز
كلسيم به ميزان  511ميلي گرم روزانه به صورت
خوراكي به مدت دو سيکل قاعدگي ( 3روز قبل از
شروع قاعدگي و  3روز در ابتداي شروع قاعدگي) در
مبتالیان به سندرم قبل از قاعدگي در گروه آزمون بود.
در گروه كنترل به صورت تجویز دارونما (كه به شکل
بسته هاي كلسيم تهيه شده بود) روزانه به صورت
خوراكي به مدت دو سيکل قاعدگي ( 3روز قبل از
شروع قاعدگي و  3روز در ابتداي شروع قاعدگي) انجام
شد .افراد گروه كنترل و آزمون و افراد پژوهشگر از نوع
داروي مصرفي كامالً بياطالع بودند .نحوه كنترل
مصرف دارو نيز بدین صورت بود كه در پایان هر ماه با
افراد از طریق مراجعه حضوري و یا تماس تلفني از
نحوه مصرف صحيح داروها و تکميل پرسشنامه
اطمينان حاصل مي شد و به سؤاالت افراد پاسخ داده
مي شد .پرسشنامه ها در  3نوبت قبل از مداخله ،پایان
ماه اول و ماه دوم پس از مداخله تکميل شد .داده ها
پس از گردآوري با استفاده از نرمافزار آماري SPSS
(نسخه  )21و روشهاي آمار توصيفي و استنباطي مورد
تجزیه و تحليل قرار گرفت .ميزان  pكمتر از 1/15
معني دار در نظرگرفته شد.

يافته ها
در این مطالعه ویژگي هاي جمعيت شناختي و تاریخچه
قاعدگي در دو گروه آزمون و كنترل اختالف معنيداري
نداشت و دو گروه از این نظر همگن بودند (جدول .)1
Allocation concealment

1
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جدول  -1ميانگين و انحراف معيار برخي مشخصات فردي دو گروه آزمون و كنترل

وزن (كيلوگرم)
قد (سانتي متر)
سن منارك (سال)
سن دیسمنوره (سال)

76/53±11/12
211/11±271/04
13/20±1/44
15/51±2/75

1/05
1/64
1/16
1/31

77/16±11/12
161/04±10/44
13/61±1/13
15/11±4/11

* آزمون تي تست
جدول  -2مقايسه ميانگين و انحراف معيار عالئم جسماني عالئم مرتبط با سندرم پيش از قاعدگي در دو گروه آزمون و كنترل
آزمون

كنترل

ميانگين ±انحراف معيار

ميانگين ±انحراف معيار

سيکل صفر (بدون مصرف دارو)

10/47±1/10

21/11±7/45

1/23

سيکل دوم (مصرف كلسيم)

14/75±0/41

21/16±7/44

*

سيکل صفر (بدون مصرف دارو)

10/31±5/73

11/22±6/21

1/54

سيکل دوم (مصرف كلسيم)

16/11±4/11

11/31±6/24

*

سيکل صفر (بدون مصرف دارو)

21/30±5/66

24/11±6/61

سيکل دوم (مصرف كلسيم)

16/01±5/13

24/41±6/14

سيکل صفر (بدون مصرف دارو)

11/16±6/06

11/75±4/16

1/67

سيکل دوم (مصرف كلسيم)

16/11±4/11

21/13±4/21

*

گروه
عالئم تنش هاي قبل از قاعدگي
كرامپ
سردرد
كمردرد
پادرد
افسردگي
تحریک پذیري
درد عمومي
درد شکم

سطح معني داري

1/11
1/12

1/11
*

>1/111
1/13

سيکل صفر (بدون مصرف دارو)

21/47±6/15

24/00±5/72

1/1

سيکل دوم (مصرف كلسيم)

16/01±4/51

25/41±5/67

*>1/111

سيکل صفر (بدون مصرف دارو)

11/12±7/12

23/56±0/23

1/15

سيکل دوم (مصرف كلسيم)

15/34±4/11

23/17±7/43

سيکل صفر (بدون مصرف دارو)

11/01±4/62

25/51±7/52

سيکل دوم (مصرف كلسيم)

17/16±4/51

25/66±7/41

سيکل صفر (بدون مصرف دارو)

11/22±4/03

22/70±4/10

1/15

سيکل دوم (مصرف كلسيم)

16/11±4/21

23/61±5/11

*>1/111

*

>1/111
1/1

*

>1/111

* آزمون تي تستp>1/15 ،

سال تحصيلي همگن بودند و آگاهي كامل نسبت به
عالئم این سندرم داشتند .براي كاهش استرس و
هيجان هاي محيطي سعي شد كه زمان انجام بررسي
در فصل امتحانات نباشد.
انتخاب كلسيم جهت درمان این افراد با توجه به نتایج
مثبت بررسي هاي انجام شده و كم هزینه بودن آن
انجام گرفت تا در صورت تأیيد ،نتایج بررسي هاي قبلي
به عنوان یک روش مطمئن و ساده و بي عارضه به
مبتالیان این سندرم پيشنهاد شود .زیرا عالئم این
سندرم عالوه بر اختالل در كيفيت زندگي فرد ،منجر به
درگيري بين فردي -اجتماعي شده و فرد را منزوي
ميكند ( .)20 ،27 ،3از سوي دیگر با توجه به عدم

بحث
در این مطالعه مصرف كلسيم در كاهش تمام عالئم
جسماني مرتبط با سندرم پيش از قاعدگي در ماه اول و
دوم بعد از مداخله مؤثر بود و اختالف آماري معنيداري
را با گروه كنترل نشان داد.
بر اساس منابع موجود در رابطه با سندرم پيش از
قاعدگي ،متغيرهاي مداخلهگر زیادي وجود دارند كه بر
روند این سندرم تأثير ميگذارند ( .)23 ،24از جمله
این متغيرها مي توان به سن ،تغذیه ،چندزایي ،محل
سکونت و ميزان استرس اشاره كرد .به این منظور تمام
افراد شركت كننده در این مطالعه از نظر سن ،تجرد و
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متغيرها

آزمون
گروه
ميانگين ±انحراف معيار

كنترل
ميانگين ±انحراف معيار

سطح معني داري

*

 دكتر فاطمه شبيري و همكاران

زناني كه از این سندرم رنج مي برند ،با تجویز روزانه
 1111ميلي گرم كلسيم به ميزان قابل توجهي شدت
عالئم در آنها را كاهش داد و از اختالل در زندگي و
فعاليت هاي اجتماعي آنها پيشگيري كرد (.)3
در مطالعه شبيري و همکاران ( )2114نيز شدت درد
قبل و بعد از مصرف دارو بين دو گروه دریافت كننده
ویتامين  Eو دارونما مقایسه و مشخص شد تفاوت درد
در ماه دوم بعد از درمان بين دو گروه دریافت كننده
ویتامين و دارونما معني دار بود .بر اساس نتایج این
مطالعه شدت عالئم جسماني مرتبط با سندرم پيش از
قاعدگي كاهش یافت كه با مطالعه حاضر همسو بوده
است ( .)32همچنين در مطالعه شهاتا ( )2116كه به
صورت سه گروهي در مدت  21روز (گروه قرص
پيشگيري از بارداري ،قرص كلسيم و دارونما) انجام شد،
نتایج نشان داد كه به ترتيب مصرف قرص پيشگيري از
بارداري ،قرص كلسيم و دارونما  %62/3 ،%01و %1663
در كاهش عالئم سندرم پيش از قاعدگي مؤثر بوده
است .و تأثير قرص پيشگيري در كاهش عالئم سندرم
پيش از قاعدگي بيشتر از كلسيم بوده است (.)33
در مطالعه یونکرز و همکاران ( )2112كه با هدف
مقایسه فلوكستين و كلسيم با دارونما انجام گردید و در
هر سه گروه طي چهار دوره قاعدگي به ترتيب،
فلوكستين  11ميلي گرم دو بار در روز،كلسيم 611
ميلي گرم دو بار در روز و دارونما دو بار در روز تجویز
گشت نتایج نشان داد كه مصرف كلسيم به نسبت
فلوكستين تأثير ضعيفتري در كاهش عالئم جسماني و
خلقي سندرم پيش از قاعدگي داشته است (.)35 ،34
در مطالعه ظفري و همکاران ( )2113كه در ساري
انجام شد گروه هاي آزمون در هفت روز آخر سيکل
قاعدگي به مدت سه سيکل متوالي به ترتيب یک گرم
كلسيم 111 ،ميلي گرم ویتامين  ،Eیک گرم كپسول
امگا 41 ،3ميلي گرم ویتامين  B6و دارونما دریافت
نمودند و نتایج نشان داد كه عالئم خلقي و جسماني
سندرم قبل از قاعدگي در كليه گروه هاي درماني بعد
از مداخله كاهش یافته است ( .)25جهت بررسي عالئم
جسماني سندرم قبل از قاعدگي در افراد از روش
خودگزارشدهي استفاده شد كه این مورد از

اطالع اطرافيان از عالئم تنش هاي قبل از قاعدگي ،در
برابر تغيير رفتار زنان واكنشهاي منفي و درگيري
فيزیکي و رفتاري ایجاد مي شود (.)21
در مطالعه تيس جاكوبس و همکاران ( )1110در آمریکا،
با مصرف روزانه كلسيم در گروه آزمون به مدت  3ماه،
 %40عالئم سندرم پيش از قاعدگي با مصرف كلسيم
كاهش یافت كه با مطالعه حاضر همخواني داشت (.)24
در مطالعه بردلي و همکاران ( )1111كه با هدف بررسي
تأثير مولتي ویتامين و مواد معدني بر سندرم قبل از
قاعدگي بر روي زنان  17-45ساله انجام شد ،شدت
سندرم پس از مصرف مولتي ویتامين و مواد معدني
كاهش یافت ( )31كه با مطالعه حاضر همخواني داشت.
در مطالعه تيس جاكوبس ( )2111در بررسي اثر
كلسيم بر سندرم قبل از قاعدگي ،تمام عالئم جسماني
و خلقي سندرم در موارد مصرف كلسيم كاهش یافت
( .)31در مطالعه پورحسن و همکاران ( )2111تحت
عنوان "اثرات توأم كلسيم و ویتامين  Eبر سندرم پيش
از قاعدگي" كه به روش كارآزمایي سه سوكور بر روي
دانشجویان دختر ساكن خوابگاه هاي دانشگاه علوم
پزشکي ایران انجام شد ،به این نتيجه رسيدند كه با
توجه به این كه مصرف توأم كلسيم و ویتامين  Eدر
مقایسه با دارونما منجر به تخفيف قابل توجه (بيشتر از
 )%51در شدت سندرم قبل از قاعدگي شده است ،با
انجام تحقيقات وسيع تر و در صورت یافته هاي مشابه،
مي توان با تجویز توأم كلسيم و ویتامين  Eشدت
سندرم قبل از قاعدگي را در تمام زنان مبتال به سندرم
پيش از قاعدگي به ميزان  %56كاهش داد و به این
ترتيب كيفيت زندگي آنان را ارتقاء داد ( )15كه با
نتایج مطالعه حاضر همخواني داشت.
در مطالعه اخالقي و همکاران ( )2113كه بر روي 111
نفر از دانشجویان دختر گروه پزشکي و پيراپزشکي
دانشگاه علوم پزشکي مشهد انجام شد ،مصرف روزانه
 1111ميلي گرم كلسيم در نيمه دوم سيکل قاعدگي
به مدت  5روز در زنان مبتال به سندرم پيش از
قاعدگي ،موجب كاهش و تخفيف  %62از عالئم رواني
خلقي و  %61از عالئم جسمي شد .بنابراین با انجام
تحقيقات وسيع تر در این زمينه ،مي توان در تمام
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 بنابراین مي توان از كلسيم به عنوان،قاعدگي مي شود
 ارزان و ایمن جهت كاهش عالئم جسماني،داروي مؤثر
 همچنين پيشنهاد.سندرم پيش از قاعدگي استفاده كرد
مي شود تحقيقاتي در زمينه تأثير كلسيم بر عالئم
.خلقي نيز انجام شود

 چون مشاهده.محدودیتهاي پژوهش حاضر ميباشد
عيني رفتارهاي هر یک از فراگيران در خصوص موارد
 لذا از روش خودگزارشدهي،مذكور امکانپذیر نبود
 نقاط قوت مطالعه حاضر تمایل دانشجویان.استفاده شد
.به شركت و همکاري در مطالعه و عدم ریزش افراد بود
همچنين با توجه به تأثير مثبت تجویز قرص كلسيم در
مقایسه با دارونما در كاهش عالئم جسماني سندرم قبل
از قاعدگي ميتوان آن را به عنوان دارویي ایمن و ارزان
در جهت كاهش عالئم جسماني سندرم قبل از قاعدگي
.توصيه نمود

تشكر و قدرداني
این مطالعه حاصل از بخشي از طرح تحقيقاتي مصوب
 با16/35/3116 دانشگاه علوم پزشکي همدان به شماره
IRCT211311216000 N4 كد ثبت كارآزمایي
 بدین وسيله از همکاري هاي ارزنده معاونت.ميباشد
محترم پژوهشي و دانشجویان عزیز در انجام این طرح
.تشکر و قدرداني مي شود

نتيجه گيري
كلسيم باعث كاهش عالئم جسمي در سندرم پيش از
 بنابراین مي توان از كلسيم به عنوان،قاعدگي مي شود
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