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بررسی نقش طب مکمل در کنترل عالئم سندرم پیش
از قاعدگی مبتنی بر شواهد بالینی (مطالعه مروری منظم)
مینا سپهریراد ،1دکتر حمیدرضا بهرامی ،2دکتر محمدرضا نورس
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.2
.3

*3

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور ،نیشابور ،ايران.
استاديار گروه طب چینی ،دانشکده طب سنتی و مکمل ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ايران.
استاديار گروه طب سنتی ايرانی ،دانشکده طب سنتی و مکمل ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ايران.

خالصه

تاريخ دريافت 1331/33/11 :تاريخ پذيرش1331/30/21 :

مقدمه :سندرم پیش از قاعدگی يکی از شايعترين علل مراجعه زنان به مراکز درمانی میباشد ،اتیولوژی آن نامشخص و
روشهای درمانی به طور نسبی بر روی کنترل عالئم آن مؤثر میباشد .مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی اثربخشی
طب مکمل در کنترل عالئم عالئم اين سندرم انجام شد.
روشکار :در اين مطالعه مروری مقاالت از طريق جستجو در پايگاههای اطالعات علمی داخلی (جهاد دانشگاهی،
سیلويکا و نشريات دانشگاهها) و پايگاههای خارجی نظیر  Scopus ،PubMedو  Google scholarبا کلید
واژههای سندرم پیش از قاعدگی ،طب مکمل ،طب سنتی ايران و گیاهان دارويی بدون اعمال محدوديت زمانی
جستجو شدند .از بین  03مقاله بهدست آمده 33 ،مقاله بررسی شد.
يافتهها :در تحقیقات مختلف تغذيه با مواد مغذی از جمله ويتامین  ،Dمواد معدنی مانند کلسیم و روی ،چربیها
مانند امگا 3-و گیاهان داروي ی زيادی از جمله رازيانه ،زعفران ،کرفس ،انیسون ،گل مغربی و روشهای روان درمانی
مبتنی بر شناخت درمانی و استفاده از تکنیکهای آرامسازی ،يوگا ،مراقبه و ماساژ و ورزش ،برای کنترل عالئم سندرم
به کار رفتهاند.
نتیجهگیری :کارآمدی برخی ظرفیتهای طب مکمل به همراه استفاده از ظرفیتهای درمانی طب کالسیک در
سندرم پیش از قاعدگی می تواند الگوی جديدی برای بررسی و درمان اين مشکل فراگیر فراهم کند .مطالعات مروری
و بالینی که بر اين اصول طراحی شوند ،میتوانند در توسعه رويکرد طب تلفیقی و ارتقاء سالمت زنان مؤثر باشند.
کلمات کلیدی :سندرم پیش از قاعدگی ،طب مکمل و جايگزين ،گیاهان دارويی

* نويسنده مسئول مکاتبات :دکتر محمدرضا نورس؛ دانشکده طب سنتی و مکمل ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ايران .تلفن311-30112100 :؛ پست
الکترونیكnorasmr901@mums.ac.ir :
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طب مکمل و جايگزين ،از رويکردهای طبی متفاوت با
طب رايج است که امروزه توجه به آن بیشتر شده است
( .)0سازمان جهانی بهداشت و نهادهای قانونگذار،
استفاده از ظرفیتهای طب سنتی کشورها را مورد توجه
قرار داده و خواهان استخراج روش های طبی در
دسترس ،ارزان و کم عارضه برای معضالت پزشکی
میباشند (.)3
نتايج تحقیقات نشان دادهاند که  %03زنانی که از اين
سندرم رنج میبرند ،خواهان استفاده از درمانهای طب
3
مکمل و جايگزين مانند داروهای گیاهی ،2طب فشاری
و طب سوزنی 7و تغذيه میباشند ( .)13از سوی ديگر ،به
موازات افزايش بار مالی مراقبتهای بهداشتی کشورها،
کاربرد درمانهای غیردارويی از جمله درمانهای طب
سنتی 1و مکمل روز به روز اهمیت بیشتری يافته است
که از مهمترين اين روشها میتوان به اصالح رژيم
غذايی و استفاده از گیاهان دارويی اشاره کرد ( .)11طب
فشاری و طب سوزنی ،شاخههايی از طب چینی هستند
که با فشار يا سوزن بر روی نقاط خاصی در بدن به
تعادل جريان انرژی و توزيع گرمی و سردی کمک
میکنند .طب گیاهی يا گیاه درمانی يا فیتوتراپی شاخه
ديگری از طب مکمل بوده که به کاربرد گیاهان دارويی
يا فرآوردههای تهیه شده از اجزای آن در درمان
بیماریها اشاره دارد .تغذيه ،رويکرد مهم ديگری در طب
سنتی و مکمل است که به اصالح الگو و رفتار غذا
خوردن و نوع غذاهای مصرفی بر حسب طبیعت هر فرد
میپردازد .رويکردهای درمانی دستی از جمله ماساژ،
دلک (ماساژ) ،ورزش و روشهای آرامسازی از جمله يوگا
و مديتیشن نیز از مداخالت مهم طب مکمل هستند
( .)12در طب سنتی ايران ،رحم يک عضو مهم و
عصبانی (دارای سیستم عصبی) میباشد که از عصب و
عضله تشکیل شده است .در ذيل بیماریهای رحم،
اگرچه در اين منابع عنوان  PMSوجود ندارد ،ولی در
بررسی متون به ارتباط رحم با اعضای زيادی از جمله
سیستم اعصاب و روان اشاره شده که ارتباط نزديک آن

مقدمه
1

 مینا سپهری راد و همکاران

سندرم پیش از قاعدگی ( )PMSيکی از شايعترين علل
مراجعه زنان به پزشک است که عالوه بر سالمت
جسمانی زنان بر روی کیفیت زندگی ،تصوير ذهنی از
بدن ،بارداری ،خلق و خوی افراد ،اقتصاد و بهرهوری يک
کشور تأثیر میگذارد .بر اساس گزارش سازمان جهانی
بهداشت ( )2330بیش از صد میلیون زن در آسیا بهطور
ماهانه از عالئم مرتبط با قاعدگی رنج میبرند .شیوع اين
نشانگان در فرهنگها و مناطق جغرافیايی مختلف
متفاوت است؛ بهطوریکه میزان فراوانی آن در اغلب
مطالعات غربی  %23-13و در ايران طبق جديدترين
يافتهها  %17/1گزارش شده است (.)1
اين سندرم ،اشاره به مجموعهای از نشانههای جسمانی،
روانشناختی ،عاطفی و رفتاری دارد که بهطور ادواری ،در
هر ماه حدود يک هفته قبل از قاعدگی ظاهر شده و با
شروع خونريزی يا در چند روز اول آن از بین میرود.
علت آن هنوز شناخته نشده است و به نظر میرسد
پیچیده و ترکیبی از چندين عامل باشد .فرضیههای
مرتبط با عوامل هورمونی ،تغذيه و کمبود ريز مغذیها
مطرح شده است .نژاد و قومیت ،عوامل ژنتیکی و سابقه
خانوادگی ،فقدان فعالیتهای فیزيکی منظم ،سن،
تحصیالت ،تأهل و نوع تغذيه از فاکتورهای مؤثر در
شیوع عالئم اين سندرم هستند (.)1-2
به دلیل عوامل متعدد تأثیرگذار بر اين سندرم ،روشهای
درمانی متعددی برای آن پیشنهاد شده است که عالئم
جسمی و روانی آن را به طور نسبی کنترل میکند.
استفاده از دارو بهويژه مسکنها ،ضد افسردگیها ،اصالح
تغذيه و مکملهای غذايی ،رويکردهای روانشناسی،
ورزش و روشهای آرامبخشی مانند يوگا بیشتر مورد
توجه بوده است .تالش محققین برای جستجوی درمان-
های اثربخش و مقرون به صرفه با عوارض جانبی کمتر بر
جنبههای خاصی از نشانهشناسی پیش از قاعدگی نظیر:
آموزش و مشاوره ،تغییر سبک زندگی (مهارتهای
ارتباطی ،رژيم غذايی ،ورزش) ،درمان گیاهی ،درمان
دارويی ،روان درمانی و درمان جراحی و پالسبو (دارونما)
ادامه دارد (.)1

2

Herbal medicines
Acupressure
4
Acupuncture
5
Traditional
3

1

premenstrual syndrome
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را بیان میکند .در اين طب ،برای رحم بیماریهايی
تحت عنوان سوء مزاجهای مختلف ،اختناق رحم و عسر
طمث (قاعدگی دردناک) بیان شده است که هر کدام
عالئم و درمانهای متفاوت دارند .در اين مکتب طبی،
بههم خوردن تعادل مزاجی هر عضو و بدن به همراه عدم
رعايت اصول شش گانه ضروری زندگی (آب و هوا ،بی
حرکتی و ورزش ،تغذيه ،مسائل روحی روانی ،خواب و
بیداری ،دفع و احتباس مواد در بدن) موجب بیماری
میشود .بیماریهای زنان نیز به دو دسته بیماری مرتبط
با زمان خاص (بارداری ،قاعدگی ،شیردهی) و غیر زمان
خاص تقسیم و تحلیل میشود ( .)13مطالعه مروری
حاضر با هدف بررسی اثربخشی طب مکمل در کنترل
عالئم سندرم پیش از قاعدگی به صورت مروری مبتنی
بر شواهد انجام شد.

روشکار
در اين مطالعه مروری مقاالت از طريق جستجو در
پايگاههای اطالعات علمی داخلی (جهاد دانشگاهی،
سیلويکا و نشريات دانشگاهها) و پايگاههای خارجی
نظیر  Scopus ،PubMedو  Google scholarبا
کلید واژههای سندرم پیش از قاعدگی ،طب مکمل ،طب
سنتی ايران و گیاهان دارويی بدون اعمال محدوديت

شکل  -1فلوچارت مطالعه (تعدادی از روش های طب مکمل /جايگزين بهکار رفته در سندرم پیش از قاعدگی و تعداد مقاالت
بررسی شده)
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 نقش طب مکمل در کنترل عالئم سندرم پیش از قاعدگی

زمانی جستجو شدند .اطالعات مربوط به تحقیق
استخراج و بر اساس نوع مطالعه و کاربردهای بالینی
دستهبندی و در نهايت با بازخوانی مطالب ،محتوای
مطالعه مورد تحلیل و ارزيابی قرار گرفت .برای ارزيابی
کنترل کیفی ،مقاالت جداگانه توسط دو نويسنده مطالعه
و مطالب استخراج شد .در مرحله بعد با حضور نويسنده
سوم مطالب دستهبندی شد .در صورت عدم توافق،
مطالب به صورت طرح در جلسه مشترک بررسی شد.
معیارهای ورود مقاالت به مطالعه شامل :ابتالء به سندرم
قاعدگی تشخیص داده شده ،مطالعه کارآزمايی بالینی،
مقاله مروری ،عدم مصرف داروهای کالسیک در مطالعه،
نداشتن بیماری همراه و معیارهای خروج از مطالعه
شامل :ارزيابی کیفیت پايین مقاالت توسط
مقیاس  ،)17( Consortنداشتن گروه کنترل و مدت
زمان مطالعه کمتر از  2ماه بود .در پايان جستجوی
منظم ،از میان  03مقاله به دست آمده با توجه به حذف
مقاالت تکراری و نداشتن معیارهای ورود 33 ،کارآزمايی
بالینی و  13مقاله مروری و کتاب دارای متدولوژی
مناسب در موضوعات مختلف طب مکمل و جايگزين
(شکل  )1انتخاب شدند.

 PMSشود ( .)10نتايج مشابه اين مطالعه اخیراً توسط
شبیری و همکاران ( )2310طی يک مطالعه کارآزمايی
بالینی دوسوکور بر روی  07نفر از دانشجويان دختر
دانشگاه علوم پزشکی همدان با تشخیص قطعی سندرم
پیش از قاعدگی نیز گزارش شده است (.)11
در مطالعه مروری تاکاشیما و همکاران ( )2317تحت
عنوان دريافت کلسیم و  ،PMSدر برخی مقاالت عالئم
مرحله لوتئال با دريافت کلسیم به مقدار  1/233گرم در
هر روز به مدت  3ماه به میزان  %70کاهش يافته بود و
در مطالعات اخیر ،نتايج نشان دهنده کاهش 33
درصدی عالئم مرحله لوتئال با مصرف کلسیم به میزان
 123میلیگرم به صورت روزانه بود ( .)10در مطالعه
تیس ژاکوبس و همکاران ( )1333که بر روی  731زن
 10-71ساله دارای عالئم  PMSانجام گرفت 270 ،نفر
که گروه آزمايش را تشکیل میدادند 1-13 ،روز قبل از
شروع قاعدگی ،روزانه  1233میلیگرم کلسیم به شکل
کلسیم کربنات دريافت کردند و گروه کنترل که 273
نفر بودند ،پالسبو دريافت کردند .اين رژيم برای سه
سیکل متوالی مورد بررسی قرار گرفت و از پرسشنامه
خودارزيابی روزانه  PMSدر فاز لوتئال به صورت پیش
آزمون ،پسآزمون و پیگیری با میزان  pکمتر از %1
استفاده شد .پس از جمعآوری اطالعات و تحلیل داده-
ها ،نتايج نشان داد مصرف کربنات کلسیم در رژيم
غذايی خلق منفی را به میزان  ،%71عالئم جسمانی را
به میزان  %30و عالئم گوارشی و درد را را به میزان
 %17کاهش میدهد ( .)13بنابراين کلسیم باعث
کاهش عالئم جسمی در سندرم پیش از قاعدگی
میشود ،لذا میتوان از کلسیم به عنوان داروی مؤثر و
ايمن جهت کاهش عالئم جسمانی سندرم پیش از
قاعدگی استفاده کرد.

يافتهها
 مینا سپهری راد و همکاران

 .1شواهد تحقیقاتی تغذيه در سندرم پیش از
قاعدگی:
در تحقیقات نوين تغذيه ،ارتباط مواد مغذی با جنبههای
مختلف سالمت و بیماری روشن شده است و چهار گروه
عمده کربوهیدرات و قندها ،پروتئینها ،چربیها ،مواد
معدنی و ويتامینها نقش اساسی را ايفا میکنند که در
ذيل به برخی از موارد مرتبط با اين سندرم اشاره می-
شود:
 .1-1لبنیات:
در مطالعه بخشانی و همکاران ( )2312تحت عنوان
"بررسی و مقايسه مواد غذايی مصرفی نوجوانان
دانشآموز دارای عالئم و بدون عالئم  "PMSکه بر
روی  172دانشآموز دبیرستانی با دامنه سنی 17-10
سال در شهرستان زاهدان انجام شد ،شرکتکنندگان با
دو پرسشنامه سنجش عالئم  PMSو بسامد غذايی
 FFQ1مورد ارزيابی قرار گرفتند .نتايج نشان داد که در
گروه بدون عالئم  ،PMSمیانگین مصرف ماهیانه
لبنیات (شیر ،ماست و پنیر) و میوه و سبزيجات بهطور
معناداری بیشتر از گروه دارای عالئم بود (.)11
 .1-2کلسیم:
در مطالعه اخالقی و همکاران ( )2337تحت عنوان
"بررسی تجويز کلسیم در  "PMSکه بر روی 133
دانشجوی پزشکی و پیراپزشکی که دارای عالئم PMS
بودند انجام شد ،افراد پرسشنامه دو صفحهای که شامل
 23عالمت از اين سندرم بود را در سه سیکل پیدرپی
تکمیل کردند ،سپس کلسیم خوراکی يک گرمی در 1
روزی که عالئم سندرم در باالترين شدت بود در سه
سیکل پی در پی به افراد مبتال داده شد .پس از سه ماه
پرسشنامهها مجدداً تکمیل و جمعآوری شد .نتايج
حاصل نشان داد که از  23عالمت مربوط به ،PMS
 12عالمت آن ( 1عالئم مربوط به مسائل روانی و خلقی
و  1عالئم مربوط به مسائل جسمانی) کاهش معناداری
پیدا کرده بود .اين مطالعه نشان داد تجويز روزانه
 1333میلیگرم کلسیم میتواند باعث کاهش عالئم

 .1-3تدابیر غذايی:
در مطالعه ساريانس و همکاران ( )2312که به بررسی
اثربخشی رژيم غذايی و بازتابشناسی بر تسکین عالئم
پیش از قاعدگی بر روی  133نفر از گروههای آموزشی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران پرداختند ،با استفاده
از پرسشنامه مشخصات فردی ،پرسشنامه يادآوری
تغذيهای  27ساعته ،ترازوی وزنسنج ،پرسشنامه معاينه

1

Food Frequency questionnaire

11

 .1-4کربوهیدراتها:
عابديان و همکاران ( )2330به بررسی اثر رعايت رژيم
غذايی نشاستهای سه ساعته بر  PMSدر دانشآموزان
دبیرستانهای دولتی و غیر دولتی شهر ساری پرداختند.
اين تحقیق از نوع نیمه تجربی و نمونهگیری تصادفی
شامل  710دانشآموز دبیرستانی دختر مدارس دولتی و
غیر دولتی شهرستان ساری بود که ابزار گردآوری
اطالعات ،پرسشنامهای دو قسمتی و شامل مشخصات
فردی ،اطالعات مربوط به سوابق سیکل قاعدگی و
بیماریها و مصرف داروها بود .واحدهای پژوهش در سه
سیکل متوالی روزانه  3ساعت تحت درمان با رژيم غذايی
سرشار از نشاسته قرار گرفتند .پس از تکمیل دوره
درمان ،اطالعات به صورت خود گزارشدهی جمعآوری و
با استفاده از آمارهای توصیفی و تحلیلی آنالیز شدند.
نتايج اين تحقیق حاکی از مؤثر بودن مصرف مواد
نشاستهای در بهبود عالئم  PMSبود (.)21

 .1-6کافئین:
در مطالعه فالس ( )2313که به بررسی ارتباط بین
دريافت کافئین و شدت عالئم  PMSدر دانشجويان در
محدوده سنی  10-23سال پرداختند ،تعداد  222نفر
مورد ارزيابی قرار گرفتند .در اين مطالعه از پرسشنامه

 .1-5ويتامینها:
در مطالعه راپکین ( )2333تحت عنوان "مروری بر
درمان  PMSو "PMDD1که در مرکز علوم سالمت
1
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پا و پرسشنامه ( PMSپیش آزمون) تعداد  03نفر
انتخاب و بهطور تصادفی به سه گروه رژيم غذايی،
بازتابشناسی و گروه کنترل تقسیم شدند .در گروه
رژيم غذايی تأکید بر وعدههای غذايی مختصر و کم
حجم بود و اينکه اين آزمودنیها از مصرف
خوراکیهای نمکدار و نمک سود ،کافئین ،نوشابهها،
خوراکیهای شکردار ،غذاهای چرب و کنسروی و
لبنیات پرچرب پرهیز کنند و از همه انواع سبزيجات،
میوهها ،مواد غذايی حاوی کربوهیدراتهای پیچیده
نظیر سیبزمینی ،برنج ،گندم ،جو ،نان سبوسدار و ...
استفاده کنند و برای گروه دوم ،بازتاب درمانی هفتهای
يک جلسه هر جلسه  03دقیقه به مدت  0هفته با
تحريک نقاط بازتابی غده هیپوفیز ،ستون فقرات ،شبکه
خورشیدی ،غده فوق کلیه ،تخمدان ،رحم و  ...انجام
گرفت .در نهايت در اين مطالعه رژيم غذايی و
بازتابشناسی هرکدام بهطور جداگانه بر روی تسکین
عالئم  PMSتأثیر مثبت داشتند (.)23

دانشگاه علوم پزشکی لس آنجلس انجام شد و در نشريه
سايکونورواندروکراينولوژی به چاپ رسید ،به نقش مؤثر
ويتامینها از جمله  B6 ،Eو رژيم غذايی شامل پرهیز از
نمک ،کافئین ،الکل بر روی بهبودی عالئم اشاره کرد و
به ارائه شواهد بالینی مرتبط نیز پرداخت ( .)22در
مطالعه مروری داگالس ( )2332تحت عنوان درمانهای
مبتنی بر شواهد در تجربههای خانگی  ،PMSبه
درمانهای غیر دارويی از جمله تغذيه ،ويتامینهای گروه
 ،Bويتامین  ،Eامالح منیزيم و شواهد بالینی مرتبط
پرداخته شده است 27 .کارآزمايی بالینی ارزيابی شده
برای ويتامین  ،B6مؤيد نقش درمانی آن بود ،ولی در
کارآزمايی بالینی انجام شده بر روی منیزيم ،منیزيم
اختالف معناداری در بهبود عالئم نداشت( .)23در يک
کارآزمايی بالینی انجام شده ديگر با رويکرد تغذيه بر
روی  27زن ،بدنبال کاهش مصرف شکر و افزايش
کربوهیدرات ،کاهش عالئم سندروم گزارش شده است
(.)31
در مطالعه پاتريکا و همکاران ( )2311تحت عنوان
"دريافت ويتامین  Bدر بروز  ،"PMSدر يک دوره 13
ساله زنان فاقد عالئم  PMSرا از نظر دريافت
ويتامینهای گروه  Bتحت نظر قرار دادند .در اين مطالعه
گروه آزمايش  1311نفر و گروه کنترل  1300نفر
انتخاب شدند .اطالعات بر اساس پرسشنامه ارزيابی رژيم
غذايی افراد در سالهای  1331 ،1331و 1333
جمعآوری شدند .پس از بررسی و تحلیل دادهها ،در اين
مطالعه زنان گروه آزمايش که به مدت  2-7سال مقادير
باالی ويتامین ريبوفالوين دريافت کرده بودند نسبت به
گروه کنترل %31 ،خطر ابتالء به عالئم  PMSپايینتری
داشتند .در اين مطالعه اگرچه بین دريافت ويتامینهای
 ،B6فوالت B12 ،و تیامین ارتباط معناداری مشاهده
نشد ،اما تحقیقات بیشتری را جهت ارزيابی نتايج بهتر
پیشنهاد کردند (.)27

 مینا سپهری راد و همکاران

غربالگری عالئم )PSST-A( PMSبه عنوان پیش
آزمون و پس آزمون استفاده شد .پس از بررسی دادهها و
تحلیل آماری نتايج نشان داد که دريافت کافئین ارتباط
قابل توجهی با شدت عالئم  PMSبه ويژه سردرد ندارد.
ارتباط قابل توجه بین دريافت کنندگان کافئین و شدت
عالئم  PMSمتوسط و شديد مشاهده نشد (.)21

اول ،مکمل امگا 3-دو بار در روز به صورت  2کپسول
خوراکی يک گرمی به مدت  2ماه داده شد .به افراد گروه
دوم به صورت مشابه پالسبو داده شد .عالئم  ،PMSقبل
و بعد از دادن داروها در دو گروه توسط پرسشنامه
سنجیده شد .نتايج نشان داد که عالئم و شدت آن 03
روز بعد از مصرف امگا 3-در گروه مورد کاهش يافت.
امگا 3-در مقايسه با دارونما ،عصبانیت و افسردگی و
احساس ناتوانی در انجام کارها را به طور مؤثری بهبود
بخشید ،اما از نظر آماری در مقايسه با گروه کنترل
معنیدار نبود (.)21

 .2شواهد تحقیقاتی گیاهان دارويی در سندرم
پیش از قاعدگی:
 .2-1مصرف خوراکی امگا 3-و گل سرخ:
در مطالعه جمیلیان و همکاران ( )2313که از نوع
کارآزمايی بالینی تصادفی و کنترل شده با دارونما بود ،به
بررسی تأثیر مصرف خوراکی امگا 3-و گل سرخ بر عالئم
پیش از قاعدگی پرداختند 123 .بیمار مبتال به PMS
بهطور تصادفی در سه گروه مساوی قرار گرفتند .گروه
اول با کپسول  133میلیگرم امگا 3-روزانه يک عدد؛
گروه دوم با قطره خوراکی گل سرخ روزانه  33قطره ،از
 17روز قبل شروع قاعدگی تا اتمام قاعدگی و به مدت
سه سیکل متوالی و گروه سوم تحت درمان با دارونما قرار
گرفتند .بر اساس نتايج به دست آمده از اين تحقیق،
عالئم روانی و خلقی شامل تنش عصبی ،تحريکپذيری،
اضطراب ،افسردگی ،خستگی ،فراموشکاری ،کاهش میل
جنسی ،عدم تمرکز حواس ،گريه کردن ،میل به
خودکشی در گروه تحت درمان با عصاره گل سرخ به
طور معناداری نسبت به امگا 3-و دارونما کاهش داشت و
در مقابل عالئم جسمانی شامل ورم اندامها ،دردناک
بودن پستانها ،نفخ شکم در گروه تحت درمان با امگا3-
نسبت به دو گروه ديگر به طور معناداری بهبود يافت .در
مورد عالئم سردرد و فراموشکاری در هر سه گروه تفاوت
معناداری نسبت به قبل از مداخله وجود نداشت،
همچنین هیچ تفاوت معناداری از نظر سنی شاخص توده
بدنی ،تحصیالت و شدت عالئم بالینی بین گروهها وجود
نداشت (.)20
در مطالعه توفیقیان و همکاران ( )2312اثرات اسیدهای
چرب امگا 3-و عوارض آن بر عالئم سندرم پیش از
قاعدگی  13دانشجوی دختر مجرد دانشگاه علوم پزشکی
سبزوار بررسی شد .افراد مبتال به سندرم پیش از قاعدگی
به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند .به افراد گروه

 .2-2گیاه رازيانه:
رازيانه از گیاهان مورد عالقه زنان میباشد .دم کرده،
عرق و استفاده از دانههای اين گیاه برای کنترل عالئم
اين سندرم به کار میرود .دلآرام و همکار ()2311
مطالعهای با عنوان بررسی تأثیر گیاه رازيانه بر روی عالئم
 PMSانجام دادند .در اين کارآزمايی بالینی 03 ،نفر از
دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با ديسمنوره
اولیه دارای عالئم  PMSبه طور تصادفی به دو گروه 33
نفره تقسیم شدند .به يک گروه داروی رازيانه و گروه
ديگر دارونما داده شد .شدت عالئم در مدت دو ماه قبل
از درمان و پس از استفاده از دارو مقايسه شد .نتايج به
دست آمده از اين مطالعه حاکی از مؤثر بودن گیاه رازيانه
بر کاهش شدت عالئم  PMSبود (.)20
 .2-3ترکیب زعفران ،1کرفس و انیسون:
خداکرمی و همکاران ( )2330به مقايسه بین اثربخشی
داروی گیاهی مرکب از زعفران ،کرفس و انیسون با
کپسول مفنامیک اسید بر شدت ديسمنوره اولیه
پرداختند .در اين مطالعه تجربی که به صورت کارآزمايی
بالینی و دوسوکور انجام شد ،نمونههای واجد شرايط به
صورت تصادفی در سه گروه درمانی کپسول گیاهی،
کپسول مفنامیک اسید و کپسول دارونما قرار گرفتند.
روش کار به اين صورت بود که درمان به مدت سه سیکل
قاعدگی و از ابتدای هر سیکل به مدت سه روز و روزانه
مصرف  3عدد کپسول بود .ترکیب کپسول گیاهی شامل
عصاره خشک گیاهان زعفران ،کرفس و انیسون بود .شدت
درد با استفاده از خطکش چشمی درد مورد ارزيابی قرار
1
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در مطالعه کارآزمايی بالینی دوسوکور شاهددار ازگلی و
همکاران ( )2311تحت عنوان بررسی تأثیر اسانس
خوراکی پوست پرتقال بر شدت عالئم  PMSکه بر روی
دانشجويان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی انجام شد ،پس از تکمیل کردن فرم ثبت وضعیت
روزانه آيندهگر و بررسی آن 03 ،نفر واجد شرايط
تشخیص داده شدند .اين افراد به طور تصادفی به دو
گروه  73نفری تقسیم شدند و به مدت  2ماه متوالی با
 13قطره اسانس پوست پرتقال يا دارونما  3بار در روز و
حداقل  17روز قبل از قاعدگی تحت درمان قرار گرفتند.
نتايج حاصله حاکی از تأثیر اسانس خوراکی پوست
پرتقال بر کاهش عالئم  PMSبود (.)33

 .2-8گیاه علف چای (گل راعی):

 .2-4اسانس خوراکی پوست پرتقال:

در مطالعه کانینگ و همکاران ( )2331تحت عنوان
"بررسی اثربخشی گیاه علف چای بر درمان  PMSکه بر
روی  30زن دارای عالئم  PMSدر دو گروه آزمايش و
کنترل انجام گرفت ،گروه آزمايش روزانه مقدار تقريبی
 333میلیگرم گیاه در دو دوره متوالی قاعدگی دريافت
کرده بودند و گروه کنترل نیز پالسبو استفاده کردند .در
اين مطالعه پرسشنامه اضطراب بک ،افسردگی بک،
 PMSو خشم به صورت پیش آزمون و پس آزمون برای
هر دو گروه تکمیل شد .پس از بررسی دادهها و تحلیل
آماری نتايج نشان داد عالئم عمومی جسمانی و رفتاری
مرتبط با  PMSدر دريافتکنندگان گیاه هیپريکوم
پرفراتوم نسبت به گروه کنترل که پالسبو دريافت کرده
بودند ،کاهش قابل مالحظهای داشت (.)33

 .2-5زنجبیل:
در مطالعه کارآزمايی بالینی دوسوکور خیاط و همکاران
( )2317تحت عنوان تأثیر زنجبیل بر عالئم سندرم قبل
از قاعدگی در دختران مبتال به  ،PMSپس از تکمیل
کردن پرسشنامه ثبت روزانه شدت عالئم و تشخیص
 13 ،PMSنفر انتخاب شدند .اين تعداد بهطور تصادفی
به دو گروه مساوی دريافت کننده زنجبیل و دارونما
تقسیم شدند .شرکت کنندگان از  1روز قبل از قاعدگی
تا  3روز بعد از قاعدگی ،به مدت  3دوره ،روزانه دو
کپسول زنجبیل دريافت کردند .نتايج به دست آمده
حاکی از مؤثر بودن مصرف زنجبیل در کاهش عالئم
خلقی ،جسمانی و رفتاری  PMSبود (.)31

 .2-8گیاهان دارويی طب چینی
در مطالعه چو و همکاران ( )2330که با رويکرد طب
گیاهی چینی برای کنترل عالئم سندرم پیش از قاعدگی
انجام گرفت ،از بین زنان استرالیايی  01نفر به طور
تصادفی انتخاب و در دو گروه به ترتیب درمان با طب
گیاهی و دارونما قرار گرفتند .گروه اول به مدت  3ماه
تحت درمان قرار گرفتند و گروه دوم هیچگونه درمانی
دريافت نکردند .بین طب گیاهی چینی و دارونما در
عالئم پیش از قاعدگی (جسمی ،روانی ،افسردگی،
اضطراب و خشم) تفاوت معناداری وجود داشت ،اما هیچ
تفاوتی در استرس ادراک شده مالحظه نشد (.)37

 .2-7روغن گل مغربی:1

 .3شواهد تحقیقاتی طب سوزنی در سندرم پیش

در مطالعه کارآزمايی بالینی دوسوکور تک فالح و
همکاران ( )2330تحت عنوان "بررسی تأثیر روغن گل
مغربی بر سندرم قبل از قاعدگی" که بر روی  10نفر از
زنان مراجعه کننده به  13مرکز بهداشتی درمانی اصفهان
که مبتال به  PMSبودند انجام شد ،شرکت کنندگان
برای دو سیکل متوالی فرم ثبت وضعیت روزانه آينده گر
Oenothera biennis

از قاعدگی:
در مطالعه مروری جانگ و همکاران ( )2317تحت عنوان
اثرات و روشهای درمانی طب سوزی و طب گیاهی بر
 PMSو اختالل مالل پیش از قاعدگی 13 ،مطالعه در
غربالگری مفاصل 0 ،مطالعه در طب سوزنی و 11مطالعه
در گیاه پزشکی و طب گیاهی از جمله علف چای ،جنیکو
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گرفت و میانگین شدت درد در هر سیکل تعیین شد .بر
اساس نتايج به دست آمده از اين تحقیق مشخص شد که
داروی گیاهی تأثیر مناسبتری نسبت به کپسول
مفنامیک اسید بر کاهش دردهای قاعدگی دارد (.)23

را تکمیل کردند و به طور تصادفی به دو گروه  30نفری
تقسیم شدند و به مدت دو سیکل حداقل  17روز قبل از
قاعدگی با روغن گل مغربی تحت درمان قرار گرفتند .در
نتايج نهايی مشخص شد روغن گل مغربی در بهبود
عالئم  PMSمؤثر میباشد (.)32

 مینا سپهری راد و همکاران

و  ...مورد بررسی قرار گرفت و از تکنیکهای طب سوزنی
از جمله طب سنتی جهت تجزيه و تحلیل استفاده شد.
در اين مطالعه عالئم  PMSو  PMDDدر گروه
آزمايش با طب سوزنی و درمان طب گیاهی به طور قابل
توجهی بهبود يافت (.)31

واجد شرايط بر اساس يک مصاحبه تشخیصی ،تکمیل
يادداشت از عالئم بیش از دو دوره متوالی و يک مصاحبه
تلفنی انتخاب شدند و به دو گروه کامالً تصادفی آزمايش
و کنترل تقسیم شدند .ابزارهای اين تحقیق ،پرسشنامه
ارزيابی کیفیت ارتباط و مقیاس استرس ادراک شده بود.
عالوه بر آن شرکت کنندگان از طريق ايمیل ،بازخورد
روانشناس بالینی را به صورت هفتگی دريافت میکردند.
نتايج حاکی از تأثیر مثبت  CBTالکترونیکی بر روی
عالئم  PMSبود ( .)30در مطالعه کاشانی و همکاران
( )2331تأثیر آموزش آرمیدگی عضالنی (که نوعی
يادگیری و از روشهای مقابله با استرس است و در اين
روش فرد ياد میگیرد تنش و کشیدگی ماهیچههای بدن
را در زمان استرس کاهش دهد) در کاهش عالئم سندرم
 72دانشجوی مستقر در خوابگاه در شهر تهران بررسی
شد .نمونهها داوطلبانه و به صورت تصادفی در دو گروه
آزمون و کنترل قرار گرفتند 0 .جلسه آرمیدگی عضالنی
(ريلکسیشن) به گروه آزمون آموزش داده شد .در مدت
دو سیکل قاعدگی ،روزانه از اين روش آرامسازی استفاده
شد .نتايج نشان داد که آرمیدگی عصالنی به طور
معنیداری عالئم سندرم را کاهش میدهد (.)33

سندرم پیش از قاعدگی:

 .6شواهد تحقیقاتی ورزش و ماساژ در سندرم

در کارآزمايی بالینی هاسیوتیس و همکاران ()2311
تحت عنوان درمان شناختی  -رفتاری ( 1)CBTبر روی
اضطراب و افسردگی بالغین با ناتوانايی ذهنی متوسط،
 33بیمار در دو گروه دريافت کننده  CBTو دريافت
کننده درمانهای رايج قرار گرفتند .بیماران به مدت 7
ماه تحت درمان قرار گرفتند و پیگیری آن  2ماه بعد
انجام شد .درمانهای  CBTبه مدت  23ساعت در
فاصله زمانی  7ماهه توسط روانشناسان بالینی متخصص
انجام شد .در اين مطالعه از پرسشنامه اضطراب و
افسردگی به صورت پیش آزمون و پس آزمون استفاده
شد .نتايج نهايی مطالعه تأثیر مثبت درمان  CBTرا در
کاهش عالئم و بهبود توانايی ذهنی نشان داد (.)31
در مطالعه کنترل شده تصادفی کواس و همکاران
( )2317تحت عنوان "مطالعه خود مراقبتی شناختی
رفتاری اينترنتی برای سندرم پیش از قاعدگی" زنان

پیش از قاعدگی:

 .4شواهد تحقیقاتی اصالح سبك زندگی در
سندرم پیش از قاعدگی:
سیدهم و همکاران ( )2313مطالعهای با عنوان
فاکتورهای سبک زندگی مرتبط با  PMSدر دانشجويان
دانشگاه مصر با گروه سنی  10-21سال انجام دادند .در
اين مطالعه  270دانشجو از  7دانشکده به طور تصادفی
وارد مطالعه شدند و اطالعات مربوط به تغذيه ،شاخص
وزن ،فاکتورهای اجتماعی ،رفتاری ،فردی و سابقه
خانوادگی مربوط به  3سیکل آخر طی يک پرسشنامه
ساختار يافته فردی که حاوی اطالعات فوق بود،
استخراج شد .هر پرسشنامه طی  23دقیقه تکمیل شد.
در تجزيه و تحلیل نتايج ،ارتباط معناداری بین سابقه
خانوادگی مثبت ،چاقی ،مصرف فست فودها و کافئین در
جهت افزايش عالئم  PMSبهدست آمد (.)30
 .5شواهد تحقیقاتی تکنیكهای روان درمانی در

در مطالعه قاعدی و همکار ( )2311تأثیر  0هفته ماساژ
بر روی  33دانشجوی داوطلب مبتال به  PMSدر
دانشگاه تهران بررسی شد .بر اساس نتايج مطالعه در
مقايسه قبل و بعد از مداخله ،ماساژ بهطور معنیداری
باعث کاهش میانگین عالئم روانی ( )%07/0و جسمانی
( )%10/1شد ( .)p<3/331در گروه کنترل تنها کاهش
در میانگین عالئم جسمانی (بهطور متوسط )%21/2
معنیدار بود ،میانگین عالئم روانی در گروه ماساژ به طور
معنیداری کمتر از گروه کنترل بود .لذا به نظر میرسد،
ماساژ در کاهش میانگین عالئم  PMSمؤثر بوده و
میتواند در درمان اين بیماری استفاده شود ( .)33در
مطالعه کريمان و همکاران ( )2331تأثیر  33دقیقه
پیادهروی و سه بار ورزش شامل نرمشهای ساده آموزش
داده شده در روز بر روی  31دختر مبتال به  PMSبه
مدت  2ماه (در دو سیکل قاعدگی) دو هفته قبل از

1

Cognitive- Behavioral therapy
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شروع قاعدگی بررسی شد .در شروع هر ماه چک لیست
شکايات  PMSتوسط نمونهها (بر حسب ندارم ،خفیف،
متوسط ،شديد) تکمیل میشد .پس از  2ماه ورزش،
امتیاز کلی  23نفر ( )%02/3کاهش يافت 33 .نفر
( )%01/1پس از  2ماه ورزش ،بهبود عالئم خلقی و 20
نفر ( )%17/7بهبود عالئم جسمی داشتند .ورزش موجب
بهبود عالئم جسمی نظیر درد شکم ،درد کمر ،درد و
حساسیت پستانها و عالئم خلقی تحريکپذيری،
بیقراری ،ضعف ،خستگی ،گريه کردن ،افسردگی و میل
به خانه ماندن و اضطراب شد .نتايج نشان داد که ورزش
موجب بهبود عالئم میشود ( .)73در مقاله مروری
داگالس ( )2332تحت عنوان درمانهای مبتنی بر
شواهد در تجربههای خانگی  ،PMSبه درمانهای غیر
دارويی اشاره شد .در اين مطالعه  3کارآزمايی بالینی که
به تأثیر درمانهای غیر دارويی (تمرينات ورزشی
ايروبیک ،آرامسازی و  )CBTبه صورت تلفیقی يا
ترکیبی پرداخته شده است ،مورد ارزيابی قرار گرفت که
اين مطالعات مؤيد بهبود عالئم به دنبال درمانهای
روانشناختی بودند ( .)23دهقان منشادی و همکاران
( )2330در مطالعه خود تأثیر سه ماه ورزش هوازی
منظم بر شدت عالئم سندرم قبل از قاعدگی را بر روی
 31زن ساکن شهر تهران با محدوده سنی  10-70سال
بررسی کردند .افراد در گروه تجربی به مدت  3ماه،
هفتهای  3جلسه و هر جلسه به مدت يک ساعت

جدول  -1گیاهان دارويی بهکار رفته در تحقیقات جهت کنترل عالئم سندرم پیش از قاعدگی
گیاه

نام علمی

کیفیت مزاجی از نظر طب سنتی

عملکرد در PMS

گل سرخ
رازيانه
زعفران
کرفس
انیسون
پرتقال
زنجبیل
گل مغربی
علف چای (گل راعی)

Rosa damascena
Foeniculum vulgare
Crocus sativus
Apium graveolens
Pimpinella anisum
Citrus auratium
Zingiber officinale
Oenothera biennis
Hypericum perforatum

معتدل (برخی منابع سرد و خشک)
گرم و خشک
گرم و خشک
گرم و خشک
گرم و خشک
سرد و تر
گرم وخشک
گرم و تر
گرم و خشک

کنترل عالئم جسمانی و روانی
بهبود عالئم عمومی
کاهش دردهای قاعدگی
کاهش دردهای قاعدگی
کاهش دردهای قاعدگی
بهبود عالئم عمومی
کنترل عالئم جسمانی و روانی
بهبود عالئم عمومی
کنترل عالئم اظطراب و افسردگی
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تمرينات هوازی انجام میدادند .در مقايسه تفکیکی در 3
گروه ،گروه شاهد با گروه تجربی بدون سابقه ورزشی در
عالئم رفتاری ،پوستی و عصبی تفاوت معنیداری را نشان
دادند .در مقايسه گروه شاهد با گروه تجربی با سابقه
ورزشی به جز در عالئم اتونومیک در ساير عالئم تفاوت
معنیداری مشاهده نشد .نتايج اين مطالعه نشان داد که
انجام  3ماه ورزش هوازی منظم در کاهش شدت عالئم
سندرم قبل از قاعدگی مؤثر است (.)71
در منابع طب سنتی ايران کتاب "مخزن االدويه" متعلق
به محمد حسین عقیلی از حکیمان قرن  11هجری از
منابع ارزشمند در حیطه داروشناسی است که در آن
داروهای گیاهی ،معدنی و حیوانی به طور کامل
جمعآوری و خصوصیات ظاهری ،منطقه کشت ،نامهای
مختلف ،طبیعت ،خاصیتهای درمانی ،روش استفاده،
مقدار مصرف ،نکات احتیاطی در مصرف و مشابه آن را به
شکلی دقیق بیان کرده است .در اين اثر از  100داروی
مفرد (ساده) به عنوان «مدر طمث» (قاعدهآور) ياده شده
است .تأثیر اين گیاهان در سیکل قاعدگی به رفع
مشکالت همراه با آن کمک میکند .از اين گیاهان
میتوان به کرفس ،رازيانه ،گل راعی ،بابونه ،انیسون،
زنیان ،مرز بخوش ،زيره ،تخم زردک ،اثلق يا پنج انگشت،
آويشن ،سیاه دانه ،شويد ،سنبل ،عرق بهار نارنج و
دارچین اشاره کرد (.)72

در رژيم غذايی ،فعالیت روزمره و کاهش استرس است.
اهداف درمان شامل :بازسازی اعتماد به نفس،
خودکنترلی ،کاهش استرس ،تعديل يا حذف عالئم و
تسهیل روندهای سالمت طبیعی بدن جهت افزايش
حس سالمتی در فرد میباشد (.)17 ،1
از نقاط قوت اين مطالعه ،پرداختن به رويکردهای مختلف
طب مکمل و تأثیر آن در  PMSبود .اما عدم دسترسی
به برخی مقاالت مرتبط با اين رويکردها ،عدم تبیین
مکانیسم اثر رويکردهای طب مکمل در مقاالت از
محدويتها و نقاط ضعف اين مطالعه محسوب میشود.

بحث
 مینا سپهری راد و همکاران

بسیاری از زنان با توجه به سیر طوالنی سندرم پیش از
قاعدگی ،به استفاده از طب تلفیقی که شامل طبهای
مکمل و طبیعی ،رويکردهای روانشناسی و تغذيه در
کنترل عالئم بیماری میباشد ،روی میآورند .تغذيه
درست ،الزمه رشد ،تکامل و سالمت انسان است .سالمت
و تغذيه را نمیتوان مفاهیم جدای از هم دانست .سیکل
قاعدگی بر تغذيه تأثیرگذار است و تحت تأثیر آن نیز قرار
میگیرد .بررسیها نشان میدهد که در طول سیکل
قاعدگی ،میزان دريافت کالری متغیر است ،نقطه اوج آن
يکبار در فاز لوتئال و يکبار در فاز فولیکوالر بوده و
پايینترين حد آن ،در طی تخمکگذاری و قاعدگی
است .میانگین دريافت کالری در فاز لوتئال بیشتر از فاز
فولیکوالر است .به نظر میرسد اين تغییرات همزمان با
تغییرات مداوم متابولیسم پايه زن در يک سیکل ماهانه
است .بر اساس مطالعات نیز حذف قند و ترکیبات قندی
از رژيم غذايی ،کاهش چربی غذا ،مخصوصاً چربیهای
اشباع شده میتواند مؤثر باشد .کاهش مصرف نمک و
کربوهیدراتهای تصفیه شده میتواند در برخی از زنان
مانع ايجاد ادم و تورم شود و کاهش مصرف کافئین هم
در زنانی که عالئمی چون استرس ،اضطراب و بیخوابی
دارند ،احتماالً مفید خواهد بود.
برنامه فعالیتهای ورزشی و تغذيهای که برای هر فرد
منحصراً در نظر گرفته میشود ،میتواند به سالمت روانی
و جسمی بیمار کمک کند .هنگامی که شدت عالئم در
فرد به حدی است که بايد کاری بیش از مشاوره ساده و
اطمینانبخشی انجام شود ،اولین اقدام ،تالش برای تغییر
سبک زندگی است .مطالعات نشان داد که تغییرات سبک
زندگی و ساير تداخالت ،عالئم را در برخی بیماران
تخفیف میدهد .روش درمانی در اين مورد شامل
تغییرات چند جانبه در شیوه زندگی فردی مانند تغییر

نتیجهگیری
کارآمدی ظرفیتهای طب مکمل به همراه استفاده از
ظرفیتهای درمانی طب کالسیک در  PMSمیتواند
الگوی جديدی برای بررسی و درمان اين مشکل فراگیر
فراهم کند .رويکرد نظری تلفیقی و انجام تحقیقات
بالینی مشترک ،برای ارتقاء دانش پزشکان از اتیولوژی
 PMSو درمان بهتر آن پیشنهاد میشود .تغذيه،
داروهای گیاهی ،طب سوزنی ،ماساژ ،داروهای طب
کالسیک ،تکنیکهای آرامسازی ،روان درمانی و توجه
کلنگر به بدن و فرآيند سندرم ،باعث افزايش
توانمندیهای درمانگران و استفاده بیماران از نتايج آن
میشود .مطالعات مروری و بالینی که بر اين اصول
طراحی شوند ،میتوانند رويکرد طب تلفیقی را تسهیل
کنند و در گسترش اين رويکرد سازمان جهانی بهداشت،
ارتقاء سالمت و باروری زنان مؤثر باشند.

تشکر و قدردانی
اين مقاله منتج از پايان نامه کارشناسی ارشد میباشد.
بدينوسیله از تمامی کسانی که ما را در انجام اين
مطالعه ياری نمودند ،تشکر و قدردانی میشود.
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