 20الي 30درصد خانم ها در طي دوران قاعدگي از عوارض سندرم پيش از قاعدگي يا
 PMSرنج مي برند .اين سندرم ،مجموعه اي از مشکالت فيزيکي دروني است که  2-7روز قبل از
قاعدگي شروع شده و با آغاز پريود ،تمام مي شود و البته در اين مدت ناراحتي فرد و اطرافيانش را به دنبال دارد.
توجه کامل به رژيم غذايي و انجام تمرينات ورزشي مناسب مي تواند به طور مشخصي باعث کاهش مشکالت مربوط به
 PMSشود .در چند روز قبل از قاعدگي ،خانم ها دچار ناراحتي هاي جسمي و رواني مي شوند .احساس افسردگي شديد،
حساسيت و زود رنج بودن از جمله ي اين مسائل است.
اولین نکتهای که هر خانمی برای حل مشکالت روحی ناشی از نشانگان پیش از قاعدگی
باید بداند این است که این حالت به هیچوجه یک بیماری روانی نیست .فقط شرایطی روحی خاصی
است که باعث میشود سختیهای کار و روابط اجتماعی و همینطور مشکالت موجود در روابط
عاطفی بیمار پررنگتر از همیشه به نظر بیاید .خانمی که دچار چنین مشکالتی میشود ،میتواند
خیلی راحت به همسر ،خانواده یا دوستان نزدیک خود بگوید که فعال در دوره نشانگان پیش
از قاعدگی است و از نظر روحی به پشتیبانی آنها احتیاج دارد .مسلما این کار شرایط را برای
او سادهتر خواهد کرد ،حتی خانمهایی هستند که در این دوره عالیم شدیدی پیدا میکنند و
زندگی آنها درست مثل جهنم میشود اما این افراد هم نباید از چیزی بترسند .مراجعه به مشاور
یا روانشناس و در میان گذاشتن مشکالت با او تقریبا همهچیز را حل خواهد کرد .کلید موفقیت
در مواجهه با عالیم نشانگان پیش از قاعدگی باال بردن آگاهی نسبت به خصوصیات این دوره
است.
عالیم و نشانگان پیش از قاعدگی:
 خلق افسرده ،احساس ناامیدی ،مالمت و سرزنش خود اضطراب ،تنش و احساس دلواپسی احساس ناگهانی اندوه همراه با گریستن و حساسیت زیاد به طرد شدن احساس خشم و افزایش تعارضات بین فردی کاهش عالقه به فعالیت های معمول روزمره1
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 کاهش سطح انرژی یا زود خسته شدن دشواری در تمرکز احساس خستگی ،از پا در آمدن یا مسلط نبودن به خوددارا بودن عالیم نشانگان پیش از قاعدگی نشانه افسردگی نیست نکته ای که باید به آن توجه کرد این است كه افسردگی و
نشانگان پیش از قاعدگی دو حالت خلقی کامال متفاوت هستند .البته پزشکان در موارد خاصی داروهای ضدافسردگی
تجویز میکنند اما این موضوع نشانه ابتالی فرد به بیماری افسردگی نیست .همچنین باید توجه داشت که
نشانگان پیش از قاعدگی ممکن است نشانه یک بیماری جسمی باشد.
برخی بیماریها عالیمی شبیه نشانگان پیش از قاعدگی دارند .مثال اختالالت تیرویید ،اختالالت
اضطرابی و حتی بیماری دیابت .بنابراین باید به پزشک مراجعه کرد و با نظر او از نداشتن چنین
بیماریهایی مطمئن شد.
همچنین گاهی نشانگان پیش از قاعدگی بیماریهای روحی و جسمی دیگر را تشدید میکند.
بیماریهای متعددی وجود دارند که نشانگان پیش از قاعدگی باعث بدتر شدن آنها میشود.
مثل میگرن ،دیابت ،آسم ،نشانگان روده تحریکپذیر ،صرع ،افسردگی ،اختالل اضطرابی،
سوءمصرف مواد و بسیاری موارد دیگر .اگر خانمی به هر یک از این بیماریها مبتال باشد باید در
مورد نحوه کنترل عالیم نشانگان پیش از قاعدگی حتما با پزشک خود مشورت کند.
 سعی کنید که هشت ساعت در شب بخوابید. با صحبت کردن با دوستانتان ،ورزش کردن و نوشتن یادداشتهای روزانه استرس را تخفیف دهید. از مسکنهای معمول برای تخفیف درد بدن ،عضالت ،سردرد و چنگههای شکمی دردناک استفاده کنید .دختراندر این زمان باید تا جایی که ممکن است از خوردن غذاهای حاضری (فستفودها) و موادی که حاوی مواد افزایندهاند
خودداری کنند چرا که تمامی این مواد باعث تغییرات هورمونی در بدن میشوند که باعث به هم خوردن سیستم تعادل
هورمونی و در نتیجه کمبود یا اختالل در عملکرد مناسب تخمدان میشود و از آنجا که تمامی رشد اعضای
بدن ،بخصوص قد ،سینهها و شکلگیری اندام در این برهه اتفاق میافتد ،با عدم کنترل مناسب،
افسردگی دوران قاعدگی()PMS
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چاقیهای موضعی هنگام بلوغ و پایدار ماندن تغییرات بدنی ،عارض میشود که به رژیم غذایی
مقاوم میشوند.
همچنین مصرف بیش از حد مواد چربی (سوسیس ،کالباس ،سسها و چاشنیهای مصنوعی) از دالیل رشد
بیشتر موهای زائد است
چرا در زمان شروع قاعدگی و حین آن خلق و خو تغییر می کند؟
عالئم پیش از قاعدگی ،به این دلیل رخ میدهد که بدن به تغییرات هورمونی حساس میشوند ۱۰ .روز قبل از
شروع قاعدگی ،سطح هورمونهایی مثل پروژسترون و استروژن به سرعت تغییر میکند و این تغییر سبب
بروز عالیمی مثل نفخ ،تغییرات خلق و خو ،سردرد ،حساسیت پستانها و خستگی میشود.
در مورد داليل بروز اين سندرم نظرات مختلفي ارائه شده است که عمده ترين آنها عبارتند از:
 تغييرات هورموني بدن که از شايع ترين عالئم در زنان مي باشد. تغييرات شيميايي در مغز که از آن جمله مي توان به نوسانات سرتونين مغز اشاره کرد ،درتغيير احساسات انسان و مخصوص ًا افسردگي تأثير بسيار زيادي دارد.
 کمبود ويتامين مصرف نمک و کافئين نيز باعث تشديد عالئم بيماري مي گردد.عالئمي که براي اين سندرم مي توان ذکر کرد عبارتند از:

 عاليم عصبي :اين نشانه ها شامل افسردگي ،احساس غم و اندوه ،عصبانيت ،تحريک پذيريبيش از حد ،کاهش تمرکز و خواب آلودگي مي باشند.
 عاليم گوارشي :از جمله عالئم گوارشي که ممکن است بروز کنند مي توان به تهوع ،استفراغ ،اسهال،نفخ و افزايش وزن ناشي از جذب مايعات اشاره نمود.
البته احساس درد عضالت ،سردرد ،چربي پوست ،خشکي يا چربي بيش از حد
موها نيز ممکن است بروز کند.همه ي اين عالئم با هم بروز نمي کند و اکثر زنان
فقط تعداد معدودي از اينها را تجربه مي کنند.
معصومه مایلی
کارشناس مركز مشاوره دانشگاه تهران
3

افسردگی دوران قاعدگی()PMS

«ویژه مطالعه دختران دانشجو»
اردیبهشت 1391

