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چکیده
مقدمه :سندرم پیش از قاعدگی یک مشکل روانی تنی است که در اواخر فاز لوتئال سیکل قاعدگی رخ می دهد .بسیاری
از زنان از عالیم این سندرم رنج می برند .هدف از این مطالعه تعیین فراوانی سندرم پیش از قاعدگی و ارتباط آن با فعالیت
بدنی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بود.
روش کار :یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی -تحلیلی در سال  91طراحی شد و  114دانشجو از پنج دانشکده در دانشگاه
علوم پزشکی بوشهر به روش طبقه بندی تصادفی انتخاب شدند .اطالعات از طریق پرسشنامه استاندارد سندرم قبل از
قاعدگی ( )PMSQو پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی ( )IPAQجمع آوری گردید .آنالیز داده ها با استفاده از
شاخص های توصیفی ،تحلیل واریانس یکطرفه ( ،)ANOVAآزمون  Tمستقل و آزمون کای دو انجام شد.
یافته ها :میانگین سنی دانشجویان  24/77 ± 2/14و فراوانی سندرم پیش از قاعدگی  43درصد بود 14 .درصد دانشجویان
فعالیت بدنی ضعیف 14 ،درصد متوسط و  44درصد فعالیت شدید داشتند .ارتباط معنی داری بین فعالیت بدنی و فراوانی
سندرم پیش از قاعدگی یافت نشد ( ،)P = 1/341اما شدت اضظراب ( ،)P = 1/114خشم پایدار ( ،)P = 1/142میگرن
( ،)P = 1/144نفخ شکم ( )P = 1/112با فعالیت فیزیکی کاهش نشان داد.
نتیجه گیری :سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از شیوع باالیی برخوردار بود و تقریب اً
نیمی از دانشجویان نیز کم تحرک بودند .به نظر می رسد برنامه ریزی جهت آموزش سالمت و انجام فعالیت فیزیکی می تواند
در تعدیل عالیم سندرم پیش از قاعدگی مؤثر باشد.

مقدمه
سندرم پیش از قاعدگی ( )PMSیکی از مسایلی است که
بسیاری از زنان در روزهای پایانی سیکل قاعدگی دارند .اکثر
زنان تغییرات فیزیکی ،روانی و رفتاری را در دوره قبل از
خونریزی قاعدگی تجربه میکنند  .این تغییرات یک رخداد
سیکلی است که در اواخر فاز لوتئال چرخه قاعدگی ( 7تا 41
روز قبل از خونریزی) اتفاق میافتد و با آغاز خونریزی از بین
میرود PMS .شامل دو دسته عالیم بالینی است؛ [ ]4عالیم
روانی شایع شامل ضعف و خستگی ،تحریکپذیری و تندمزاجی،
خلق و خوی متغیر ،افسردگی و  ]2[ ...عالیم فیزیکی شایع
نظیر نفخ شکم ،درد کمر ،حساسیت پستانها و  ...بسته به
شدت عالیم ،طیف وسی عی از بیماری از وضعیت خفیف تا شدید
ایجاد می شود [ .]2 ,4عوامل مختلفی در بروز  PMSدخالت
دارند ،عوامل هورمونی مخصوصاً سطح پایین پروژسترون در
مرحله لوتئال ،اختالل عملکرد فعالیت آلدسترون ،اختالل ترشح

نوروترانسمیترها با کارکرد هایپرپروالکتینی و نیز عوامل
محیطی نظیر الکل و استرس جزء علل آن مطرح شدهاند [.]3
سایر عوامل مستعد کننده  PMSشامل عوامل ژنتیکی ،سن،
تغذیه ،مصرف قرصهای ضدبارداری ،عوامل اجتماعی و
فرهنگی ،سطح تحصیالت ،وضعیت تأهل ،عدم وجود عادات
ورزشی ،وجود فشارهای روانی شغلی ،مدت خونریزی قاعدگی
و طول سیکل قاعدگی از جمله عوامل مستعدکننده سندرم
پیش از قاعدگی میباشند [ .]5 ,1در یک مطالعه مروری توسط
دیرکوند و همکاران درسال  2143شیوع کلی سندرم پیش از
قاعدگی در ایران  14درصد برآورد شد [ .]1همچنین نتایج
متاآنالیز در مطالعه دیرکوند نشان داد که فراوانی این سندرم
در قاره اروپا  14درصد ،آفریقا  43درصد ،آسیا  14درصد و
آمریکای جنوبی  44درصد گزارش شده است [ .]1شیوع سندرم
پیش از قاعدگی بر اساس کشور مورد مطالعه نشان داد که

نجفی شرج آباد و همکاران

سوئیس با  41درصد کمترین [ ]4و ایران با  94/2درصد
بیشترین شیوع سندرم قبل از قاعدگی را داشتند [ .]7سندرم
قبل از قاعدگی باعث افزایش وقوع جرم ،حبس به دلیل اعتیاد
به مصرف الکل ،سوء رفتار در مدرسه ،ناخوشی در مراکز
صنعتی ،بستری شدن در بیمارستان به دلیل حوادث و پذیرش
در بیمارستان عمومی ،افزایش تالش برای خودکشی ،پذیرش
در بخش روان پزشکی  ،ضعف در انجام کار و تکالیف درسی،
جستجوی مراقبت طبی برای عالئم جسمی و انزوای اجتماعی
میشود [ .]9 ,4چون عوامل مختلفی در بروز سندرم پیش از
قاعدگی نقش دارند برای بدست آوردن بهترین پیش آگهی در
افراد مختلف باید درمانهای متفاوت را در نظر داشت .امروزه
روشهای دارویی و غیردارویی مانند ضدالتهابهای
غیراستروئیدی ،روان درمانی ،تحریک عصبی پوست و
فعالیتهایی مانند پیاده روی و یوگا برای درمان  PMSاستفاده
میشود [ ]44 ,41که در بین اینها انجام فعالیت فیزیکی
مناسب بدلیل نداشتن عوارض جانبی مناسبتر میباشد .کاهش
فعالیت بدنی که یکی از عوارض زندگی ماشینی است عامل
بسیاری از بیماریها مانند چاقی و ضعف دستگاه قلبی عروقی
و تنفسی میباشد که کیفیت زندگی انسان را دستخوش تغییر
میکند [ .]42فقدان تحرک بدنی میتواند یک عامل خطر برای
بسیاری از بیماریهای مرتبط با شیوه زندگی باشد [.]42
مطالعات مختلفی نشان دادهاند که فعالیتهای ورزشی هوازی
مانند پیادهروی و شنا در مقایسه با فعالیتهای ورزشی
غیرهوازی و قدرتی در کاهش عالئم روانی این سندرم بویژه
افسردگی تأثیر بسزایی دارد [ ، ]43مطالعه صمدی و همکاران
در سال  2143بین دانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان نشان
داد که  4هفته ورزشهای منظم هوازی باعث کاهش شدت
عالئم جسمانی و روانی  PMSمیگردد [ .]41در مطالعه نیمه
تجربی دیگری نیز توسط قنبری و همکاران در سال  2114در
دانشجویان دانشگاه تهران مشخص کرد که  3ماه ورزشهای
منظم هوازی تأثیر مثبتی در کاهش عالئم جسمانی و روانی
 PMSدارد [ . ]41همچنین مطالعه صحتی شفایی و همکاران
که فراوانی اختالالت قاعدگی را بین دانشجویان دختر ورزشکار
و غیر ورزشکار در دانشگاه علوم پزشکی تبریز بررسی نمود،
نشان داد که ورزش میتواند سبب بهبود دیسمنوره و سندرم
قبل از قاعدگی شود [ .]43احتماالً ورزشهای هوازی با باال
بردن سطح اندورفین سبب بهبود افسردگی و مشکالت روانی
میشوند [ .]41از آنجایی که سندرم قبل از قاعدگی بر هیجانات
و عملکرد زنان تأثیر منفی دارد و در مورد شیوع  PMSو سطح
فعالیت بدنی دانشجویان در بوشهر پژوهش جامعی مشاهده
نشده است ،لذا بر آن شدیم تا طی پژوهشی به تعیین شیوع
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سندرم پیش از قاعدگی و سطح فعالیت بدنی دانشجویان
بپردازیم.
روشکار
این پژوهش یک مطالعه توصیفی -تحلیلی به روش مقطعی بود
که در سال  4391در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شد.
جمعیت مورد مطالعه تمام دانشجویان شاغل به تحصیل در
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بودند .با توجه به مطالعه دیرکوند و
همکاران در سال  ]1[ 4392که شیوع کلی سندرم پیش از
قاعدگی را در ایران  14درصد برآورد کرده بود و در نظر گرفتن
سطح اطمینان  95درصد و برآورد خطای  1/15حجم نمونه 343
نفر برای این مطالعه محاسبه گردید .با در نظر گرفتن  41درصد
عدم بازگشت پرسشنامهها حجم نمونه نهایی  121نفر برآورد شد.
معیارهای ورود به مطالعه؛ داشتن حداقل دو سیکل ماهانه متوالی
طی دو ماه گذشته و شاغل به تحصیل بودن در دانشگاه بود.
معیارهای خروج از مطالعه؛ بارداری ،سیکل ماهانه نامنظم،
مصرف دارو و یا قرصهای هورمونی پیشگیری از بارداری ،سابقه
بیماریهای زمینهای مانند دیابت ،بیماریهای قلبی ،فشار خون
باال و اختالالت روحی و روانی [ ]45شناخته شده بود .نمونهها
به روش طبقه بندی تصادفی به روش تخصیص متناسب
( )Proportionate Stratified Random Samplingاز هر
دانشکده انتخاب شدند .تخصیص نمونهها به هر طبقه متناسب با
حجم هر طبقه صورت گرفت ،به این ترتیب که لیست دانشجویان
از دفتر آموزش پنج دانشکده (پزشکی ،دندانپزشکی ،پرستاری و
مامایی ،پیراپزشکی و بهداشت) گرفته شد و متناسب با تعداد
دانشجویان هر دانشکده نسبتی از حجم نمونه به آن طبقه
اختصاص یافت و نمونهها به روش تصادفی از هر دانشکده انتخاب
شدند .جمع آوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه ساختارمند
که در مطالعات قبلی استفاده شده پس از هماهنگی با جامعه
پژوهش و کسب رضایت از افراد شرکت کننده به شیوه
خودگزارشدهی انجام گردید .پرسشنامه شامل سه بخش بود:
الف) اطالعات دموگرافیک و مامایی شرکت کننده ،شامل :سن،
مقطع تحصیلی ،سن منارک و طول قاعدگی .ب) پرسشنامه
جهت سنجش عالیم روانی و جسمانی  .PMSج) پرسشنامه بین
المللی فعالیت بدنی ( InternationalPhysical Activity
.)Questionnaire (IPAQ
پرسشنامه استاندارد برای سنجش عالئم و نشانههای سندرم
پیش از قاعدگی در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت [ ]44و از
آنها خواسته شد عالیمی را که طی دو ماه گذشته قبل از
قاعدگی تجربه کردهاند ،تعیین کنند .این پرسشنامه  21سؤالی
است که  9سؤال آن مربوط به فراوانی و شدت عالیم روانی44 ،
سؤال مربوط به فراوانی و شدت عالئم جسمانی بود و از پاسخ
دهندگان خواسته شد تا شدت عالئم را بر روی مقیاس  5درجهای
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لیکرت ( =1اصالً نداشتهام =4 ،خفیف = 2 ،متوسط = 3 ،نسبتاً
زیاد = 1 ،خیلی زیاد) عالمتگذاری کنند .به منظور تعیین شیوع
سندرم پیش از قاعدگی ،با توجه به معیارهای کالج بیماریهای
زنان و زایمان آمریکا افرادی که از عالیم ذکر شده در پرسشنامه
سنجش عالئم  PMSحداقل  2نشانه (یک نشانه عاطفی و یک
نشانه جسمانی) با شدت متوسط و شدید را تجربه کنند ،به عنوان
افراد مبتال به سندرم پیش از قاعدگی تشخیص داده میشوند.
افرادی که عالئم خفیف را ذکر کرده باشند ،جزء افراد مبتال
محسوب نمیشدند .مجموع نمرات عالئم روانی  PMSبه  3دسته
خفیف (کمتر از  ،)9متوسط ( )41-44و شدید (باالتر از  )44و
همچنین مجموع نمرات عالئم جسمی  PMSبه  3دسته خفیف
(کمتر از  ،)44متوسط ( )42-22و شدید (باالتر از )22
دستهبندی شدند .روایی محتوای پرسشنامه با توجه به مطالعات
گذشته و بررسی کتب رفرنس تأیید شده است] . [16, 17ارزیابی
پایایی با روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) در یک گروه
تصادفی  31نفری مورد بررسی قرار گرفت .آلفای کرونباخ برای
مقیاس عالئم روانی  1/ 44و مقیاس عالئم جسمی  1/72بدست
آمد .جهت سنجش فعالیت بدنی از پرسشنامه بین المللی فعالیت
بدنی استفاده شد که سؤاالت مربوط به عملکرد (فعالیت جسمانی
در  7روز گذشته) را میسنجد .فعالیتهایی چون ایروبیک،
دوچرخه سواری با سرعت باال ،بسکتبال و ...که به بیش از 4
کالری در دقیقه نیاز دارند" ،فعالیت جسمانی شدید" و
فعالیتهایی چون دوچرخه سواری با سرعت متوسط یا والیبال و
 ....که به  4-3کالری در دقیقه احتیاج دارند" ،فعالیت جسمانی"
متوسط در نظر گرفته میشوند .در ضمن هر گونه فعالیتی که
مدت زمان آن کمتر از  41دقیقه باشد ،حذف میشود.
امتیازبندی قسمت فعالیت جسمانی بر اساس پرسشنامه
استاندارد ( )IPAQو بر اساس پروتکل بین المللی پرسشنامه بود.
فعالیت بدنی فرد در هفته گذشته بر حسب واحد MET-
 minutes/weekمیباشد MET .واحدی است که برای تخمین
انرژی مصرفی فعالیت بدنی به کار میرود .مقدار یک MET
مصرف انرژی در حالت استراحت در یک فرد است .همه
فعالیتهای بدنی را میتوان مضربهایی از میزان مصرف انرژی
در حالت استراحت دستهبندی کرد .در این پرسشنامه پیاده روی
 ،MET3.3فعالیت بدنی متوسط  MET4و فعالیت بدنی شدید
 MET8در نظر گرفته شده است .برای محاسبه میزان کلی
فعالیت بدنی باید مقدار پیاده روی ( × METدقیقه × روز) را با
مقدار فعالیت بدنی متوسط ( × METدقیقه × روز) و فعالیت
بدنی شدید فرد ( × METدقیقه × روز) را در هفته گذشته با هم
جمع کرد .اگر مجموع انرژی محاسبه شده در طول هفته بین 1
تا  599باشد ،فعالیت بدنی ضعیف 411 ،تا MET 3111
 /cal/weekفعالیت بدنی متوسط و اگر بیش از 3111

 MET/cal/weekباشد ،فعالیت بدنی شدید خواهد بود [.]47
این پرسشنامه روائی و پایائی آن در مطالعات مختلفی در کشور
نیز بکار رفته و مورد تأیید قرار گرفته است [ .]49 ,44آزمون
کولموگراف اسمیرنوف جهت بررسی توزیع متغیرهای کمی از
نظر نرمال بودن و آزمون  Leveneجهت بررسی همگنی
واریانسها مورد استفاده قرار گرفت .دادهها با استفاده از آمار
توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ،فراوانی) و آزمونهای مجذور
کای (جهت مقایسه فراوانی و شدت سندرم پیش از قاعدگی در
سه گروه با فعالیت جسمانی ضعیف ،متوسط و شدید) T ،مستقل
(جهت مقایسه میانگین سن ،سن منارک و طول دوره قاعدگی
در دو گروه با عالئم جسمانی سندرم پیش از قاعدگی متوسط و
شدید) ،آنالیز واریانس یک طرفه (جهت مقایسه میانگین سن،
سن منارک و طول دوره قاعدگی در سه گروه با عالئم روانی
سندرم پیش از قاعدگی خفیف ،متوسط و شدید) تجزیه و تحلیل
شدند .در تمامی تجزیه و تحلیلها سطح معنیداری  1/15در
نظر گرفته شد.
یافتهها
از  121پرسشنامه توزیع شده در بین واحدهای پژوهش144 ،
مورد به طور کامل عودت داده شد و  3مورد بدلیل تکمیل
ناقص پرسشنامه از مطالعه خارج شدند که در نهایت تجزیه و
تحلیل داده ها بر روی اطالعات  114پرسشنامه انجام شد .در
این مطالعه میانگین سنی شرکت کنندگان  24/77 ± 2/14و
میانگین سنی منارک  43 /34 ± 4/57بو د .میانگین طول
روزهای قاعدگی  4/27 ± 4/24محاسبه گردید .بر اساس
تعریف ارائه شده برای  PMSفراوانی آن در بین دانشجویان
دختر  %43/5بود ،بطوری که آنان حداقل یک نشانه عاطفی و
یک نشانه جسمانی با شدت متوسط تا خیلی شدید را گزارش
نمودند .فراوانی ابتال به عالئم روانی  PMSبا شدت خفیف
( 7/3درصد) ،متوسط ( 45/4درصد) و شدید ( 24/9درصد)
بود .همچنین  34/2درصد از واحدهای پژوهش مبتال به عالئم
جسمانی  PMSبا شدت متوسط و  44/4درصد مبتال به عالئم
شدید جسمانی بودند .فراوانی عالئم روانی  PMSدر واحدهای
پژوهش شامل اضطراب و نگرانی ( 14/5درصد) ،تغییر پذیری
خلقی ( 57/9درصد) ،خشم پایدار یا زد و خوردهای شخصی
( 34/4درصد) ،کاهش عالقه مندی به روابط اجتماعی و کار
( 54درصد) ،تغییر اشتها ( 54/9درصد) ،اشکال در خواب
( 19/7درصد) ،احساس خارج شدن از کنترل ( 14/3درصد)،
خستگی و بیحالی ( 44/9درصد) ،اشکا ل در تمرکز (11/3
درصد) بود .همچنین فراوانی عالئم جسمانی  PMSدر
واحدهای پژوهش شامل درد سینه ( 12/9درصد) ،دل درد
( 45/9درصد) ،میگرن ( 24/3درصد) ،درد مفصل یا عضله
( 14/9درصد) ،تکرر ادرار ( 31/3درصد) ،افزایش وزن (24/7
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اختالف معنیداری بین متغیرهای سن ،سن منارک ،طول دوره
قاعدگی و شدت عالئم روانی  PMSمشاهده نشد (جدول .)3

درصد) ،درد کمر ( 44/7درصد) ،آکنه و جوش ( 55/7درصد)،
درد دست و پا ( 11/5درصد) ،تهوع ( 35/7درصد) ،نفخ شکم
( 51/3درصد) بوده است .در این مطالعه  14درصد دانشجویان
فعالیت بدنی ضعیف 14 ،درصد متوسط و  44درصد فعالیت
شدید داشتند .با استفاده از آزمون کای دو ارتباط معنی داری
بین فعالیت بدنی و فراوانی  PMSیافت نشد ()P = 1/341
(جدول .)4
با استفاده از آزمون آماری  Tمستقل ،میانگین سن (= 1/112
 )Pو طول دوره قاعدگی ( )P = 1/137با شدت عالئم جسمانی
 PMSاختالف معنیدار نشان داد .بطوری که میانگین سنی
دانشجویان با عالئم جسمانی متوسط ( )22/44 ± 2/13بیشتر از
دانشجویان با عالئم جسمانی شدید ( )22/14 ± 2/17بود (جدول
.)2
همچنین طول دوره قاعدگی در دانشجویان با عالئم جسمانی
متوسط ( )4/14 ± 4/33بیشتر از دانشجویان با عالئم جسمانی
شدید ( )5/44 ± 4/بود .با استفاده از آزمون آماری ANOVA

با استفاده از آزمون آماری کای دو برخی از عالئم جسمانی و
روانی با فعالیت بدنی ارتباط معنیدار داشتند .از میان عالئم روانی
 ،PMSاضطراب ( )P = 1/11و خشم پایدار ( )P = 1/14با فعالیت
بدنی دارای رابطه معنیدار بودند ،بطوری که افرادی که فعالیت
بدنی شدید ( 51درصد) داشتند ،اختالل اضطراب خفیفتری را
در مقایسه با فعالیت بدنی ضعیف تجربه کردند ( 11درصد).
همچنین در افراد با فعالیت بدنی شدید ( 47درصد) در مقایسه
با افراد با فعالیت بدنی ضعیف ( 54درصد) خشم پایدار شدت
کمتری داشت .از میان عالئم جسمانی  PMSسردردهای میگرنی
( )P = 1/14و نفخ شکم ( )P = 1/11رابطه معنیداری با فعالیت
بدنی داشتند .بطوری که افراد با فعالیت بدنی شدید عالئم
خفیفتری از سردردهای میگرنی و نفخ گزارش نمودند (جدول
.)1

جدول  :5ارتباط بین سندرم قبل از قاعدگی و فعالیت بدنی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
متغیر

χ2

فعالیت بدنی
ضعیف تعداد

متوسط تعداد

شدید تعداد

(درصد)

(درصد)

(درصد)

دارد

)94/4( 14

)49/2( 419

)42( 445

ندارد

)9/9( 1

)41/4( 44

)44( 34

4/42

سندرم پیش از قاعدگی

P-value

1/314

جدول  :2مقایسه میانگین سن ،سن منارک و طول دوره قاعدگی در دو گروه با عالئم جسمانی متوسط و شدید PMS
متوسط

شدید

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

متغیر
سن

22/44 ± 2/13

22/14 ±2/17

1/112

سن منارک

43/ 35± 4/24

43/31 ± 4/49

1/715

طول دوره قاعدگی

4/14 ± 4/33

5/44 ± 4/24

1/137

P- value

جدول  :3مقایسه میانگین سن ،سن منارک و طول دوره قاعدگی در سه گروه بر حسب شدت عالئم روانی PMS
خفیف

متوسط

شدید

شدت عالئم
متغیر

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

سن

22/17 ± 2/94

22/44 ± 3/43

22/43 ± 2/33

سن منارک

43/34 ± 4/31

43/33 ± 4/13

43/72 ± 4/44

1/415

طول دوره قاعدگی

4/19 ± 4/34

4/35 ± 4/29

4/49 ± 4/31

1/722

14

F

P- value

1/524

1/591
1/114
1/149

مجله علمی پژوهان ،دوره  ،51شماره  ،3بهار 5316
جدول  :3مقایسه فراوانی اضطراب ،خشم پایدار ،میگرن و نفخ بر حسب شدت فعالیت بدنی
متغیر

χ2

فعالیت بدنی
خفیف تعداد (درصد)

متوسط تعداد (درصد)

شدید تعداد (درصد)

)11( 74
)37/2( 75
)22/4( 13

)14/4( 49
)11/4( 47
)44/3( 34

)51( 22
)24( 9
)29(41

)54( 419
)33/4( 41
)41/9( 23

)19( 42
)35/4( 54
)45/9( 27

)47/4( 31
)21/5( 9
)42/1( 4

1/15

اضطراب
خفیف
متوسط
شدید

4/51

خشم پایدار
خفیف
متوسط
شدید

4/44

میگرن
متوسط
شدید

)31/9( 44
)45/4(424

)55( 92
)15( 75

نفخ
متوسط
شدید

)11( 47
)41( 429

بحث
در این مطالعه شیوع سندرم پیش از قاعدگی در بین دانشجویان
دختر  %43/5بر آورد شد .در یک مطالعه همگروهی که توسط
 Juو همکاران در سالهای  2111الی  2142در استرالیا انجام
شد ،شیوع  PMSرا در زنان جوان  %33الی  %14گزارش نموده
است [ .]21مطالعه دیگری توسط  Noohو همکاران در سال
 2144در مصر شیوع  PMSرا در دختران دانشجو  %54/4ذکر
نموده است [ .]24در هندوستان مطالعه  Lakshimaو
همکارانش در سال  2144شیوع سندرم پیش از قاعدگی را در
دانشجویان پزشکی  %47بر آورد نمود [ .]22مطالعه  Sitwatو
همکاران در سال  2143که بر روی  521دانشجوی دختر
پاکستانی با میانگین سنی  24سال انجام شد ،شیوع سندرم پیش
از قاعدگی را  %41ذکر نمود [ .]23اگرچه مطالعات Lakshima,
 Nooh,و  Sitwatدر مقایسه با مطالعه ما شیوع کمتری از PMS
را گزارش نمودند اما در مقایسه با مطالعه مروری دیرکوند و
همکاران در سال  2141که شیوع کلی  PMSرا در ایران %14
برآورد نمود PMS ،از فراوانی بیشتری برخوردار بود .مطالعه
دیگری که در اتیوپی توسط  Tolessaو  Bekeleدر سال 2141
در میان  254دانشجوی دختر با میانگین سنی  24سال انجام
شد ،سندرم پیش از قاعدگی از شیوع  %37برخوردار بوده است
[ ]45که در مقایسه با مطالعه حاضر از شیوع کمتری برخوردار
بوده است .بررسی مطالعات گذشته شیوع متفاوتی از سندرم
پیش از قاعدگی را نشان داده که احتماالً تفاوت در ابزارهای
مختلف اندازه گیری  ،PMSسن ،جامعه پژوهش ،عوامل فرهنگی،
فعالیتهای فیزیکی و تغذیه دلیل اصلی تفاوت میزان شیوع این
سندرم در مطالعات مختلف میباشد [ .]21 ,1در رابطه با شدت

1/114

1/142

1/144

)74/1( 34
)24/4(41
1/32

)54/2( 45
)14/4( 42

P-value

1/112

)79/9( 34
)21/4( 9

عالئم  PMSدر این مطالعه بیشتر واحدهای پژوهش عالئم
متوسط و شدید روانی را گزارش نمودند و اکثر آنان از عالئم
جسمانی شدید رنج میبردند ،بطوریکه شدت عالئم روانی به
ترتیب  7/3درصد خفیف 45/4 ،درصد متوسط 24/9 ،درصد
شدید و فراوانی شدت عالئم جسمانی  34/2درصد متوسط و
 44/4درصد شدید بوده است .نتایج مطالعه آذرنیوه درسال 2144
که در میان  211دانشجوی دختر دانشگاه زابل انجام گرفت،
شیوع سندرم پیش از قاعدگی را  75/4درصد گزارش نموده است
و شدت عالئم  PMSرا به ترتیب  3 /9درصد خفیف 51/4 ،درصد
متوسط و  44/5درصد شدید گزارش نموده است [ .]42در
مطالعه دیگری که توسط رمضانپور و همکاران در سال  2145بر
روی  271نفر از دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی و آزاد
گناباد انجام گرفت ،فراوانی سندرم پیش از قاعدگی  74/4درصد
گزارش شد و شدت سندرم پیش از قاعدگی در  1/7درصد از
دانشجویان شدید 42/4 ،درصد متوسط و  72/5درصد خفیف بود
[ .]25در مطالعه حاضر اگرچه شیوع  PMSبا مطالعه آذرنیوه و
رمضانپور تفاوت چندانی نداشت اما عالئم  PMSاز شدت
بیشتری برخوردار بود.
در مطالعه حاضر خستگی و بیحالی ،بیشترین و خشم پایدار و
زد و خوردهای شخصی کمترین عالئم روانی گزارش شده
میباشد و شایعترین و کمترین عالئم جسمانی به ترتیب دل درد
و میگرن ذکر گردیده است .نتایج مطالعه بخشانی و همکاران در
سال  91که بر روی  412دانش آموز دختر در زاهدان انجام شد،
شیوع  PMSرا  %43/4نشان داد و شایعترین و کمترین عالیم
روانی به ترتیب خستگی و بیحالی و احساس غوطه وری و خارج
از کنترل شدن گزارش شد .همچنین شایعترین عالئم جسمانی
درد و حساسیت سینه و کمترین عالئم مربوط به آکنه و تکرر
17
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ادرار گزارش شده است [ ]24که با مطالعه حاضر از نظر شایعترین
عالئم روانی مشابهت ،اما از لحاظ کمترین عالمت روانی مغایرت
داشت .همچنین به لحاظ شایعترین و کمترین عالئم جسمانی
نیز با مطالعه ما مغایرت داشت .در مطالعه  Sitwatهمراستا با
مطالعه ما خستگی و بیحالی شایعترین عالمت روانی  PMSبود
و مخالف با مطالعه ما کمترین فراوانی مربوط به نوسان خلق و
خو گزارش شد .همینطور در مطالعه  Sitwatبیشترین و کمترین
عالمت جسمانی به ترتیب مربوط به درد و حساسیت سینه و
اسهال بود که متناقض با مطالعه حاضر بود [ .]23در مطالعه
حاضر بر اساس ابزار فعالیت بدنی بین المللی بیشترین فراوانی
مربوط به فعالیت بدنی با شدت ضعیف و کمترین فراوانی مربوط
به فعالیت شدید بدنی بود .شیوع  PMSبا سطح فعالیت بدنی
تفاوت آماری معنیداری نشان نداد .همچنین در مطالعات
رمضانپور و همکاران ( ]25[ )2145و ]27[ )2141( Kroll
ارتباط آماری معنیداری بین فعالیت ورزشی و شیوع  PMSیافت
نشد که از این جهت با مطالعه ما همراستا بودند .در مطالعه حاضر
شدت بعضی از عالئم جسمانی و روانی  PMSبا تشدید فعالیت
جسمانی کاهش نشان داد و عالئمی مانند سردرد ،نفخ ،اضطراب
و خشم پایدار در واحدهای پژوهش با فعالیت جسمانی شدید در
مقایسه با فعالیت جسمانی ضعیف از شدت کمتری برخوردار بود.
نتایج مطالعه والیانی و همکاران در ایران [ ]24مطالعه  Wuدر
تایوان [ ]44و مطالعه  Zhangدر چین [ ]29نشان دادند که
انجام تمرینات جسمانی در بهبود عالئم جسمانی و روانی PMS
مؤثر است .در مطالعه آذرنیوه و همکاران [ ]42کمتر از نیمی از
دختران ( 11/1درصد) مورد بررسی فعال و درصد بیشتری از
دانشجویان ( 59/4درصد) غیرفعال بودند .گرچه در مطالعه
آذرنیوه از ابزار متفاوتی جهت سنجش فعالیت بدنی استفاده شده
اما نتیجه مطالعه حاضر با مطالعه ما همراستا بوده و شدت بروز
 PMSدر گروه غیرفعال بیشتر از گروه فعال بود .همچنین مطالعه
صالحی و همکاران که در سال  94بر روی  41دانشجوی دختر
با میانگین سنی  22سال انجام شد ،نشان داد که دانشجویانی که
حداقل به مدت یک سال ،سه جلسه در هفته فعالیت ورزشی
منظم داشتند در رابطه با سندرم پیش از قاعدگی دارای عالئم
جسمانی ،رفتاری و روانی کمتری نسبت به گروه غیر فعال
ورزشی بودند ( ،)P > 1/114همچنین شدت درد در گروه فعال
کمتر از گروه غیر فعال بود ( .]31[ )P > 1/114مطالعه صمدی
و همکاران نیز در سال  2143نشان داد که  4هفته فعالیت
ورزشی هوازی در کاهش عالئم جسمانی و روانی  PMSمؤثر بوده

است [ .]41از نقاط قوت این پژوهش حجم نمونه باالی آن بود.
همچنین ایجاد حساسیت نسبت به موضوع سندرم پیش از
قاعدگی ،فعالیت بدنی و افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به
راههای کاهش عالئم جسمی و روانی این سندرم میتوان اشاره
نمود .از جمله محدودیتهای این مطالعه استفاده از فرم ثبت
گذشته نگر جهت عالئم سندرم پیش از قاعدگی و گزارش فعالیت
بدنی بود که به ناچار متکی به حافظه واحدهای پژوهش بودیم و
به این دلیل احتمال عدم دقت در تکمیل فرمها وجود داشت.
اگرچه محققین با پایش منظم و توضیحات دقیق در مورد نحوه
تکمیل این فرم سعی در کنترل این محدودیت داشتند .همچنین
این مطالعه تنها در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
انجام شده است و نتایج حاصل از آن را نمیتوان به کل جامعه
تعمیم داد .پیشنهاد میشود مطالعات آینده در سطح جامعه با
سطوح تحصیلی مختلف و ردههای سنی متفاوت انجام شود.
نتیجه گیری
سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر از شیوع باالیی برخوردار است .توصیه میشود در مراکز
سالمت جامعه سندرم قبل از قاعدگی به عنوان یکی از مشکالت
شایع زنان و دختران جوان مورد توجه مدیران و برنامه ریزان
بهداشتی قرار گرفته و راههای کاهش و تسکین عالئم و نشانههای
سندرم پیش از قاعدگی آموزش داده شود .همچنین این مطالعه
نشان داد تقریباً نیمی از دانشجویان فعالیت جسمانی ضعیفی
دارند .بنابراین اتخاذ تدابیری جهت انجام فعالیت فیزیکی و برنامه
ریزی بهداشتی جهت تعدیل عالئم سندرم پیش از قاعدگی
توصیه میشود.
سپاسگزاری
از معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
جهت تصویب و پرداخت هزینه این طرح سپاسگزاریم .همچنین
از دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی ،خانمها؛ ساجده
معصومی فشانی ،زهرا فوالدی ،پریسا نیکنام ،مریم صالحی جهت
جمعآوری دادهها و همچنین کلیه دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر که با تکمیل پرسشنامهها ما را یاری نمودند تشکر
و قدردانی بعمل میآید.
تضاد منافع
این مطالعه برای نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی نداشته
است.
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Abstract
Introduction: Premenstrual syndrome (PMS) is a psycho-somatic problem, which occurs
in the late phase of the menstrual cycle. Many women suffer from the symptoms of this
syndrome. The aim of this study was to evaluate the frequency of PMS and its relationship
with exercise among the students of Bushehr University of Medical Sciences.
Methods: In this cross-sectional descriptive analytical study, 408 students were selected
from five faculties of Bushehr University of Medical Sciences by the stratified random
sampling in 2016. Data were collected using the standard premenstrual syndrome
questionnaire (PMSQ) and international physical activity questionnaire (IPAQ).
Descriptive statistics, ANOVA, independent sample t-test and Chi-square test were used
to analyze the data.
Results: The mean age of the participants was 21.77 ± 2.48 years. The prevalence of
PMS was 83%. Approximately 48%, 41% and 11% of the participants had, respectively,
weak, moderate and severe physical activities. There was no significant relationship
between the frequency of PMS and physical activity (P = 0.384), but the severity of
anxiety (P = 0.041), anger (P = 0.012), migraine (P = 0.018), abdominal blotting (P =
0.042) decreased with doing physical activity physical activity.
Conclusions: The prevalence of PMS among the students was high. About half of them
had weak physical activity. It seems that planning health education and physical activity
programs can be effective in moderating the symptoms of PMS.
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