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 T7: كدمقاله كامل
 

 قاعدگي پيش از سندرم عالئم كنترل در سنتي كاربرد طب

 

 فرح فيروزه، مهشيد معيني مهر شادي گلي*،

1- .a .مركز تحقيقات توسعه علوم پرستاري و مامايي، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمي، نجف آباد، ايران .b . ،عضو مربي
 (نويسنده مسئول).آباد، دانشگاه آزاد اسالمي نجف آباد، ايرانهيات علمي گروه مامايي ، واحد نجف 

عضو مربي، . b. مركز تحقيقات توسعه علوم پرستاري و مامايي، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمي، نجف آباد، ايران. a. 2و3
 هيات علمي گروه مامايي ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمي نجف آباد، ايران.

 و هدف مقدمه

ت خلقي و عاطفي نظير عصبانيت، اضطراب و الالي از مسائل روان تني كه با عملكرد توليد مثل در ارتباط است و با اختيك
ئم جسمي و رواني السندرم پيش از قاعدگي در واقع تجربه برخي ع. تحريك پذيري ارتباط دارد، سندرم پيش از قاعدگي است

ئم مي تواند الگي به صورت دوره اي و راجعه احساس مي شود و از نظر تعداد و شدت عاست كه در روزهاي پاياني چرخه قاعد
متفاوت باشند كه در تعدادي از زنان جوان بسيار ناتوان كننده است و با عملكرد شغلي، اجتماعي و روابط خانوادگي آن ها 

روز پس  4حداكثر تاروز  2روع شده و به مدت روز قبل از خونريزي ماهيانه ش 5-12سندرم پيش از قاعدگي  .تداخل مي يابد 
شامل:  PMS ، معيارهاي تشخيصيDSMV) (هاي روانياللبر اساس راهنماي تشخيصي وآماري اخت .از خونريزي تداوم دارد

ظاهر شدن نشانه هاي جسماني، روانشناختي، عاطفي و رفتاري در دوره قاعدگي و تكرار آن در حداقل دو تا سه دوره قاعدگي 
ميزان شيوع سندرم پيش از قاعدگي  ،بخش اعظم مطالعاتي كه در اين زمينه صورت گرفته استدر   .م شده استالدي اعبع
در يك مطالعه )  2013(ديركوند مقدم و همكاران  بيان نموده اند.سال  25-35%در زنان در دامنه سني  25-45حدود را

 ٪41آسيا  ،٪85،آفريقا  ٪41هان پرداخته و شيوع آن را در قاره اروپا در ج PMS متآناليز و مرور سيستماتيك به بررسي شيوع
 زنان در  ٪9/52 در دانشجويان تا ٪1/80 از قاعدگي از پيش سندرم شيوع ايران ) در2.(گزارش كردند ٪11و آمريكاي جنوبي 

اكثر . تقسيم بندي مي شوند  ئم سندرم پيش از قاعدگي به دو دسته رواني و جسمانيالع )3(است. شده ساله برآورد 45-18
ئم رواني مي توان به عدم ثبات الئم اين سندرم را تجربه مي كنند. از جمله عالزنان در دوره قبل از قاعدگي حداقل يكي از ع

اضطراب، تحريك پذيري، افسردگي، از دست دادن كنترل، بي خوابي يا پرخوابي، عصبانيت،  ،اخالقي و تمايل به گريه
توان به حساسيت  ئم جسمي ميالايل به خودكشي، زود رنجي، بي قراري، گيجي، گريز از اجتماع و از جمله عپرخاشگري، تم

اسهال، يبوست،  ،و تورم پستانها، ادم انتهاها، سردرد، خستگي، جوش هاي پوستي، درد مفاصل، نفخ شكم، تغييرات در اشتها
به  الافراد مبت .تها، كاهش تمركز، كاهش كارايي و مهارت اشاره كردتغيير در ميل جنسي، تورم اندامها، افزايش تشنگي يا اش

يل بهداشتي التر بوده و به داالسندرم پيش از قاعدگي نيازمند مراقبت هاي سرپايي بيشتر و صرف هزينه هاي درماني ب
يي و اقدام به خودكشي افزايش در روزهاي پيش از قاعدگي انجام اعمال جنا. تري برخوردارند الدرماني، از ميزان غيبت كاري با

مي يابد. سندرم پيش از قاعدگي نه تنها بر خود فرد، بلكه بر خانواده وي نيز تأثير دارد و باعث ايجاد تغييراتي در رفتار زنان 
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طبي %زنان به درمان  35-45در اين بين حدود . مي شود، اين آثار شامل ناسازگاري با همسر و بدرفتاري با فرزندان مي باشد 
)، اما 5(اتيولوژي آن هنوز ناشناخته است اگرچه )4.(الت شديد اين سندرم مي شوندال%دچار اخت 5نيازمند خواهند بود و 

عدم تعادل هورموني، هيپوگليسمي، هيپرپروالكتينمي، علل روانشناختي، اندورفين ها، اختالالت اندوكرين، مواردي چون 
دهاي چرب ضروري، اختالالت اسيد و باز، عدم تعادل پروستاگلندين ها، كمبود عفونتهاي بي عالمت تخمداني، كمبود اسي

كاهش ميزان دوپامين و سروتونين مركزي، اسيدهاي چرب ضروري، عدم ، ويتامين هاي ضروري و كمبود مواد معدني ضروري
در ي سندرم پيش از قاعدگي اتيولوژي فرضبه عنوان  B6 كاهش روي، منيزيم و ويتامين ،تعادل بين استروژن و پروژسترون

از جمله اين موارد مي  . اي را در بروز اين سندرم دخيل دانسته اند پژوهشگران عوامل مستعد كننده . نظرگرفته شده است
، مصرف قرص هاي خوراكي ضد بارداري،  )مواد شيرين (مصرفتوان به سن، مصرف سيگار، الكل و كافئين، الگوهاي غذايي

ء به سندرم پيش از قاعدگي، وضعيت تأهل، شغل، الخچه قاعدگي و توليد مثل، سابقه آزار جنسي، سابقه ابتعادات ورزشي، تاري
ن تحرك و داشتمجرد بودن، ن ،ت، عوامل اجتماعي و فرهنگي و وجود فشارهاي روانيالتاريخچه بارداري، ژنتيك، سطح تحصي

 PMS روشهاي درماني متعددي براي ندرم ناشناخته است، از آنجايي كه پاتوفيزيولوژي اين س  ).6-8(ورزش اشاره كرد

ئم الئم جسمي و رواني را به طور نسبي كنترل ميكند. از درمان هاي توصيه شده به منظور كاهش عالپيشنهاد شده است كه ع
د دردها، كتون، دانازول، ضال،اسپيرونو GnRh آنالوگ هاي مانندسندرم پيش از قاعدگي مي توان به درمان هاي دارويي 

برداشتن (داروهاي ضد افسردگي، پروژسترون، استفاده از مكمل هاي ويتاميني و معدني، داروهاي گياهي ، درمان جراحي 
ح الو اص )حذف دخانيات و كافئين(و درمان هاي غير دارويي از جمله ورزش، يوگا، ماساژ، نور، تعديل رژيم غذايي  )تخمدان ها

هاي غذايي منظم، خواب كافي و كاهش  منظم، استفاده از رژيم غذايي مقوي و وعدهترك سيگار، ورزش  (سبك زندگي
به دليل عوارض ناشي از مصرف داروها و يا  و نيز  ي سندرمالنبسياري از زنان با توجه به سير طو ).9نمود(اشاره  )استرس

مكمل و طبيعي، رويكردهاي روانشناختي و استفاده از طب تلفيقي كه شامل طبهاي  بات الوابستگي به آنها، متقاضي حل مشك
هاي مراقبتهاي بهداشتي كشورها،  وه بر اين، با افزايش هزينهالاند. ع باشد، روي آورده ئم بيماري ميالتغذيه در كنترل ع

 اب حاضر . مطالعهكاربرد درمانهاي غيردارويي از جمله درمانهاي طب سنتي و مكمل روز به روز اهميت بيشتري يافته است 
 .شد انجام قاعدگي از سندرم پيش عالئم درمان براي جايگزين يا مكمل عنوان گياهي به داروهاي بر مروري هدف

 روش بررسي

 و SID ، Pubmed ،Google scholar الكترونيكي هاي پايگاه در طريق جستجو به باليني آزمايي كار 22 تعداد مطالعه اين در
Science direct پيداكردن براي. شد آغاز هاي دانشجويي نامه پايان و كتاب در دستي جستجوي همچنين.شدند انتخاب 

 در و مكمل طب و داروهاي گياهي قاعدگي، از پيش سندرم كليدي كلمات ازSID فارسي پايگاه در مرتبط موضوعات و مقاالت
  Premenstrual syndrome ، PMS ، herbal medicine  ،complementary medicineهاي  واژه از انگليسي هاي پايگاه

 مقاالت كارآزمايي باليني، صورت به مطالعه انجام: شامل مقاالت معيارهاي انتخاب. شد استفاده alternative medicineو
 سندرم موقت تشخيص ابزارهاي فرم بكارگيري بعد، به 1390 سال از فارسي ومقاالت 2016 تا 2000 سال از زبان انگليسي

 به ابتالء: شامل مطالعه به ورود معيارهاي عالئم و روزانه ثبت فرم و ديكرسون مقياس ، DSM-3 ياDSM-4 قاعدگي از قبل
ماه  چند در افسردگي ضد و هورموني داروهاي روز،عدم مصرف 21-35 منظم هاي سيكل داشتن قاعدگي، از پيش سندرم
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 استرس زاي وجود رويدادهاي عدم ديابت) و چون متابوليكي هاي رواني (بيماري و جسمي هاي بيماري به ابتالء عدم اخير،
 .بود مقاله كامل به متن دسترسي امكان عدم شامل مقاالت خروج معيار. گذشته بود ماه 3 طي حداقل زندگي

 يافته ها

،  ويتاگنوس ،راعي گل مطالعات در زمينه گياهاني چون.  قرار گرفتند كامل بررسي مورد و شدند مطالعه وارد مقاله22
 و اسطوخودوس ، مغربي گل ، پرتقال پوست ، جوانه گندم خوشاريزه، زعفران، بابونه، ، الطيب چوبه،  رازيانه، بابونه، سنبلزرد

0Fراعي داروي گل)  مطالعه اي به منظور مقايسه تاثير سه 2014وهمكاران( صالحي  بود. شده انجام زنجبيل

1F، ويتاگنوس1

(پنج 2
 كل طول در روزانه ماه 2 مدت به داروها انجام دادند. يم سندرم پيش از قاعدگيدر كاهش شدت عال E و ويتامين انگشت)

راعي از گياهان دارويي است كه به صورت سنتي در تخفيف عاليم سندرم قبل از قاعدگي استفاده  گل.گرديد سيكل مصرف
سندرم پيش از قاعدگي نقش مهمي  شده است. اين دارو از فعاليت آمينواكسيداز و بازجذب سروتونين كه كاهش آن در ايجاد

يكي ديگر از گياهان دارويي كه در اين زمينه مصرف دارد؛ گياه ويتاگنوس است كه بدون داشتن  .جلوگيري مي نمايد  ،دارد
مؤثر است و با افزايش پروژسترون باعث  LHبا مكانيسم جديدي بر روي غده هيپوفيز اختصاصاً روي توليد هورمون  ،هورمون

كاهش شدت عاليم سندرم پيش دارو در  كه هر سه نتايج اين پژوهش نشان داد  .ن سيكل قاعدگي خانمها ميشود منظم شد
 وعارضه كمتر ، اين دارو  مؤثر بوده است؛ ليكن تأثير ويتاگنوس در اين زمينه بيشتر و با توجه به قيمت كمتر دارو از قاعدگي

 )10.(گردد هميتواند جايگزين درمانهاي پر عارضه و پر هزين
2Fگندم جوانه عصاره تأثير بررسي"عنوان  تحت )2015( همكاران و عطاالهي مطالعه در

 به كه "قاعدگي قبل از سندرم عالئم بر 3
 از قبل سندرم تشخيص قطعي تأييد از پس پژوهش واحدهاي شد، انجام تصادفي سوكورشاهددار سه باليني كارآزمايي روش

سيكل 16 روز از روز، در بار 3 صورت به را دارونما گندم يا جوانه عصاره ميليگرمي 400 پسولك متوالي ماه 2 مدت به قاعدگي
 شدت كه داد نشان گروه دو در از مداخله بعد و قبل عالئم شدت تفاوت مقايسه. كردند استفاده قاعدگي پنجم روز تا قاعدگي

 )11(.كاهش يافته بود چشمگيري طور به مداخله از بعد و روحي كلي عالئم
 قاعدگي، يك از قبل سندرم عالئم بر كوركومين ) در تحقيق خود جهت بررسي تأثير2014خياط  و همكاران( سميرا

3Fكوركومين زردرنگ و جزء اصلي و فعال زردچوبهكور انجام دادند. سو دو شده تصادفي باليني كارآزمايي

است و داراي اثرات  4
كوركومين با اثر مهار  .است  C و E اكسيداني كوركومين برابر ويتامين نتياكسيداني و ضدالتهابي است. اثر آ قوي آنتي

كوركومين داراي برخي خواص مهم ازجمله، مهار كردن آنزيم .پروستاگالنديني خود بر واكنشهاي التهابي اثر ميگذارد 
پي نفرين، دوپامين و هاي عصبي، تعديل كردن سطح نورا دهنده تعديل كردن سطح انتقال ، (MAO) مونوآمين اكسيداز

 بودن و دسترسي آسان به زرد چوبه و با توجه به نقش احتمالي  هباشد. با توجه مقبوليت، مقرون به صرف سروتونين در مغز مي
و اين كه مطالعات نشان PMS عصبي (سروتونين، دوپامين و نوراپي نفرين) در -هاي شيميايي  روستاگالندين ها و ميانجيپ

احتماالً كوركومين ميتواند ،عصبي اثر بگذارد  -ين ميتواند برسيستم پروستاگالندين ها و ميانجيهاي شيميايي اند كوركوم داده
تايج حاصل از اين مطالعه نشان داد، نعنوان يك درمان مورد استفاده قرار گيرد.  نقش ايفا كند و به PMS در بهبود عالئم

                                                           
۱ - L perforatum Hypericum 
۲ - Vitex agnus castus  
۳ - Triticum aestivum 
٤ - Curcuma longa 
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 طور معني قبل از قاعدگي، شدت عالئم خلقي، جسماني و رفتاري را بهكوركومين در مقايسه با دارونما شدت كلي سندرم 
 )12(داري كاهش داد و دارونما در درمان عالئم سندرم قبل از قاعدگي تأثيري نداشت. 

4Fوالرين عصاره ) مطالعه اي جهت بررسي تأثير1393كامرانپور و همكاران(

 رفتاري و خلقي عالئم شدت بر الطيب) سنبل (5
 بار 2را  الطيب سنبل گياه ريشه ميليگرم 530 حاوي خوراكي والرين كپسول مداخله قاعدگي انجام دادند. گروه از پيش سندرم

 ميليگرم 50 حاوي هاي مشابه كپسول دارونما گروه و متوالي سيكل 2 به مدت قاعدگي شروع از پيش روز 7 حداقل روز در

 افزاينده و مركزي عصبي تحريك سيستم اثرات ها، بنزوديازپين مشابه اثرات با والرين .كردند را دريافت شرايط همان با نشاسته
 از استفاده لذا. است قابل توجيه رفتاري و رواني عالئم خصوص به قاعدگي از عالئم پيش جهت كاهش دارد و كاربرد آن خلق

 يافته. دارند عوارض و نه اعتيادآورندمتأسفا كه است بنزوديازپين نوع از داروهاي براي جايگزيني مناسب الطيب، سنبل عصاره
 به والرين .قاعدگي مفيد مي باشد از قبل سندرم رفتاري و خلقي عالئم در درمان والرين كه دادند نشان پژوهش هاي اين

 از قبل درمان سندرم در گسترده صورت به تواند مي ندارد، خاصي چون عارضه و است هزينه كم و بوده دسترس در آساني
 ).13رود( كار به قاعدگي

5F، تاثير رازيانه سيكل 5 طي ) در2004همكاران( و يزداني توسط باليني كارآزمايي مطالعه يك در

6Fو بابونه 6

در كاهش عاليم  7
PMS .و رازيانه سوم و سيكل دوم در كنترل، سيكل عنوان به درمان بدون اول گروه مداخله، سيكل ، مورد بررسي قرار گرفت 

 شامل عالئم از شدت بعضي دهد، مي نشان زمينه اين در شده انجام كارآزمايي. دريافت كردند بابونه جمپن و چهارم سيكل در
 ممكن رازيانه تأثير. مي يابد كاهش بابونه، و رازيانه مصرف اثر در عصبانيت و افسردگي حالي، بي خستگي، لگن، و شكم درد

گيرنده  به كه دوپامين مي باشد با ساختماني شباهت علت به كه دباش مرتبط آن بودن اسپاسموليتيك به ثانويه به طور است
 عضله ي انقباضات مهار به قادر رازيانه اسانس داده نشان مطالعات همچنين. ميشود درد كاهش باعث و متصل دوپامين هاي
 مطالعه در )14( .است درد كاهش به قادر نيز به اين ترتيب و بوده پروستاگالندين و توسين اكسي از ناشي رحمي صاف

7Fپرتقال پوست اسانس خوراكي تأثير بررسي عنوان تحت )2011( و همكاران ازگلي شاهددار دوسوكور باليني كارآزمايي

بر  8
 از قبل روز 14 وحداقل روز در بار 3 پرتقال پوست قطره اسانس10با متوالي ماه 2 مدت به ، دانشجويان PMS شدت عالئم

 شدت كاهش ميزان و٪ 30/24 عالئم جسمي شدت كاهش از ميزان حاكي حاصله نتايج .ندگرفت قرار درمان تحت قاعدگي
 و خياط دوسوكور باليني كارآزمايي مطالعه در ).15( پرتقال بود پوست اسانس خوراكي مصرف از بعد٪78/21 رواني عالئم

8Fزنجبيل تأثير عنوان تحت )2014همكاران (

 گروه دو نمونه ها به ، PMS به مبتال راندخت در قاعدگي از  قبل سندرم عالئم بر 9
 به قاعدگي، از بعد روز 3 قاعدگي تا از قبل روز 7 از كنندگان شركت. شدند دارونما تقسيم و زنجبيل كننده دريافت مساوي

 كاهش در زنجبيل مصرف بودن مؤثر از آمده حاكي دست به نتايج. كردند دريافت زنجبيل دو كپسول روزانه دوره، 3 مدت
 تحت )2008( وهمكاران فالح تك دوسوكور باليني كارآزمايي مطالعه در )16بود.(  PMS رفتاري و جسماني الئم خلقي،ع

9Fگل مغربي روغن تأثير بررسي" عنوان

 مركز 10 به كننده مراجعه از زنان نفر 76 روي بر كه "قاعدگي از قبل سندرم بر 10

                                                           
٥ - Valeriana officinalis 
٦ - vulgare Foeniculum 
۷ - Matricaria chamomilla 
۸ - auratium Citrus 
۹ - officinale Zingiber 
۱۰ - biennis Oenothera 
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ازقاعدگي  قبل روز 14 حداقل سيكل دو مدت كنندگان به شركت شد، نجاما بودند PMS به مبتال اصفهان كه درماني بهداشتي
 بهبودعالئم در مغربي گل روغن شد، مشخص نهايي درنتايج. گرفتند قرار درمان تحت مغربي گل روغن با متوالي دوز سه در

PMS  با شده كنترل و تصادفي نيبالي نوع كارآزمايي از كه )2013( همكاران و جميليان مطالعه در  )17( . باشد مي مؤثر 
10Fسرخ گل و 3 -امگا خوراكي مصرف تأثير به بررسي بود، دارونما

كپسول  با گروه اول. پرداختند قاعدگي از عالئم پيش بر 11
 تا قاعدگي شروع قبل روز 14از  قطره، 30 روزانه سرخ گل خوراكي قطره با دوم عدد؛ گروه يك روزانه3 -امگا ميلي گرم 500
 اين از آمده دست به نتايج اساس بر. قرارگرفتند دارونما با درمان تحت سوم گروه و متوالي سيكل مدت سه به و يقاعدگ اتمام

ميل  كاهش كاري، فراموش خستگي، افسردگي، پذيري، اضطراب، تحريك عصبي، تنش شامل خلقي و رواني تحقيق،عالئم
 به نسبت معناداري به طور سرخ گل عصاره با درمان تحت گروه در به خودكشي ميل كردن، گريه حواس، تمركز عدم جنسي،

 گروه در شكم نفخ ها، پستان دردناك بودن ها، اندام ورم شامل جسماني عالئم مقابل و در داشت كاهش دارونما و 3 -امگا
 اثربخشي با ارتباط رد باليني كارآزمايي دو  )18يافت.( بهبود معناداري طور به ديگر گروه دو به نسبت 3 -امگا با درمان تحت

11Fزعفران

ساله انجام  20-45 زن 50 روي بر )2008وهمكاران( توسط آقاحسيني كه اين مطالعات از يكي در . است برانجام شده 12
افراد و  درصد 75 ئم در عال شدت درصد50 كاهش ، سبب سيكل دو مدت به روز در بار دو زعفران mg 15شد،  مصرف 

 )2005اسدي و همكاران ( كارآزمايي در )19(. است ه گرديد مورد گروه افراد درصد 60در  يافسردگ عالئم درصد  ٪50كاهش
 50 باالي افراد براي عدد 3 روزي و كيلوگرم 50 افراد زير براي عدد يك روزي زعفران ميلي گرمي 50 ، مصرف قرص

 اختالل در شكم، درد پذيري، تحريك پستان، درد سبب كاهش معنا داري در عالئم قاعدگي چرخه 14-21 روز از كيلوگرم،
 ) مطالعه2010(دآلرام و همكاران ).20نداشت( كاهش معناداري شكم نفخ و وزن افزايش اما خلقي اختالل و افسردگي خواب،

12Fخوشاريزه گياه تأثير"عنوان  تحت اي

سوكور  يك تصادفي باليني كارآزمايي روش رابه "از قاعدگي پيش سندرم عالئم بر 13
 از قبل روز 3 از ساعت 8 هر قطره 30 ميزان را به خوشاريزه گياه عصاره PMSدند. در اين مطالعه دانشجويان با عالئم انجام دا

 دو و در ماه 2 مدت به داروها مصرف. نمودند دريافت شرايط دارونما همين با شاهد گروه و قاعدگي اول روز 3تا  قاعدگي شروع
 از نتايج نشان دادند پس.گرفت قرار سنجش مورد دارو تأثير ميزان چرخه قاعدگي هر پايان در و يافت ادامه قاعدگي چرخه
 و احتباسي هيجاني، افسردگي، اضطرابي، (عالئم قاعدگي از پيش سندرم عالئم كلي شدت خوشاريزه، گياه با عصاره درمان

كارآزمايي باليني تصادفي  )13 20(ماتسومو تو و همكاران  ).21يافت( كاهش ٪50 يعني حدود 7/49 به  8/100 جسمي) از
13Fاسطوخودوس با آروماتراپي آيا"عنوان  تحت ژاپن درمتقاطع شده 

 مي قاعدگي از پيش سندرم عالئم رواني تسكين باعث 14
دقيقه در دو نوبت جداگانه به مدت دو سيكل  35آروماتراپي با اسطوخودوس ، با استنشاق به مدت  را انجام دادند. "شود؟

 مي ئم رواني سندرم پيش از قاعدگيالعو واسطه افزايش فعاليت سيستم عصبي پاراسمپاتيك موجب بهبود خلق متوالي با 
 ).22(شود

 
 

                                                           
۱۱ - damascena Rosa 
۱۲ - sativus Crocus 
۱۳ - Echinophora platyloba 
۱٤ - Lavandula 
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 بحث

 يا جايگزين طب  انجام شد. قاعدگي از پيش سندرم درمان در شده گياهي استفاده داروهاي بر مروري هدف با حاضر مطالعه

 هدف با مطالعه اين بنابراين )،12( گرفته است قرار استفاده مورد قاعدگي از بلق سندرم در درمان اي گسترده طور به مكمل

خوشبختانه در كشور ما نيز  گرفت . انجام گياهي طب تصادفي در باليني كارآزمايي بررسي با جايگزين اثرمداخالت شناسايي
الطيب،  ي مانند گل مغربي، سنبلانگياه .دنداروهاي گياهي به فراواني در دسترس است و در بين بيماران مقبوليت زيادي دار

 طوالني سير به توجه با زنان از . بسيارياند در درمان سندرم پيش از قاعدگي استفاده شده ، زنجبيل و...بابونه، رازيانه، زعفران 
 دركنترل غذيهت و روانشناسي رويكردهاي طبيعي، و طبهاي مكمل شامل كه تلفيقي طب از استفاده به ازقاعدگي، پيش سندرم
 شدت عالئم درمان، طول در توانستند دارونما و گياه خوشاريزه عصاره حاضر مطالعه آورند.در مي روي مي باشد، بيماري عالئم

 مورد اين در تأثيرخوشاريزه و دهند كاهش را جسماني) و احتباسي افسردگي،هيجاني، اضطرابي، قاعدگي(عالئم از پيش سندرم
 رواني و جسمي كلي، عالئم شدت باعث كاهش گندم جوانه عصاره از استفاده حاضر مطالعه در .بود رونمادا از بيشتر مراتب به

 باتركيبات گندم جوانه عصاره درماني اثرات .شد درمان مشاهده ماه نخستين از پس نتايج اين .شد  قاعدگي پيش از سندرم

 است. توجيه قابل درآن موجود اسيدلينولئيك و منيزيوم ،زينك كلسيم، ، Eويتامين ، B6 ويتامين جمله از آن در موجود

 گروه دو در ازمداخله بعد و قبل قاعدگي از پيش سندرم ) جسمي و رواني(كلي عالئم شدت ميانگين تفاوت حاضر مطالعه در

 گروه در هشكا اين اما داشت، گروه وجود دو در عالئم شدت كاهش هرچند و بود معني دار دارونما و پرتقال پوست اسانس

 شده، لذا مركزي عصبي سيستم تحريك باعث مشابه فلوكستين، اثرات با پرتقال پوست اسانس . بود بيشتر پوست پرتقال اسانس

 كاهش پرتقال، اسانسپوست ادرارآور اثر به توجه با و است توجيه قابل عالئم رواني خصوص به قاعدگي از پيش عالئم كاهش

 اعصاب اثرات تقويت از خوبي هاي يافته اسطوخودوس مطالعه .است توجيه قابل پستانها اك شدندردن و شكم نفخ نظير عالئمي

آورد.  دست به قاعدگي از سندرم پيش منفي رواني حاالت درمان در بخش اسطوخودوس آرام فعاليت همراه به پاراسمپاتيك
 و رفتاري جسمي خلقي، عالئم شدت قاعدگي، زا پيش عالئم سندرم كلي شدت كه داد نشان زنجبيل روي بر مطالعه  همچنين

 مسيرهاي طريق مهار از . زنجبيل مي يابد كاهش معناداري شكل درمان به از پس اول ماه از زنجبيل مصرف از پس

 .دكن مي مهار را ها لكوترين و ها توليد پروستاگالندين و جلوگيري آراشيدونيك اسيد ازمتابوليسم ليپواكسيژناز و سيكلواكسيژناز

 تحقيقات دهد. كاهش را قاعدگي از پيش سندرم عالئم تواند شدت مي ها پروستاگالندين توليد كاهش طريق از واقع زنجبيل در

 مي گياه اين عصاره كه نشان داد قاعدگي از پيش سندرم رفتاري و خلقي برعالئم الطيب سنبل گياه تأثير مورد در شده انجام

 از پيش سندرم بر والرين چاي مورد اثربخشي در ديگر مطالعه اي  .باشد مؤثر رفتاري و عالئم خلقي شدت كاهش در تواند

است. تحقيقات انجام شده در زمينه تاثير  مؤثر خصوصاً ديسمنوره سندرم اين عالئم كاهش در گياه اين كه نشان داد قاعدگي
 درد پذيري، تحريك پستان، درد در عالئمسبب كاهش معنا داري  نشان داد كه زعفرانPMS  عالئم شدت كاهش زعفران در

 شامل خلقي و رواني خلقي مي گردد. مطالعه بر روي گل سرخ نشان داد كه عالئم اختالل و افسردگي خواب، اختالل در شكم،
 گريه حواس، تمركز عدم جنسي، ميل كاهش كاري، فراموش خستگي، افسردگي، اضطراب، پذيري، تحريك عصبي، تنش

معناداري كاهش مي يابد. نتايج مطالعه اي به منظور  طور به سرخ گل عصاره با درمان تحت گروه در ودكشيخ به ميل كردن،
 كه هر سه نشان داد  در كاهش شدت عاليم سندرم پيش از قاعدگي E راعي، ويتاگنوس و ويتامين داروي گلمقايسه تاثير سه 
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مي  است؛ ليكن تأثير ويتاگنوس در اين زمينه بيشتر مؤثر بوده كاهش شدت عاليم سندرم پيش از قاعدگيدارو در 
 نشان مطالعات باشد. همچنين مي مؤثر  PMS بهبودعالئم در مغربي نيز نشان داد كه اين گياه گل باشد.مطالعه بر روي روغن

 در و بگذارد اثر عصبي - شيميايي ميانجي هاي و ها پروستاگالندين برسيستم ميتواند زردچوبه، اصلي جزء كوركومين دادند
 .گيرد قرار استفاده مورد درمان يك عنوان به و كند ايفا نقش PMS عالئم بهبود

 نتيجه گيري

 جديدي تواند الگوي مي PMS در كالسيك طب درماني هاي از ظرفيت استفاده همراه به سنتي طب هاي ظرفيت كارآمدي
 دانش ارتقاء براي مشترك، تحقيقات باليني انجام و تلفيقي نظري رويكرد. كند فراگير فراهم مشكل اين درمان و بررسي براي

 ماساژ، سوزني، طب گياهي، تغذيه،داروهاي. شود مي پيشنهاد آن بهتر درمان و PMS اتيولوژي از پزشكان و پيراپزشكان
 زايش توانمندياف باعث سندرم، فرآيند و بدن به نگر توجه كل و درماني روان سازي، آرام هاي تكنيك طب كالسيك، داروهاي

 توانند مي شوند، اصول طراحي اين بر كه باليني و مروري مطالعات. شود آن مي نتايج از بيماران استفاده و گران درمان هاي
 مؤثر زنان باروري و سالمت بهداشت، ارتقاء جهاني سازمان رويكرد اين گسترش در و تسهيل كنند را تلفيقي طب رويكرد
 .باشند
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