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چکیده
مقدمــه :ســندرم پیــش از قاعدگــی ( )PMSتهدیدکننــدۀ جــدی بــرای زندگــی زنــان بــه شــمار نم ـیرود امــا
میتوانــد تغییــرات اساســی را در کیفیــت زندگــی ،میــزان بــاروری و ســامت ذهنــی آنهــا ایجــاد نمایــد .از
طرفــی فعالیــت بدنــی ازجملــه عوامــل مؤثــر بــر  PMSمحســوب میشــود .لــذا جهــت مطالعــه ایــن موضــوع بــر
آن شــدیم تــا بــه بررســی ســطح فعالیــت بدنــی و شــیوع ســندرم پیــش از قاعدگــی در دختــران دانشــجو بپردازیم.
روش کار :در ایــن مطالعــه توصیفی-تحلیلــی کــه روی  240دانشــجوی دختــر دانشــگاه زابل در ســال  1392انجام
شــد ،افــراد نمونــه بهصــورت چندمرحلــهای و هدفمنــد انتخــاب شــدند و پرسشــنامههای ثبــت ویژگیهــای
فــردی ،عالئــم پیــش از قاعدگــی و فعالیــت بدنــی بــک را تکمیــل کردنــد .دادههــا پــس از گــردآوری بــا اســتفاده
از نرمافــزار  SPSSنســخه  16و بهوســیله آمــار توصیفــی و آزمــون خــی دو بــا ســطح معنــیداری P = 0/05
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد  %75/8از دانشــجویان بــه ســندرم پیــش از قاعدگــی مبتــا بودنــد کــه از ایــن
تعــداد 97 ،نفــر از دانشــجویان دارای فعالیــت بدنــی منظــم (فعــال) و  143نفــر فاقــد فعالیــت بدنــی (غیرفعــال)
بودنــد .همچنیــن ایــن دو گــروه (فعــال و غیرفعــال) ازنظــر شــدت عالئــم  PMSاختــاف معنــیداری باهــم
داشــتند (.)P = 0/03
نتیجهگیــری :درنتیجــه بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی  PMSدر دانشــجویان موردمطالعــه و کمتــر بــودن شــدت
عالئــم آن در دانشــجویان فعــال نســبت بــه افــراد غیرفعــال ،اتخــاذ تدابیــری جهــت بهرهمنــدی بیشــتر ایــن
دانشــجویان از فوایــد ورزش ضــروری بــه نظــر میرســد.

الگــوی زندگــی فعــال موجــب ارتقــای ســامت و تندرســتی
میشــود و در ســالهای اخیــر ،ســامتی یکــی از
اولویتهــای زندگــی زنــان بــه شــمار میآیــد زیــرا عــاوه
بــر نقــش عاطفــی زنــان در خانــواده ،نقشهــای شــغلی و
اجتماعــی آنــان در جامعــه پررنگتــر شــده اســت [ .]1از
مســائل مهــم و اختصاصــی زنــان کــه در رابطــه بــا شــرکت
آنهــا در فعالیتهــای ورزشــی دخیــل میباشــد ،فعالیــت
ورزشــی و چرخــه قاعدگــی زنــان اســت [ .]2از طرفــی يكــي
از بیماریهــای مهمــي كــه اغلــب زنــان در ســنين بــاروري در
قاعدگیشــان بــا آن دســتبهگریبان هســتند ،ســندرم پیــش
از قاعدگــي ) (PMS) (Pre Menstrual Syndromeمیباشــد
كــه عبــارت اســت از رخ دادن دورهای تركيبــي از تغييــرات
آزاردهنــده فيزيكــي ،روانشــناختی و يــا رفتــاري بــا شــدت
كافــي در مرحلــه لوتئــال قاعدگــي كــه بــه اختــال ارتباطــات
بيــن فــردي و يــا مختــل شــدن فعالیتهــای طبيعــي منجــر
میشــود [ .]3عالئــم آن بــه ســه دســته جســمی ،خلقــی و

رفتــاری تقســیم میشــود کــه شــایعترین آنهــا شــامل:
درد ،ادم اندامهــا ،نفــخ شــکم ،افســردگی ،عصبانیــت ،گریــه
و خســتگی میباشــد [ .]4 ,2در مــورد علــل ايجــاد ايــن
ســندرم تئوریهــای بيولوژيــك متعــددي بیانشــده اســت
کــه عــدم تعــادل هورمــون اســتروژن و پروژســترون ،افزایــش
پروســتاگالندین هــا ،افزایــش پروالکتیــن ،کاهــش ســروتونین
و عوامــل روانــی از مهمتریــن علــل ایــن ســندرم میباشــند .
درواقــع  PMSتهدیدکننــدۀ جــدی بــرای زندگــی زنــان بــه
شــمار نم ـیرود امــا میتوانــد تغییــرات اساســی را در کیفیــت
زندگــی ،میــزان بــاروری و ســامت ذهنــی آنهــا ایجــاد نمایــد
[ .]5حــدود  80-90درصــد از زنــان در ســنین بــاروری درجاتی
از  PMSرا تجربــه میکننــد [ .]6ایــن اختــال از بیماریهــای
شــایع زنــان بــوده ،امــا بــه دلیــل تفاوتهــای فرهنگــی،
اجتماعــی و ابزارهــا و معیارهــای تشــخیصی و همچنیــن
تفــاوت در تعریــف و جمعیــت هــدف ،بــه دســت آوردن شــیوع
واقعــی ایــن ســندرم نســبتاً دشــوار اســت [ .]1بهطورکلــی
رمضانــی و همــکاران ( ،)2011شــیوع ســندرم پیــش از

آذرنیوه و همکاران

قاعدگــی را در ایــران  %52/9اعــام کردنــد [ ]7و در مطالعــه
آقــازاده و همــکاران ( )1375در تهــران ،شــیوع  PMSبیــش
از  %60بــود [ ]8همچنیــن بــر اســاس مطالعــه شــاهپوریان و
همــکاران ( )1384کــه روی  255دانشــجوی دانشــگاه علــوم
پزشــکی ایــران انجــام شــد 78/4 ،درصــد دانشــجویان از PMS
رنــج میبردنــد [.]9
ازایــنرو تعــداد زنانــی کــه در جســتجوی راه درمانــی بــرای
 PMSهســتند ،رو بــه افزایــش اســت [ .]5مهمتریــن
عوامــل مؤثــر بــر شــیوع ســندرم پیــش از قاعدگــی شــامل:
ســن ،مصــرف ســیگار و الــکل و کافئیــن ،الگوهــای غذایــی،
مصــرف قرصهــای ضدبــارداری ،ژنتیــک و عــادات ورزشــی
میباشــد [ .]8چــون علــت ایجــاد ســندروم پیــش از قاعدگــی
چندعاملــی اســت و شــدت آنهــم در افــراد مختلــف متفــاوت
اســت ،بــرای بــه دســت آوردن بهتریــن پیشآگهــی در افــراد
مختلــف بایــد درمانهــای متفــاوت را در نظــر داشــت .امــروزه
از روشهــای دارویــی و غیر دارویــی نظیــر مســکنهای
ضدالتهــاب ،توضیــح و اطمینــان دادن بــه بیمــار ،رواندرمانــی
(ســایکوتراپی) ،تحریــک عصبــی از طریــق پوســت و ورزشهایی
نظیــر پیــادهروی و یــوگا بــرای درمــان درد قاعدگــی اســتفاده
میشــود [ .]10بــا توجــه بــه اینکــه ورزش در مقایســه بــا
درمانهــای دارویــی بــدون عــوارض جانبــی و فاقــد هرگونــه
خطــری میباشــد ،اســتفاده از آن مناســبتر اســت.
امــا یکــی از عــوارض زندگــی ماشــینی کــه روزبـهروز نمایانتــر
میشــود ،کاهــش فعالیتهــای بدنــی اســت .مــا ،اگرچــه
از مزایــای ف ّنــاوری بهــره کامــل نبردهایــم امــا بــه تبعــات و
پیامدهــای منفــی آن ،از قبیــل مصرفگــرا شــدن و شــیوع
بیماریهــای ناشــی از فقــر حرکتــی گرفتارشــدهایم .فقــر
حرکتــی عامــل بســیاری از بیماریهــای جانفرســا چــون
چاقــی ،ضعــف دســتگاههای قلبــی عروقــی -تنفســی و کاهــش
ظرفیــت حیاتــی ریــه میباشــد و ســامتی را بهطــور مســتقیم
و غیرمســتقیم بــه خطــر انداختــه وزندگــی را بــرای انســان
ناخوشــایند میســازد .لــذا فعالیــت بدنــی بخــش مهمــی را در
برنامههــای مرتبــط بــا ســامتی شــامل میشــود و فقــدان
آنیــک ریســک فاکتــور بــرای بســیاری از بیماریهــای
مرتبــط بــا شــیوه زندگــی میباشــد [.]11
اثــر ورزش بــر عالئــم ســندرم پیــش از قاعدگــی توســط
بســیاری از محققیــن ،روی انــواع متفاوتــی از آزمودنیهــا
موردمطالعــه قرارگرفتــه اســت .بهعنوانمثــال مطالعــات
مختلــف نشــان دادهانــد کــه فعالیتهــای ورزشــی هــوازی
ماننــد پیــادهروی و شــنا در مقایســه بــا فعالیتهــای ورزشــی
غیــر هــوازی و قدرتــی ،در کاهــش عالئــم روانــی ایــن ســندرم

خصوصـاً افســردگی بســیار مؤثرنــد [ .]12 ,2همچنیــن برخــی
محققــان انجــام فعالیتهــای ورزشــی بــا فراوانــی بیشــتر از 4
بــار در هفتــه را در کاهــش تنــش ،افســردگی و عصبانیــت مؤثــر
میداننــد و معتقدنــد کــه اگــر فعالیتهــای ورزشــی  2-3بــار
در هفتــه بــه مــدت طوالنــی ســه تــا شــش مــاه انجــام شــود،
در کاهــش عالئــم  PMSبســیار مؤثــر اســت [ ]13یــا روزانــه
 30تــا  40دقیقــه پیــادهروی ســریع بــرای عالئــم  PMSمفیــد
خواهــد بــود [ .]14احتمــاالً ورزش ایروبیــک بــا افزایــش ســطح
بتااندورفیــن ســبب بهبــود افســردگی و مشــکالت روانــی
میشــود [.]15
پژوهــش قنبــری ( )2008کــه روی دانشــجویان دختر دانشــگاه
تهــران در دو گــروه ورزشــی و غیرورزشــی انجام شــد نشــان داد
کــه فعالیــت ورزشــی منظم بــر روی برخــی عالئــم  PMSمانند
تغییــرات الکترولیتــی ،تغییــرات عصبــی و پوســتی تأثیــر دارد و
موجــب بهبــود تغییــرات عنوانشــده میشــود [ .]12بــه نظــر
میرســد کــه ورزش باعــث افزایــش ســطح اندورفینهــای در
حــال گــردش بــرای مــدت کوتاهــی میشــود کــه میتوانــد
بهعنــوان ضــد درد غیراختصاصــی موقــت عمــل کنــد [ ]10و
همچنیــن در کاهــش عالئــم افســردگی مؤثــر باشــد [ .]13در
مطالعــه  Schmittو همــکاران ( )2005در ســوئیس ،کاهــش
معنــیداری در کارکــرد حافظههــای کوتاهمــدت ،بلندمــدت
و همچنیــن کاهــش انــدک در حافظــه تصویــری در زمــان
پیــش از قاعدگــی گــزارش شــد کــه ایــن امــر ممکــن اســت
بــه نحــوی موفقیتهــای تحصیلــی و آموزشــی زنــان مبتــا را
بــه مخاطــره بیانــدازد [.]16
از ســویی یکــی از عوامــل شــیوع  PMSداشــتن شــاخص تــوده
بــدن )) (Body Mass Index (BMIبــاال میباشــد کــه در
مطالعــات اندکــی بــه بررســی آن در نمونههــای دانشــجویی
پرداختهشــده اســت و بهطورکلــی مســتقیم یــا غیرمســتقیم
بــا ســازوکار تعــادل هورمونــی بــدن مرتبــط میباشــد [.]17
 Mashoو همــکاران ( )2005نشــان دادنــد کــه خطــر شــیوع
ســندرم پیــش از قاعدگــی در زنــان چــاق تقریبــاً  2برابــر
زنــان غیــر چــاق اســت [ .]18محققــان دریافتنــد کــه بافــت
چربــی ممکــن اســت از طریــق تغییــرات هورمونــی ،عصبــی و
مکانیس ـمهای رفتــاری بــا  PMSدر ارتبــاط باشــد و چندیــن
مطالعــه بــر روی زنــان دارای اضافــهوزن و چــاق ،احتمــال
ابتــای آنهــا بــه  PMSرا نســبت بــه ســایر زنــان بیشــتر
بــرآورد کردنــد [ .]5آمارهــا حاکــی از آن اســت کــه در ایــران
 %38/6از زنــان بــاالی وزن طبیعــی قــرار دارنــد و از ایــن
تعــداد  %14/2چــاق هســتند [ .]17ایــن در حالــی اســت
کــه فعالیــت بدنــی یکــی از تعیینکنندههــای مهــم وزن بــه
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شــمار م ـیرود و تأثیــر بــه ســزای فعالیــت بدنــی بــر کاهــش
ابتــا بــه اضافــهوزن و چاقــی در زنــان در پژوهشهــای
مختلــف گزارششــده اســت [ .]20 ,19درمجمــوع تحقیقــات
انجامشــده حاکــی از نقــش اثرگــذار ورزش و فعالیــت بدنــی
بــر کاهــش عالئــم ناشــی از  PMSو همچنیــن تأثیــر ســبک
زندگــی فعــال بــر ترکیــب بــدن بهویــژه چاقــی میباشــد.
ازآنجاییکــه در مــورد شــیوع  PMSو ســطح فعالیــت بدنــی
دانشــجویان و بررســی ایــن عوامــل در دانشــجویان تحقیــق
جامعــی مشــاهده نشــد ،لــذا بــر آن شــدیم تــا طــی پژوهشــی
بــه بررســی ســطح فعالیــت بدنــی و شــیوع ســندرم پیــش از
قاعدگــی در دختــران دانشــجو بپردازیــم.
روش کار

ایــن مطالعــه توصیفی-تحلیلــی بهصــورت مقطعــی طراحــی
گردیــد .از میــان دانشــجویان دختــر رشــتههای مختلــف
موجــود در دانشــگاه زابــل (بهجــز تربیتبدنــی) در نیــم ســال
اول تحصیلــی  240 ،1392-1393نفــر بــه روش چندمرحلـهای
انتخــاب شــدند .بدینصــورت کــه تعــداد دانشــکدهها و
دانشــجویان دختــر هرکــدام مشــخص شــد ،ســپس بــا مراجعــه
بــه هــر دانشــکده بســته بــه تعــداد دانشــجویان در مقطــع و
ســالهای تحصیلــی مختلــف از بیــن افــراد هــر طبقــه بــه روش
نمونههــای در دســترس آزمودنیهــا انتخــاب و بهصــورت
داوطلبانــه بهعنــوان نمونــه ،موردبررســی قــرار گرفتنــد.
معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل :تمایــل جهــت مشــارکت
در مطالعــه ،دوره قاعدگــی منظــم و اشــتغال بــه تحصیــل
در دانشــگاه زابــل و همچنیــن عــدم ابتــا بــه بیماریهــای
دســتگاه تناســلی ،عــدم اســتفاده از قــرص ضدبــارداری و یــا
مصــرف داروی هورمونــی ،نداشــتن هرگونــه رژیــم غذایــی
(رژیمهــای غذایــی خامخــواری ،گیاهخــواری ،الغــری،
چاقــی) ،ابتــا بــه افســردگی ،میگــرن ،صــرع ،آســم ،روماتیســم
مفصلــی ،بیماریهــای غــدد و هرگونــه بیمــاری متابولیکــی از
شــرایط الزم جهــت ورود بــه ایــن مطالعــه بــود .شــایانذکر
اســت افــراد نمونــه درزمینـهٔ چگونگــی انجــام طــرح و محرمانه
بــودن اطالعــات و همچنیــن هــدف از انجــام ایــن پژوهــش
توجیــه شــدند و بــه آنهــا گفتــه شــد در هــر مرحلــه از کار کــه
تمایلــی بــه ادامــه همــکاری نداشــتند ،میتواننــد از مطالعــه
خــارج شــوند .همچنیــن از تمامــی آنــان فــرم رضایتنامــه
آگاهانــه گرفتــه شــد .ســپس پرسشــنامه ثبــت عالئــم روزانــه
بــرای تشــخیص  PMSدر اختیــار آزمودنیهــا قــرار داده شــد
و پرسشــنامهها پــس از تکمیــل در طــی دو قاعدگــی متوالــی
جمــعآوری گردیــد .چکلیســت اســتاندارد ارزیابــی ســندرم
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پیــش از قاعدگــی ،شــدت  30عالمــت و نشــانه جســمی
و خلقــی  PMSرا در افــراد پاســخگو موردبررســی قــرار
میدهــد .آزمودنیهــا میتوانســتند بــرای هــر نشــانه ،یکــی
از چهــار گزینــه »نــدارم« (صفــر امتیــاز)» ،خفیــف« (یــک
امتیــاز)» ،متوســط« (دو امتیــاز) و »شــدید« (ســه امتیــاز)
را بــر اســاس وضعیــت فعلــی خــود انتخــاب کننــد .پــس از
تکمیــل چکلیســت اســتاندارد شــکایات ســندرم پیــش
از قاعدگــی ،بــرای تشــخیص  PMSاز پنجمیــن ویرایــش
راهنمــای تشــخیصی و آمــاری اختــاالت روانــی ()DSM-V
اســتفاده شــد [ .]21بدیــن منظــور نمونههــا میبایســت 5
مــورد از نشــانههای  ،PMSشــامل حداقــل  1مــورد از 4
نشــانه اصلــی (بیقــراری ،اضطــراب ،افســردگی و عصبانیــت)
و  4مــورد از  11مــورد کل را داشــته باشــند .دانشــجویانی
کــه در پرسشــنامه  ،PMSامتیــاز کمتــر از  30کســب کــرده
بودنــد بهعنــوان  PMSخفیــف ،دانشــجویان دارای امتیــاز
 ،31-60بهعنــوان  PMSمتوســط و افــراد دارای امتیــاز
بیــش از  ،60بهعنــوان  PMSشــدید در نظــر گرفتــه شــدند
[ .]22ویژگیهــای فــردی آزمودنیهــا ازجملــه ســن ،ســن
شــروع قاعدگــی و وضعیــت تأهــل در ابتــدای ایــن پرسشــنامه
مــورد پرســش قــرار گرفــت .همچنیــن از تمامــی آزمودنیهــا
وزن ،قــد و  BMIاندازهگیــری شــد .اندازهگیــری قــد افــراد
بهوســیله متــر نــواری و بــدون کفــش بهصورتــی کــه پاشــنهی
پــا ،باســن ،شــانه و پشــت ســر چســبیده بــه دیــوار بــود ،انجــام
شــد .بــرای اندازهگیــری دقیقتــر بــا اســتفاده از یــک خــط
کــش ،قســمت فوقانــی ســر بــا متــر اتصــال داده میشــد تــا
اندازهگیــری دقیقتــر صــورت گیــرد .اندازهگیــری وزن بــا
اســتفاده از تــرازوی دیجیتــال ( Beurerآلمــان) ،بــه ایــن
صــورت کــه وزن آزمودنــی بــا کمتریــن لبــاس و بــدون کفــش
بــر اســاس کیلوگــرم و بــا دقــت  100گــرم ثبــت گردیــد و
بــرای محاســبه شــاخص تــوده بــدن اســتفاده شــد .بــرای
هــر آزمودنــی شــاخص تــوده بــدن بهصــورت نســبت وزن
(برحســب کیلوگــرم) تقســیمبر مجــذور قــد (برحســب متــر)
محاســبه گردیــد .در ارزیابــی شــاخص تــوده بــدن ،شــاخص
کمتــر از  18/5کیلوگــرم بــر مترمربــع بهعنــوان الغــر-24/9 ،
 18/5طبیعــی 25-29/9 ،دارای اضافــهوزن و بیشــتر از 29/9
چــاق در نظــر گرفتــه شــد [ .]17بــرای تعییــن ســطح فعالیــت
بدنــی دانشــجویان از پرسشــنامه فعالیــت بدنــی عادتــی بــک
( )Baek habitual physical activity questionnaireاســتفاده
شــد کــه یــک پرسشــنامه اســتاندارد بینالمللــی بــراي ارزیابــی
ســطح فعالیــت بدنــی اســت و توســط مراکــز علمــی ازجملــه
دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران و دانشــگاه تهــران ترجمهشــده

آذرنیوه و همکاران

اســت و در مطالعــات مختلفــی در کشــورمان نیــز بهکاررفتــه
اســت .ایــن پرسشــنامه شــامل  16ســؤال بــود کــه بــه روش
نمرهگــذاری لیکــرت میــزان فعالیــت بدنــی را میســنجید
[ .]23بــراي تعیــن پایایــی درونــی پرسشــنامه از آزمــون آلفــاي
کــرون بــاخ اســتفاده شــد و  r = 0/79بــه دســت آمــد .یافتههــا
بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSSنســخه  16و بهوســیله آمــار
توصیفــی و آزمــون خــی دو مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و ســطح
معن ـیداری  P = 0/05در نظــر گرفتــه شــد.
یافته ها

درمجمــوع از  240دانشــجوی دختــر موردمطالعــه 182 ،نفــر
آنهــا ( 75/8درصــد) طبــق تعریــف ،مالکهــای ســندرم پیــش
از قاعدگــی را داشــتند .میانگیــن ســنی دانشــجویان± 2/34 ،
 21/45ســال بــود 173 .نفــر ( 72/1درصد) از دانشــجویان مجرد
و  67نفــر ( 27/9درصــد) متأهــل بودنــد .ســایر ویژگیهــای
فــردی آزمودنیهــا در جــدول شــماره  1آورده شــده اســت .الزم
بــه ذکــر اســت تمامــی شــاخصهای اندازهگیــری شــده بیــن
آزمودنیهــای موردمطالعــه در آغــاز پژوهــش همگــن بــوده و
تفــاوت معنـیداری باهــم نداشــتند.

در جــدول شــماره  ،2فراوانــی شــیوع  PMSدر  BMIهــای
متفــاوت آورده شــده اســت .همانطــور کــه مشــاهده
مینماییــد بیشــترین فراوانــی ابتــا بــه  PMSدر گــروه وزنــی
طبیعــی ( )%51/6وجــود داشــت و کمتریــن در گــروه وزنــی
چــاق ( )%12/7بــود .البتــه بــا توجــه بــه اینکــه بیشــترین
تعــداد آزمودنیهــا دارای  BMIنرمــال بودنــد ایــن نتیجــه دور
از انتظــار نیســت .امــا نکتــه قابلتوجــه ایــن بــود کــه افــراد بــا
 BMIنامطلــوب (دارای اضافـهوزن و چــاق) درصــد قابلتوجهــی
( )%29/2از مبتالیــان بــه ســندرم پیشقاعدگــی را شــامل
میشــدند کــه ایــن نشــاندهنده شــیوع باالتــر  PMSدر افــراد
بــا  BMIبــاالی  25نســبت بــه دانشــجویان الغــر بــود.
همچنیــن  97نفــر ( 40/4درصــد) از دانشــجویان دارای فعالیــت
بدنــی منظــم (فعــال) و  143نفــر ( 59/6درصــد) از دانشــجویان
فاقــد فعالیــت بدنــی (غیرفعــال) ،بــه  PMSمبتــا بودنــد .از این
میــان  24نفــر از دانشــجویان فعــال و  45نفــر از دانشــجویان
غیرفعــال ،بــه  PMSخفیــف و  34نفــر از دختــران فعــال و 79
نفــر از دختــران غیرفعــال بــه  PMSمتوســط و شــدید مبتــا
بودنــد کــه نشــان میدهــد ایــن دو گــروه ازنظــر شــدت عالئــم
اختــاف معن ـیداری داشــتند (( )P = 0/03جــدول .)3

جدول  :1ویژگیهای فردی آزمودنیها
مقادیر

متغییرها
سن (انحراف استاندارد  ±میانگین)

21/45 ± 2/34

سن شروع قاعدگی (انحراف استاندارد  ±میانگین)

13/34 ± 1/54

قد (انحراف استاندارد  ±میانگین)

159/86 ± 9/26

وزن (انحراف استاندارد  ±میانگین)

59/67 ± 8/93

وضعیت تأهل( ،فراوانی/درصد)
مجرد

)72/1(173

متأهل

)27/9( 67

فعالیت بدنی منظم( ،فراوانی/درصد)
دارد (فعال)

)40/4( 97

ندارد (غیرفعال)

)59/6( 143

جدول  :2مقادیر  PMSدر سطوح مختلف BMI
BMI

غیر مبتالبه PMS

کل

مبتالبه PMS

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

کمتر از ( 18/5الغر)

7

12/1

35

19/2

42

17/5

( 18/5-24/9طبیعی)

38

65/5

94

51/6

132

55

( 25-29/9اضافهوزن)

10

17/2

30

16/5

40

16/7

بیشتر از ( 29/9چاق)

3

5/2

23

12/7

26

10/8
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جدول  :3مقایسه سطح فعالیت بدنی درشدت های مختلف PMS
متغیر

آزمون آماری

فعالیت بدنی
غیرفعال

فعال
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

غیر مبتالبه PMS

39

67/2

19

32/8

 PMSخفیف

24

34/8

45

65/2

 PMSمتوسط

29

31/5

63

68/5

 PMSشدید

5

23/8

16

76/2

97

40/4

143

59/6

کل
سطح معنیداری  P = 0/05میباشد.

بحث

بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه ،از  240دانشــجوی دختــر
موردبررســی %75/8 ،آنهــا مبتالبــه ســندرم پیــش از
قاعدگــی بودنــد و تنهــا  %24/2فاقــد  PMSبودنــد کــه
ایــن نشــاندهنده شــیوع بــاالی ایــن ســندرم در بیــن
ایــن دانشــجویان میباشــد .ایــن یافتــه بــا نتایــج ســایر
مطالعــات انجامشــده در ایــن زمینــه همخوانــی داشــت
[ .]25 ,24 ,22 ,5نتایــج حاضــر از نتایــج گزارششــده
توســط طالیــی و همــکاران [ 48/1( )1388( ]24درصــد)
بیشــتر و از یافتههــای  Seedhomو همــکاران [)2013( ]5
( ،)%80/2اکابریــان و همــکاران [86/8( )1392( ]22
درصــد) و  Bakrو  )%89( )2010( ]25[ Ez-Elarabکمتــر
بــود .نتایــج بررســی  Seedhomو همــکاران ( )2013بــر
روی  253دانشــجوی دختــر حاکــی از آن بــود کــه 80/2
درصــد از آزمودنیهــا درجــات مختلفــی از عالئــم  PMSرا
تجربــه کردنــد [ .]5بهطــور مشــابه یافتههــای گزارششــده
توســط  Bakrو  )2010( Ez-Elarabنشــان از شــیوع %89
ایــن ســندرم در دانشــجویان علــوم پزشــکی مصــر داشــت
[ .]25در تائیــد ایــن ادعــا ،در مطالعــه اکابریــان و همــکاران
( )1392کــه روی دانشــجویان دختــر دانشــگاههای بوشــهر
انجــام شــد 86/8 ،درصــد از ایــن دانشــجویان مبتالبــه PMS
بودنــد [ .]22در مطالعــه طالیــی و همــکاران ( )1388کــه
بــه بررســی همهگیرشناســی  PMSدر دانشــجویان دانشــگاه
علــوم پزشــکی مشــهد پرداختنــد ،شــیوع ایــن ســندرم 48/1
درصــد گــزارش شــد [ .]24البتــه یافتههــای مطالعــات ســایر
کشــورها نیــز نشــان میدهــد کــه ایــن ســندرم بهطورکلــی
از شــیوع باالیــی برخــوردار اســت .چنانکــه دیرکونــد مقــدم و
همــکاران ( )1392بــا بررســی  17مطالعــه انجامشــده دربــاره
میــزان شــیوع ســندرم پیــش از قاعدگــی طــی یــک مطالعــه
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متاآنالیــز و مــرور سیســتماتیک ،شــیوع کلــی  PMSرا %48
گــزارش دادنــد و فراوانــی ایــن ســندرم را در قــاره اروپــا
 ،%40آفریقــا  ،%85آســیا  %46و آمریــکای جنوبــی %60
گــزارش کردنــد [ .]8مطالعــات مختلــف ،شــیوع متفاوتــی از
 PMSرا در کشــورهای مختلــف بیــان میکنــد بهگونــهای
کــه ایــن میــزان در ایــران  ]26[ %98و در ســوئیس %10
گزارششــده اســت [.]8
نتایــج مطالعــه حاضــر ازنظــر شــدت عالئــم  PMSنشــان
داد کــه بهطورکلــی  %37/9دانشــجویان  PMSخفیــف،
 PMS %50/6متوســط و  PMS %11/5شــدید داشــتند .در
مطالعــات مختلــف مقادیــر متفاوتــی بیانشــده اســت ،بــرای
مثــال در مطالعـهای روی دختــران دانشــجوی بوشــهری 53/7
درصــد  PMSخفیــف 31/2 ،درصــد  PMSمتوســط و 1/7
درصــد  PMSشــدید داشــتند [ .]22امــا در پژوهشــی دیگــر
فراهانــی و همــکاران ( )1390فراوانــی ایــن ســندرم را بــر
اســاس شــدت عالئــم :خفیــف ،متوســط و شــدید بــه ترتیــب
 %38/8 ،%52/2و  %5/8گــزارش دادنــد [ .]17بااینکــه نتایج
مطالعــات فــوق تائیــد کننــدۀ شــیوع بــاال و نســبتاً مشــابه
ســندرم پیــش از قاعدگــی میباشــد ،ولــی درعینحــال
ازنظــر شــدت عالئــم و نشــانههای  PMSمتفــاوت هســتند.
بــا توجــه بــه تأثیــر ســن [ ،]15فعالیــت بدنــی و تغذیــه بــر
شــیوع ســندرم پیــش از قاعدگــی و تفــاوت در جامعــه و
ابــزار پژوهــش ،میتــوان بخشــی از دالیــل تفــاوت در نتایــج
گزارششــده را توجیــه نمــود [.]8
از طرفــی یافتههــای مطالعــات انجامشــده حاکــی از شــیوع
بــاالی ســندرم پیــش از قاعدگــی در زنــان مجــرد نســبت بــه
زنــان متأهــل میباشــد [ ]27و ازآنجاییکــه درصــد باالیــی
( 72/1درصــد) از دانشــجویان موردبررســی را دختــران مجــرد
تشــکیل دادنــد ،شــیوع بــاالی  PMSدر بیــن آزمودنیهــای

آذرنیوه و همکاران

حاضــر تــا حــدی قابــل تفســیر میباشــد .چنانکــه ابتــا بــه
ســندرم پیــش از قاعدگــی در ســنین بلــوغ میتوانــد بــرای
دختــران جــوان بســیار بحرانــی و ســختتر از ســایر زمانهــا
باشــد .علــت ایــن امــر میتوانــد نداشــتن اطالعــات کافــی از
عالئــم ایــن بیمــاری و راههــای مؤثــر بــرای کمــک بــه بهبــود
آن باشــد [.]13
در ایــن مطالعــه پــس از بررســی میــزان فراوانــی PMS
در  BMIهــای متفــاوت دریافتیــم کــه شــیوع  PMSدر
دانشــجویانی بــا  BMIبــاالی  25کــه درواقــع  BMIنامطلــوب
(اضافــهوزن و چــاق) میباشــد  29/2درصــد بــود کــه در
مقایســه بــا افــراد الغــر کــه شــیوع  19/2 PMSدرصــدی
داشــتند ،قابلمالحظــه بــود .بهعبارتدیگــر میتــوان
چنیــن اســتنباط کــرد کــه هــر چــه میــزان  BMIدختــران
بیشــتر باشــد میــزان شــیوع عالئــم  PMSدر آنهــا بیشــتر
از دخترانــی بــا  BMIکمتــر از  18/5اســت و ایــن مســئلهای
اســت کــه بــا تحقیقــات گذشــته همخوانــی دارد .چنانکــه
 Seedhomو همــکاران ( )2013عنــوان کردنــد کــه ارتبــاط
مثبــت و معنـیداری بیــن  BMIو شــیوع عالئــم  PMSوجود
دارد [ .]5بهطــور مشــابه ،فراهانــی و همــکاران ()1390
دریافتنــد کــه افــراد بــا شــاخص تــوده بدنــی بیشــتر از 25
در مقایســه بــا افــراد دارای  BMIکمتــر از  25بــه میــزان
 2/43برابــر بیشــتر شــانس ابتــا بــه  PMSرا داشــتند [.]17
جعفرنــژاد و همــکاران ( )1392نیــز دریافتنــد دانشــجویانی
کــه شــاخص تــوده بدنــی باالتــر از طبیعــی (اضافــهوزن و
چــاق) داشــتند ،درصــد بیشــتری از افــراد مبتالبــه ســندرم
پیــش از قاعدگــی را تشــکیل میدادنــد [ .]1نتایــج یــک
بررســی تعقیبــی  10ســاله کــه توســط Bertone-Johnson
و همکارانــش ( )2010در ســال  2010منتشــر شــد نشــان
داد زنانــی کــه در ابتــدای مطالعــه چــاق بودنــد بهطــور
معنــیداری احتمــال ابتــا بــه  PMSبیشــتری نســبت
زنانــی کــه در آغــاز بررســی الغــر بودنــد ،داشــتند .از دالیــل
احتمالــی آن میتوانــد وجــود ارتبــاط مثبــت و معنــیدار
 BMIبــا عالئــم جســمی و خلقــی  PMSاز قبیــل ورم
اندامهــا ،کمــردرد ،گرفتگیهــای شــکمی ،اسهال/یبوســت،
نوســانات خلقــی و پراشــتهایی غذایــی باشــد [.]28
ایــن مطالعــه همچنیــن نشــان داد کــه کمتــر از نیمــی از
دختــران ( 40/4درصــد) موردبررســی فعــال بودنــد و درصــد
بیشــتری از دانشــجویان ( )%59/6غیرفعــال بودنــد .طــی
بررســی میــزان شــیوع  PMSدر دو گــروه فعــال و غیرفعــال
دریافتیــم کــه میــزان و شــدت بــروز  PMSدر گــروه غیرفعــال
بیشــتر از گــروه فعــال بــود ( %86/7در مقابــل  )%59/8و

ایــن تفــاوت ازنظــر آمــاری معن ـیدار بــود ( .)P = 0/03ایــن
نتایــج بــا یافتههــای فتوکیــان و همــکاران [)2006( ]29
و قنبــری و همــکاران [ )2008( ]12همخوانــی داشــت امــا
بــا نتایــج شــفایی و همــکاران [ )1392( ]2و ]30[ Kroll
( )2010همخوانــی نداشــت .مطالعــات بســیاری از تأثیــر
مثبــت ورزش بهخصــوص ورزشهــای هــوازی ماننــد شــنا،
جاگینــگ و دوچرخهســواری بــر بهبــود  PMSحمایــت
کردهانــد .در ایــن بررســیها ،بــه اثــرات مثبــت انــواع
ورزش در بهبــود عالئــم جســمی و خلقــی ســندرم پیــش از
قاعدگــی اشارهشــده اســت [ ]31 ,29 ,12امــا در برخــی از
بررسـیها در مــورد ورزش و  PMSبــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه افــراد ورزشــکار بیشــتر از افــراد غیــر ورزشــکار از PMS
رنــج میبرنــد [ ]2کــه بــا نتایــج حاضــر همخوانــی نــدارد.
همچنیــن  )2010( Krollنشــان داد کــه ورزش هیــچ تأثیــری
بــر  PMSنــدارد [ .]30بــه نظــر میرســد ورزش بــا مکانیســم
تأثیــر بــر اندورفینهــای مغــزی باعــث بهبــود عالئــم خلقــی
میشــود .امــا اســترسها از طریــق کاهــش اندورفینهــای
مغــزی و افزایــش کورتیــزول آدرنــال منجــر بــه بــروز عالئــم
خلقــی در افــراد شــده و جهــت درمــان  PMSبایــد از
روشهــای مقابلــه بــا اســترس مثــل ورزش اســتفاده نمــود.
ورزش از طریــق افزایــش اندورفینهــای مغــز و کاهــش
کورتیــزول آدرنــال منجــر بــه بهبــود عالئــم  PMSمیگــردد
[ .]32درمجمــوع پــس از مــرور نتایــج کسبشــده طــی
تحقیقــات داخــل و خــارج از کشــور تفاوتهــای زیــادی بیــن
آمارهــای گزارششــده مشــاهده میشــود کــه بخشــی از ایــن
مغایــرت نتایــج ممکــن اســت توســط نــوع فعالیــت ورزشــی
آزمودنیهــای موردبررســی ،ســن و تفاوتهــای فــردی و
فرهنگــی موجــود بیــن جوامــع مختلــف قابــل توجیــه باشــد.
در پژوهــش حاضــر ،توانایــی نظــارت بــر میــزان و شــدت
ورزش دانشــجویان و تغذیــه آنهــا را نداشــتیم کــه میتوانــد
از محدودیتهــای مطالعــه حاضــر باشــد و ســعی شــد بــا
تعــداد زیــاد آزمودنیهــا بــه رفــع ایــن مشــکل بپردازیــم.
نتیجهگیری

بهطورکلــی یافتههــای پژوهــش نشــان از شــیوع بــاالی
ســندرم پیــش از قاعدگــی در بیــن دانشــجویان دختر دانشــگاه
زابــل داشــت و کمتــر از نیمــی از دختــران دارای فعالیــت
بدنــی منظــم بودنــد .همچنیــن مشــخص شــد دانشــجویان
فعــال و غیرفعــال ازنظــر شــدت عالئــم  PMSباهــم اختــاف
معن ـیداری داشــتند و شــدت عالئــم بیــن دانشــجویان فعــال
بهمراتــب کمتــر از دختــران غیرفعــال بــود کــه ایــن مســئله
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95  تابستان،2  شماره،24  دوره،مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان
تضاد منافع

.در ايــن مطالعه تضاد منافع وجود ندارد

سپاسگزاری

بدینوســیله نویســندگان مقالــه بــر خــود الزم میداننــد
از دانشــجویان شــرکتکننده در ایــن پژوهــش کــه بــا مــا
همــکاری نمودهانــد و حمایتهــای دانشــگاه زابــل صمیمانــه
 ایــن پژوهــش برگرفتــه از طــرح پژوهشــی.قدردانــی نماینــد
 کــه در1393/2/21  پ مــورخ8/15830 بــا شــماره قــرارداد
. میباشــد،دانشــگاه زابــل بــه تصویــب رســیده اســت

مؤیــد نقــش و اثرگــذاری فعالیــت بدنــی در کاهــش عالئــم و
ٔ از طرفــی فوایــد ورزش درزمین ـه. میباشــدPMS مشــکالت
کاهــش وزن و بهبــود ترکیــب بدنــی بــر هیچکــس پوشــیده
 بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه پرداختــن بــه ورزش.نیســت
ازجملــه راهکارهــای درمانــی فاقــد عــوارض جانبــی بــرای
، و کســب وزن مطلــوب میباشــدPMS بهبــود عالئــم
ضــروری اســت تدابیــری جهــت آمــوزش و ترویــج فرهنــگ
ورزش اتخــاذ گــردد تــا دانشــجویان بتواننــد بــا افزایــش
 از فوایــد ورزش و فعالیــت،ســاعات ورزشــی در حــد مطلــوب
.بدنــی بهرهمنــد شــوند
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Abstract
Introduction: Pre Menstrual Syndrome (PMS) is not exactly life threatening but it can
seriously alter the quality of life of many women and affect their productivity and mental
Keywords:
health. On the other hand, physical activity is one of the factors affecting PMS. In order
Premenstrual Syndrome
to study this topic we decided to investigate levels of physical activity and Pre Menstrual
Motor Activity
Syndrome amongst female university students.
Female
Methods: This cross-sectional study was conducted on 240 students of Zabol University
Exercise
in 2013; the subjects were chosen in several stages and questionnaires of individual
characteristics, premenstrual symptoms and Beck’s physical activity were completed. After
How to Cite this Article:
collecting the data using the SPSS version 16 software, descriptive statistics and chi-square
Azarnive M, Tavakoli Khormizi
test with a significance level of P = 0.05 was used.
A. Level of Physical Activity and
Pre Menstrual Syndrome amongst Results: The results showed that %75.8 of the students had premenstrual syndrome and
Female University Students . of these, 97 students had regular physical activity (active) while 143 were inactive. Also,
Sci J Hamadan Nurs Midwifery the two groups (active and inactive) had significant differences in the intensity of PMS
Fac.
2016;24(2):68-75.DOI: symptoms (P = 0.05).
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Conclusions: Consequently, given the high prevalence of PMS in the subjects and fewer
© 2016 Scientific Journal of Hamadan symptoms of active students compared to inactive subjects, further measures, that would
encourage students to benefit from exercise, appear to be necessary.
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