
 یازقاعدگشیاختاللسندرومپیدردرمانیهامکمل

است کهه خهود را بهه    ای عارضه  یاز قاعدگ شیسندرم پ. عالئمی با درصد های متفاوت دارند یاز دوران قاعدگ شیپ ،از بانوان یبرخ

 .رود یمه  نیاز به  ایه که  شهده   بتدریج  یبا شروع قاعدگداده و نشان  نهاز شروع عادت ماها شیهفته پ کی یشانیشکل اضطراب و پر

 . بکاهندسندرم  نیاز شدت عالئ  ا ندنتوا یمشامل موارد زیر نیز با مشورت پزشک ها  مکملگروهی از 

 PMS اییازقاعدگشیسندرمپعالئم

عالئ  در افهراد   نیا. دنشو یم  یتقس یو جسم یبه دو دسته روان شود یآغاز م یاز شروع دوران قاعدگ شیهفته پ کیسندرم که  نیا

از صهدو پناهاه عالمهت     شیسندرم با ب نیاز پژوهشگران معتقدند که ا یبرخ.  کند رییمختلف ممکن است تغ یها مختلف و در دوره

 .زیر را ظاهر مینماید سندرم عالئ  نیافراد ا تر شیاما در ب. است طدر ارتبا

                                       

اضهطراب و  ، سهردرد و کمهردرد   ، وزن شیافهزا  ، نفه   ، یروانه  فیه مشهکالت خف  ، نهیدردناک و حسها  شهدن سه   ، تورم دست و پا

بهر   یله یدلیک ازعالئ  باال میتوانهد  هر که بروز  یاحسا  خستگ ، آکنه اادیا ، بوستی ، تیعصبان ، کردن هیبه گر لیتما ، یافسردگ

 . باشد یاز قاعدگ شیسندرم پ

و بسته به عالمتی کهه ظهاهر میشهود درمهان کمکهی توسه         وجود ندارد (PMS) یاز قاعدگ شیسندرم پدر درمان مشخص  یدارو

 ها، قهر  ضهد   عالئ  هستند؛ درد و عالئ  خود را با مسکن نیاز ا یتعداد یاز افراد که دارا یاریاما بس. پزشکان در نظر گرفته میشود

      .بخشند یبهبود م …و  ها  (SSRI)  نیونبازجذب سروت یها ، استروژن، بازدارنده یخوراک یباردار

 

 

 



                      یازقاعدگشیدرماناختاللسندرومپیهاازمکملیکییباردارضدقرص -1

 زیه ن یاز قاعهدگ  شیسهندرم په   یهها  باعه  کهاهش نشهانه    یو بروز باردار یگذار  از تخمک یریعالوه بر جلوگ یباردار ضد یها قر 

لذا الزم است کهه در  . گردد یافسردگ اادیو ا ها نهیدرد و حسا  شدن سسبب از افراد  یکه در برخاین دارو ممکن است  . شوند یم

                   . گرددها حتماً با پزشک مشورت  مصرف مکمل

 هامُسکن -2

 اهاد یا یچون پاراستامول است که دردهها  ییها مسکن یاز قاعدگ شیدرمان اختالل سندروم پ یمناسب برا یها از مکمل گرید یکی

شهده در مفاصهل که  کهرده و      اهاد یاز درد ا توانهد  یمه  زیه ن یدیراسهتروئ یغ یضهدالتهاب  یاستفاده از داروها. دهد یشده را کاهش م

 ریه افهراد ز  یبهرا  نیچون آسهرر مسکن  یداروها یاستفاده از برخالزم به تاکید است که . را کاهش دهد اندور نیانقباضات شک  در ا

 .دیبا پزشک مشورت کن یمسکن یبل از مصرف هر دارولذا الزم است ق. شانزده سال ممنوع است

 یضدافسردگیداروها -3

 دیشهد  یاز قاعهدگ  شیدرمان سهندرم په   یها روش نیهستند؛ از بهتر نیبازجذب سروتون یمدل از داروها که از نوع بازدارنده ها نیا

 ایه  نیفلوکسهت  ریه نظ ییداروهها  د،یشد یاز قاعدگ شیرو ممکن است پزشک در سندرم پ نیازا. باشد یدارد؛ م شهرت PMDD که به

در مهوارد   په  . دیه کن یمه  یتهر احسها  خسهتگ    داشت و که   دیخواه یداروها خواب بهتر نیشما با مصرف ا. کند زیتاو نیسرترال

 . کاسته شودها از شدت عالئ   از مکمل یبرخ زیبا تاوتا شود حتماً به پزشک مراجعه  دیشد یاز قاعدگ شیپ یگدافسر

 میزیمنمصرف -4

کهه دچهار سهندرم     یرو بهانوان  نیه ازا. کاهش دهدزیادی  حد را تا یو عصب یمشکالت عضالنمیتواند  یمعدنمنیزی  بعنوان یک ماده 

 شیپالسهما، افهزا    یزیه من زانیه از علل کاهش در م یکی .هستند اجهمو  یزیبانوان با کمبود من ریاز سا شیهستند ب یاز قاعدگ شیپ

 یبهدن را تاحهد   یهها  از بافهت  گهر ید یتوس  اسهتخوان و برخه    یزیمصرف وجذب من زانیم تواند یاستروژن م. سطح استروژن است

ه در سهندرم  شهد  اهاد یا یخسهتگ  توانهد  یم  یزیمن. کنند یبخش استفاده م آرام کیبه عنوان   یزیاز بانوان از من یبرخ .دهد شیافزا

 .به مغز را بهبود بخشد یرسان ژنیرا ک  کرده و اکس یاز قاعدگ شیپ

 B6 نیتامیو -5

در سهندرم پهیش از قاعهدگی ایاهاد      یبهتهر  یحاالت روانخلق و خو و  B6 ن یتامیبا و یبیبه صورت ترک ای ییبه تنها  یزیمصرف من

 شیدر بهبود عالئ  اضطراب در سهندرم په    یزیمن همزمان آن با مصرفو افزایش در بدن را   یزیقدرت جذب من B6 نیتامیو. میکند

عالئه   عامهل کهاهش   کهه  دارد  یچرب باز یدهایو اس نیدر سنتز پروستاگالند ینقش مهم B6 نیتامیومضافا . فزاینده است یقاعدگ

 . هستند یاز قاعدگ شیاز سندرم پ یناش

 


