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چکیده:
مقدمه :با توجه به شیوع باالی سندرم پیشقاعدگی در جامعه و پیامدهای منفی اقتصادی ،اجتماعی و تحصیلی آن ،یافتن راهی آسان و ارزان برای
درمان یا کاهش عالئم آن ضروری است .مطالعات مختلف نشان دادهاند که ورزش میتواند در درمان این سندرم مؤثر باشد .ازآنجاییکه تاکنون تأثیر دو
نوع تمرین ورزشی مقاومتی و استقامتی بر این سندرم مطالعه نشده است ،این مطالعه با هدف مقایسه تأثیر ورزش مقاومتی و استقامتی روی عالئم
جسمانی و روانی -رفتاری سندرم پیشقاعدگی انجام شد.

یافتهها :آزمودنیها قبل از شروع پروتکل از نظر سن ،وزن ،قد و از نظر عالئم جسمانی و روانی -رفتاری تفاوتی نداشتند .هشت هفته تمرین مقاومتی
و یا استقامتی در مقایسه با گروه کنترل ،عالئم جسمانی و روانی -رفتاری سندرم پیشقاعدگی را بهطور معناداری کاهش دادند.
نتیجهگیری :ورزش میتواند عالئم سندرم پیشقاعدگی را کاهش دهد و از این نظر تفاوتی بین ورزش مقاومتی و استقامتی وجود ندارد.
واژگان کلیدی :سندرم پیشقاعدگی ،ورزش ،مقاومتی ،استقامتی
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رفتاری مانند اضطراب ،عصبانیت یا تحریکپذیری بدون دلیل،
دورههای گریه ،اشکال در تمرکز ،پرخاشگری و تمایل به
خودکشی ،خستگی ،گیجی ،بیخوابی و پرخوری [ .]0 ,3بر اساس
مطالعات مختلف میزان شیوع سندرم پیشقاعدگی بین 54-33
درصد با شدتهای مختلف گزارششده است .در حدود  53درصد
موارد به درمان نیاز نیست ،در  34درصد موارد عالئم آزاردهنده
هستند ولی باعث اختاللی در عملکرد فرد نمیشوند .در -04
03درصد موارد عالئم شدید هستند و در  0-4درصد موارد نیز
کیفیت زندگی مختل میشود [ .]5یک مطالعه میزان شیوع این

پست الکترونیکnikseresht66@yahoo.com :

پذیرش30/2/4 :
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مقدمه:
سندرم پیشقاعدگی به مجموعهای از عالئم تکرارشونده اطالق
میشود که از اواخر مرحله ترشحی سیکل قاعدگی ( 4الی  2روز
قبل از قاعدگی) شروعشده و در فاز فولیکوالر ( 3-5روز پس از
شروع خونریزی) پایان مییابد [ .]3 ,0برای این سندرم بیش از
 333عالمت شناسایی شده است که برخی از مهمترین آنها
عبارتاند از عالئم جسمی مثل کرامپ های شکمی ،احساس
کسالت ،نفخ شکم ،درد و حساسیت سینهها ،آکنه ،کمردرد و
سردرد ،درد مفاصل و عضالت ،افزایش وزن ،کمبود انرژی ،تغییر
اشتها و تشنگی ،یبوست ،باال رفتن ضربان قلب و عالئم روانی-
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روش کار :این مطالعه کار آزمایی بالینی (قبل و بعد) روی  03نفر مبتال به سندرم پیشقاعدگی که بهصورت تصادفی در سه گروه تمرین مقاومتی،
استقامتی و کنترل قرار گرفتند ،انجام شد .شدت عالئم جسمانی و روانی -رفتاری سندرم قبل و بعد از هشت هفته از اجرای پروتکل به کمک پرسشنامه
بررسی شد .داده ها به کمک آمار توصیفی و استنباطی و آزمون کوواریانس و آزمون تعقیبی  LSDدر سطح  3/34با استفاده از نرمافزار SPSS 18
تجزیهوتحلیل شدند.

تأثیر تمرینات ورزشی مقاومتی و استقامتی

حسن علی عابدی و همکاران

این تحقیق کار آزمایی بالینی بهصورت طرح پیشآزمون و
پسآزمون بود .ابتدا از بین  23نفر خانم  33تا  03سال
مراجعهکننده به باشگاه ورزشی با استفاده از پرسشنامه
استانداردشده سندرم پیشقاعدگی با عنوان اختالل درماندگی
انتهای مرحله لوتئال [ ]03سی نفر مبتال به سندرم پیشقاعدگی
شناسایی شدند .این افراد برای اولین بار جهت شرکت در
فعالیتهای ورزشی به باشگاه مراجعه میکردند و سابقه ورزش
قبلی بهصورت مدون و منظم نداشتند 2 .سؤال پرسشنامه مورد
مجله علوم پزشکی پارس ،دوره دوازدهم ،شماره سه ،پاییز30
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روش کار:

یافتهها:
بر اساس جدول  ،0تفاوت معناداری بین گروهها از نظر ویژگیهای
فردی شامل سن ،وزن و قد وجود نداشت .در جدول  3شدت
عالئم جسمانی و روانی  -رفتاری پیشآزمون و پسآزمون در
گروههای مختلف نشان دادهشده است .مطابق نمودار شماره ،0
گروه تمرین مقاومتی ( )p=3/33و گروه تمرین استقامتی
( )p=3/332از نظر میانگین عالئم جسمانی با گروه کنترل تفاوت
معناداری داشتند .بهعبارتدیگر ،هشت هفته تمرین ورزشی باعث
بهبود عالئم جسمانی سندرم پیشقاعدگی شده است و از این
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سندرم در تهران را بیش از  03درصد (عالئم خفیف 05 :درصد،
عالئم متوسط 03 :درصد و عالئم شدید 0 :درصد) گزارش کرده
است [ .]4با توجه به شیوع باالی این سندرم و نقش و جایگاه زن
در خانواده و اجتماع ،درمان آن از اهمیت به سزایی برخوردار است.
ازآنجاییکه پاتوفیزیولوژی دقیق سندرم پیشقاعدگی
شناختهنشده است ،درمان قطعی نیز برای آن وجود ندارد و بیشتر
عالمت درمانی صورت میگیرد .بهطورکلی درمانها را در سه
گروه میتوان قرار داد :برداشتن تخمدان از طریق جراحی ،درمان
دارویی (از قبیل استفاده از هورمونها ،داروهای ضد افسردگی و
ضد درد  )...و درمانهای غیر دارویی (مانند تغییر سبک زندگی و
ورزش) [ .]0با در نظر گرفتن عوارض جانبی داروها و عمل
جراحی ،امروزه توجه ویژهای به درمانهای غیر دارویی میشود
[ .]4 ,2مطالعات مختلف نشان دادهاند که ورزش منظم هوازی
(استقامتی) باعث بهبود عالئم جسمانی و روانی -رفتاری سندرم
پیشقاعدگی میشود [ .]3 ,2مصلی نژاد و همکاران [ ]03نشان
دادند که هشت هفته تمرین هوازی عالئم بدنی و عاطفی سندرم
پیشقاعدگی را بهطور معناداری کاهش میدهد .تمرینات
استقامتی ،تمریناتی هستند که با فعالیت یکنواخت و شدت کم و
بهصورت طوالنی مدت (معموالً  4دقیقه یا بیشتر) اجرا میشوند.
در مقابل ،تمرینات مقاومتی به مدت کم ( 3تا  0دقیقه) ولی با
شدت زیاد میباشند [ .]00بر اساس اطالعات موجود در هیچ
مطالعهای ،به مقایسه تأثیر تمرینات مقاومتی و استقامتی روی
عالئم جسمانی و روانی -رفتاری سندرم پیشقاعدگی پرداخته
نشده است .هرچند در یک مطالعه ،مقایسهای بین تأثیر تمرینات
فیزیکی و تمرینات ایروبیک روی سندرم پیشقاعدگی انجامشده
است [ ،]03ولی تأثیر ورزش به تفکیک روی عالئم جسمانی و
روانی -رفتاری بررسی نشده است .با توجه به مطالب گفتهشده،
هدف مطالعه حاضر ،مقایسه تأثیر ورزش مقاومتی و استقامتی
روی عالئم جسمانی و روانی -رفتاری سندرم پیشقاعدگی افراد
غیر ورزشکار بود.

استفاده مربوط به حیطه روانی -رفتاری و  5سؤال مربوط به حیطه
عالئم جسمانی بود .با توجه به استفاده فراوان این پرسشنامه در
تحقیقات مختلف ،روایی و پایایی آن مورد تأیید میباشد [,00 ,03
 .]05معیار داشتن سندرم پیشقاعدگی ،پاسخ مثبت به  4سؤال از
 00سؤال و مربوط بودن یکی از پاسخهای مثبت به حیطه روانی
رفتاری بود .پس از همسانسازی افراد از نظر وزن ،قد و سن،
آزمودنیها بهطور تصادفی در سه گروه  03نفری شامل گروه
کنترل که هیچ ورزشی انجام نمیدادند ،گروه تمرینات استقامتی
و گروه تمرینات مقاومتی قرار گرفتند .طول دوره مطالعه هشت
هفته بود و در هر هفته سه بار تمرینات ورزشی انجام میشد.
مدتزمان تمرین بهتدریج افزایش و بعد از شش جلسه به یک
ساعت میرسید که شامل  03دقیقه گرم کردن  54دقیقه تمرین
مقاومتی یا استقامتی و  4دقیقه سرد کردن بود .تمرینات استقامتی
شامل گرم کردن ،دویدن با  04درصد ضربان قلب بیشینه و سرد
کردن و تمرینات مقاومتی بهصورت دایرهای شامل  3ایستگاه با
شدت  43تا  04درصد یک تکرار بیشینه بود .مدتزمان فعالیت
در هر ایستگاه و همچنین زمان استراحت بین ایستگاهها در هر
دو نوع تمرین  03ثانیه بود .تمرینات مقاومتی بدون استفاده از
وسایل شامل باال آوردن دستها از طرفین ،پروانه ،دراز و نشست،
دور کردن ران ،خم کردن زانو ،شنای روی زمین و پرس پا بود.
شدت سندرم پیشقاعدگی در آزمودنیها بعد از هشت هفته تمرین
بار دیگر بهوسیله پرسشنامه سنجیده شد .معیارهای انتخاب
آزمودنیها شامل تمایل به شرکت در مطالعه و اخذ رضایتنامه،
مجرد بودن ،داشتن قاعدگی منظم با فواصل  30-04روز و طول
مدت  0-03روز بود .ابتال به بیماریهای جسمی و روانی ،مصرف
دارو و یا شرکت در دیگر مطالعات مشابه بهعنوان معیارهای خروج
مد نظر قرار گرفت .دادهها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون
کوواریانس و آزمون تعقیبی  LSDدر سطح  3/34به کمک
نرمافزار  SPSS 18تجزیهوتحلیل شدند .نتایج بهصورت میانگین
 ±انحراف معیار نشان داده شد.
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نظر ،تفاوتی بین نوع تمرین ورزشی مشاهده نشد .مقایسه عالئم
روانی -رفتاری نشان داد که هشت هفته تمرین مقاومتی
( )p=3/330و یا تمرین استقامتی ( )p=3/330باعث بهبود معنادار
عالئم سندرم پیشقاعدگی در مقایسه با گروه کنترل شده است،

درحالیکه بین این دو نوع تمرین تفاوتی وجود نداشت .میانگین
عالئم جسمانی و روانی -رفتاری در گروه کنترل پس از گذشت
هشت هفته تغییری نشان نداد (نمودار .)3

جدول  :0ویژگیهای فردی (میانگین  ±انحراف معیار) گروههای مختلف
گروهها
تمرین مقاومتی

قد (سانتیمتر)
4/50 ± 003/3

وزن (کیلوگرم)
03/40± 03/4

سن (سال)
4/00± 34/0

تمرین استقامتی

3/30 ±000/3

05/53 ±03/3

5/02±30/2

0/4±003/0

03/20±04/5

0/05±34/4

کنترل

جدول  :3عالئم جسمانی و روانی – رفتاری پیشآزمون و پسآزمون (میانگین  ±انحراف معیار) در گروههای مختلف
عالئم جسمانی
پسآزمون
پیشآزمون
0/0±0/02
2/4±3/3
0/5±0/32
4/2±3/50
2/3±0/32
2/4±0/30

شاخص
گروه
تمرین مقاومتی
تمرین استقامتی
کنترل

پس آزمون

عالئم روانی – رفتاری
پسآزمون
پیشآزمون
00/0±0/5
03/0±5/45
00/2±0/32
33/2±0/24
33/4±0/0
33/0±0/44

10

پیش آزمون
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نمودار  :0مقایسه عالئم جسمانی پیشآزمون و پسآزمون (میانگین  ±خطای استاندارد) در گروههای مختلف*p<3/34 .
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تعارض منافع:
هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیاننشده است.

] [ Downloaded from jmj.jums.ac.ir on 2022-10-03

مجله علوم پزشکی پارس ،دوره دوازدهم ،شماره سه ،پاییز30

نتیجهگیری:
نتایج این مطالعه نشان داد که عالئم جسمانی و روانی -رفتاری
سندرم پیشقاعدگی تحت تأثیر تمرینات ورزشی استقامتی و
مقاومتی کاهش مییابد ،ولی تفاوتی بین این دو نوع تمرین در
کاهش عالئم یاد شده وجود ندارد.
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بحث :
نتایج این مطالعه نشان داد که تمرینات مقاومتی و استقامتی
میتوانند عالئم جسمانی و روانی -رفتاری سندرم پیشقاعدگی
را کاهش دهند و در این خصوص تفاوتی بین این دو نوع تمرین
نیست .مطالعات مختلف نشان دادهاند که ورزشهای مقاومتی
[ ]04یا استقامتی عالئم جسمانی [ ]03 ,2سندرم را بهبود
میبخشند .یکی از مشکالت جسمی این سندرم ،درد در ناحیه
شکم و لگن است که میتواند ناشی از تجمع مواد زائد از جمله
پروستاگلندینها چند روز قبل از قاعدگی باشد [.]00
پروستاگلندین ها عالوه بر اینکه حساسیت گیرندههای درد را
افزایش میدهند ،از طریق منقبض کردن عروق خونی و عضالت
رحمی باعث بروز درد میشوند .انقباض عروق خونی باعث
افزایش متابولیسم ،تولید مواد زائد و تحریک گیرندههای درد از
جمله برادی کنیتین ،سروتونین ،هیستامین ،اسیدها و  ...شده و در
نتیجه شدت درد را افزایش میدهد .انقباض عضالت رحمی نیز
به همین روال میتواند از طریق افزایش متابولیسم و تحتفشار
قرار دادن عروق خونی این وضع را بدتر کند [ .]3ورزش از طریق
افزایش جریان خون در ناحیه لگن ،پرینه و رحم که خود باعث
شسته شدن عوامل مولد درد میشود ،کاهش درد را به دنبال دارد
[ .]02از طرفی ،ورزش باعث افزایش تولید اندورفینها در مغز
میشود [ .]00آندورفین ها سیستم ضد درد در مغز و نخاع را
تحریک کرده و بدین ترتیب میزان درد را کاهش میدهند [.]3
البته عوامل متعدد دیگری مانند افزایش آلدسترون و رنین پالسما،
افزایش حساسیت به مقادیر نرمال استروژن و پروژسترون و

اختالالت مربوط به میانجیهای عصبی بهویژه سروتونین و گاما
آمینو بوتیریک نیز میتوانند در بروز عالئم جسمانی دخیل باشند
[ .]04در مورد اثرات مثبت ورزش بر عالئم روانی -رفتاری سندرم
پیشقاعدگی نیز مطالعات زیادی انجامشده است [ 4و .]02در
مورد ساز و کار تأثیر مفید ورزش بر عالئم روانی -رفتاری میتوان
به موارد زیر اشاره کرد :نشان دادهشده است استروژن که از
بافتهای چربی تولید میشود میتواند باعث تغییرات عاطفی و
روانی شود .از این رو ،ورزش میتواند از طریق کاهش توده چربی
بدن ،میزان استروژن (بهعنوان یکی از عوامل تغییرات روانی) را
کاهش و میزان پروژسترون را افزایش دهد [ 03و .]33از طرفی،
ورزش با افزایش تولید آندروفین ها میتواند عالئم افسردگی و
مشکالت روانی ناشی از سندرم پیشقاعدگی را کاهش دهد.
رابطه معکوسی بین سطح آندروفین و میزان افسردگی وجود دارد.
به عبارتی ،هر چه میزان آندروفین ها در بدن باالتر باشد ،میزان
افسردگی کمتر است [.]30
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Introduction:
Given the high prevalence of pre-menstruation syndrome in the community and its negative economic,
social and educational outcomes, finding a simple and inexpensive way for treating or reducing its
symptoms is essential. Studies have shown that exercise can be effective in the treatment of this
syndrome. As the effects of resistance and endurance exercise on this syndrome have not been studied
yet, the present study was conducted to compare the effects of endurance and resistance exercise on
physical and psychobehavioral symptoms of pre-menstruation syndrome.
Materials and Methods:
The present clinical trial with before/after design was conducted on 30 patients with pre-menstruation
syndrome who were randomly divided into three groups, namely the resistance exercise group, the
endurance exercise group and the control group. The severity of physical and psychobehavioral
symptoms of the syndrome was investigated through a questionnaire before and then 8 weeks after the
implementation of the protocol. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics and the
covariance and post hoc LSD tests at the level of 0.05 using SPSS-18 software.
Results:
There were no differences between the subjects in terms of age, weight, height and physical and
psychobehavioral symptoms before starting the protocol. Performing the resistance or endurance
exercises for 8 weeks significantly reduced the physical and psychobehavioral symptoms of premenstruation syndrome in the case groups compared to the control group.
Conclusion:
Exercise can reduce symptoms of pre-menstruation syndrome and there are differences in this regard
between resistance and endurance exercise.
Keywords: Premenstrual Syndrome, Exercise, Resistance, Endurance
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