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  چکیده 

قاعدگی هاي جنسی و عالئم سندرم پیشهورموندر این پژوهش تأثیر فعالیت بدنی استقامتی و مقاومتی بر 

هاي تجربی بود. آزمودنیدانشجویان غیرورزشکار بررسی شده است. روش به کار گرفته شده در این تحقیق نیمه

 5/22نفر از دانشجویان غیرورزشکار دانشگاه آزاد اسالمی واحد میاندوآب با میانگین سنی 29این تحقیق 

قاعدگی تشخیص داده شده بودند، انتخاب از میان افرادي که مبتال به سندرم پیشبودند، که بصورت تصادفی 

/. 5داري وابسته با سطح معنی tهاي پیش آزمون و پس آزمون از آزمون شدند. براي تجزیه و تحلیل تغییر داده

- انی سندرم پیشهفته فعالیت بدنی هوازي باعث کاهش عالئم جسم 8استفاده شد. نتایج نشان دادند که، انجام 

/ درصد)، کاهش هورمون استروژن 71به  16/1درصد)، کاهش عالئم روانی (از  6/0به  11/1قاعدگی (از 

نانوگرم در  95/3به  78/2پیکوگرم در میلی لیتر) و افزایش هورمون پروژسترون (از 66/93به  33/110(از

/ درصد)، کاهش عالئم 71/ به 97جسمانی (از هفته فعالیت مقاومتی باعث کاهش عالئم 8میلی لیتر) شد. انجام 

لیتر) پیکوگرم در میلی 14/97به  57/108درصد) و کاهش هورمون استروژن (از  47/0به  96/0روانی (از 

لیتر). نانوگرم در میلی 07/3به  48/3شد. تمرین مقاومتی تاثیر معناداري روي هورمون پروژسترون نداشت (از 

قاعدگی، تمرینات هوازي موثرتر بود. مقاومتی و استقامتی بر عالئم سندرم پیش در مقایسه کلی اثر تمرین

تمرینات هوازي منجر به کاهش هورمون استروژن و افزایش مقادیر پروژسترون شد. فعالیت مقاومتی نیز باعث 

  کاهش مقادیر استروژن شد اما تغییري بر هورمون پروژسترون نداشت. 

. هورمون  5هورمون استروژن  4. تمرین مقاومتی 3. تمرین هوازي 2قاعدگی یش.سندرم پ1هاي کلیدي: واژه

  پروژسترون

  

  مقدمه

انگیزگی و هاي طبیعی، کم تحرکی، بیقاعدگی سبب اختالل در ارتباط،  مختل شدن فعالیتسندرم پیش

باشد، شیوه  هاي آن زیادشود و در صورتیکه شدت عالئم  و نشانهکاهش دقت در انجام کارهاي فرد می

تواند سبب ایجاد دهد. این سندرم به عنوان یک بیماري میزندگی، آسایش و سالمت فرد را تحت تأثیر قرار می

تغییراتی در مشخصات فردي و رفتاري زنان گردد. با توجه به اینکه فاکتورهاي مختلفی بعنوان علت سندرم 

قبیل درمان داروئی (هورمونی، مسکن، هاي گوناگونی از قاعدگی شناسایی شده است، درمانپیش

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



هاي غیرداروئی نظیر رژیم ضدافسردگی، ضداضطراب، مکمل و ...)، جراحی (برداشتن تخمدان) و درمان

غذایی، استراحت، ورزش و ... پیشنهاد شده است. محققان بسیاري ورزش و فعالیت بدنی را به عنوان یکی از 

اند. اما اینکه قاعدگی پیشنهاد کردهبراي بهبود عالئم سندرم پیشهاي درمانی موثر با  کمترین عوارض روش

فعالیت بدنی از چه نوعی باشد و با چه شدتی انجام گیرد هنوز کامال مشخص نیست. بر این اساس این سواالت 

هاي جنسی موثرتر است یا تمرینات قاعدگی و هورمونشود که آیا تمرین استقامتی بر سندرم پیشمطرح می

  ومتی؟ و هر کدام از این تمرینات باید با چه مدت و شدتی انجام گیرد تا اثرگذار باشد؟مقا

  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

کند، در قاعدگی ایفا میهاي جنسی نقش اساسی در بروز بسیاري از عالئم سندرم پیشعدم تعادل هورمون

بسیاري از متخصصان با در نظر گرفتن عوارض حالیکه تحقیقات اندکی در این مورد انجام شده است. از طرفی 

کنند (نورجاه، هاي غیر داروئی از جمله ورزش را براي مبتالیان پیشنهاد میسوء جراحی و دارو درمانی، درمان

کاهد. زنانی قاعدگی میسندرم پیش سازد و از شدت فشارهاي). ورزش سبک فعالیت بدن را متعادل می1384

اند. تحقیقات نشان قاعدگی داشتههاي سندرم پیشدارند معمـوالً شکایت کمتري از نشانهکه فعالیت بیشتري 

-زا عمدتاً بتاآندروفین در پاسخ به تمرین افزایش میهاي سرمی مخدرهاي دروني آن است که غلظتدهنده

ده است، چندین اثر زا به تمرین روشن نشیابد. در حالیکه اهمیت فیزیولوژیک دقیق پاسخ پپتیدهاي مخدر درون

آندروفین نقش آن در ایجاد حالت  ترین اثر اشاره شده). قابل توجه1386مهم را باید در نظر داشت (عبادي،

نشاط و شادي است. در هنگامیکه تمرین کننده با پیشرفت دوره فعالیت از متوسط به سنگین نوعی نشاط و سایر 

کند. همچنین ترشح آندروفین به افزایش تحمل درد، ربـه میمزایاي بهبود خلق و خو و انبساط خـاطر را تج

شود، در نتیجه احتماالً فعالیت بدنی بهبود کنترل اشتها و کاهش اضطراب، تنش، عصبانیت و آشفتگی منجر می

شود. ورزش هوازي در کاهش تنش، عصبانیت، قاعدگی میباعث بهبود بسیاري از عالئم سندرم پیش

  ). 1386نژاد،؛ مصلی1379نقش اساسی دارد (امامی، قاعدگیکلی شدت سندرم پیش افسردگی، درد و بطور

  ها و اصطالحات فنیتعریف واژه

اي از چرخه  قاعدگی که با شروع قاعدگی آغاز شده و با شروع مرحله مرحله فولیکولی چرخه قاعدگی:

  .)1377(ادینگتون،ترجمه نیک بخت،روز است  23تا  9یابد و مدت زمان آن معموال گذاري پایان میتخمک

تواند در نوعی هورمون استروئیدي است، به این معنا که محلول در چربی است و به سادگی میاستروژن: 

ها ترشح شده و اندام گذاري در تخمدانغشاء سلول انتشار یابد. استروژن از جسم زرد پس از عمل تخمک

توان سرعت بخشیدن به تکامل از اعمال اصلی استروژن میهاي جنسی و بافت چربی است. هدف آن اندام

  ).1385ي چربی و تنظیم قاعدگی را نام برد (ویلمور، ترجمه معینی، هاي زنانه، افزایش ذخیرهها و ویژگیاندام

شود. پروژسترون پروژسترون نیز هورمونی استروئیدي است و به وسیله فولیکول تخمدان سنتز میپروژسترون: 

دهد و از توسعه اي دوره قاعدگی، تکثیر مخاط رحمی و کاشت بالستوسیت را گسترش میله زردینهدر مرح

  ).1385و ویلمور، ترجمه معینی، 1377کند (ادینگتون،ترجمه نیک بخت،فولیکولی بیشتر جلوگیري می



  

  پیشینه تحقیق

جوان دانشگاهی و شدت عالئم قاعدگی را در دختران فراوانی سندرم پیش 2005 تبسم و همکاران در سال

گزارش کردند. بر اساس نتایج  53/0قاعدگی را احساسی، جسمی و رفتاري بررسی کردند و شیوع سندرم پیش

عالئم شدید را  7/31داراي عالئم متوسط و  2/18افراد داراي شدت اندك،  42/0بدست آمده از این تحقیق 

قاعدگی بودند. بیشترین عالئم راد داراي عالئم مالل پیشدرصد اف 2/18گزارش کردند. بر اساس این تحقیق 

عبارت بود از ناراحتی جسمانی، اضطراب، کمردرد، استرس، خستگی و افسردگی بوده  PMSگزارش شده در 

عصبانیت، اضطراب، استرس، افسردگی، خستگی و ناراحتی جسمانی  PMDDو بیشترین عالئم گزارش شده در 

قاعدگی مشکلی معمول در بین دختران اند که سندرم پیشگیري کردهن اینچنین نتیجهبوده است. تبسم و همکارا

  جوان بوده و پزشکان بایستی براي کاهش عالئم آن و بهبود کیفیت زندگی جوانان کوشش کنند. 

لم به بررسی فراوانی سندرم قبل از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه تربیت مع 1384گزلی در سال نورجاه و قره

ها در این تحقیق؛ به ترین تغییر قبل از قاعدگی از نظر آزمودنیپرداختند و به این نتیجه رسیدند که آزار دهنده

درصد)،  30/10درصد)، افسردگی ( 60/21درصد)، کمردرد ( 01/29درد (ترتیب کثرت عبارت بودند از دل

  درصد). 80/8ماعی (درصد) و اختالل در روابط اجت 9درصد)، اضطراب ( 70/9عصبانیت (

-انجام دادند؛ بیان کردند که بروز عالئم سندرم پیش 2010در تحقیقی که محمودي و همکاران که در سال 

 قاعدگی در شناگران نسبت به زنان غیرورزشکار کمتر بوده است. 

  روش تحقیق

-هاي نیمهي تحقیقزمرةهایی که کنترل آنها از توان محقق خارج بود در تحقیق حاضر به دلیل وجود محدودیت

تجربی پیش آزمون و پس آزمون در هر گروه گیرد که در آن با استفاده از طرح تحقیق نیمهتجربی قرار می

ي نتایج پیش آزمون و پس آزمون در هر گروه و نیز شود، به مقایسهکه به صورت میدانی انجام می تمرینی

قق با این طرح تحقیقی درصدد یافتن پاسخی به این سوال است پردازد. در واقع محمقایسه آنها در دو گروه می

 داري دارد یا خیر؟که آیا متغییر مستقل تحقیق، بر متغییر وابسته تأثیر معنی

  متغیرهاي تحقیق - 

  فعالیت مقاومتی - 2فعالیت استقامتی،  - 1 متغیرهاي مستقل:

  قاعدگی  عالئم سندرم پیش - 3هورمون پروژسترون،  - 2هورمون استروژن،  - 1متغیرهاي وابسته: 

 هاتوصیف داده

  هاهاي توصیفی آزمودنیآماره - 

قد، میزان هورمون استروژن و پروژسترون قبل و بعد از تمرینات، ،وزنشامل: دو گروه مشخصات آزمودنی هاي 

  ارائه شده است.  )1(جدول درقاعدگی قبل و بعد از تمرینات عالئم جسمانی و روانی سندرم پیش

  

  



  

  متغیرهاي پژوهشمیانگین و انحراف معیار ) 1(جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در متغیرهـاي ایـن    اسمیرنوف، ایـن آزمـون طبیعـی بـودن توزیـع فراوانـی      - با توجه به نتایج آزمون کولموگروف

  ). <α 05/0نماید ( ئید میأرا ت پژوهش

قاعدگی، قبل از انجام برنامه تمرینی استقامتی و عالئم جسمانی سندرم پیش داري براي هر یک ازآزمون معنی

شود بغیر از عالئم افزایش اشتها، افزایش وزن، پوست چرب و کهیر،  بقیه مقاومتی انجام شده است. مشاهده می

یج حاصل ) تعداد و درصد هر کدام از نتا2). جدول(<05/0pقاعدگی هستند (دار سندرم پیشاز عوامل معنی

  دهد.قاعدگی را نشان میشده براي عالئم جسمانی سندرم پیش

  

   قاعدگی، قبل از برنامه تمرینیهاي عالئم جسمانی سندرم پیش) داده2جدول(

 دو -داري خی آزمون معنی زیاد متوسط کم اصالً  

 درصد% fi درصد% fi  درصد%  fi درصد% fi  عالئم جسمانی

 دو -آماره خی 
 داريسطح معنی

(p_value)  

 08/0 03/5 0 0 14 4 41 12 45 13  افزایش اشتها

 00/0 44/22 10 3 7 2 21 6 62 18  سردرد

 11/0 14/4 24 7 24 7 0 0 52 15  افزایش وزن

 10/0 17/6 10 3 17 5 35 10 38 11  پوست چرب

 00/0 20/10 0 0 31 9 10 3 59 17  تپش قلب

 00/0 57/27 10 3 10 3 0 0 80 23  احتباس مایع

 00/0 93/31 0 0 7 2 10 3 83 24  افزایش وزن

 میانگین ± خطاي معیار  متغیر

 86/53±06/6  وزن (کیلوگرم)

 1/166±87/4 قد (سانتی متر)

 pg/mL(  83/7±48/109(  استروژن قبل از تمرینات

 07/1±59/2  (ng/mL)   پروژسترون قبل از تمرینات

 46/0±03/1  (DSM-IV)عالئم جسمانی قبل از تمرین مطابق با پرسشنامه 

 68/0±98/0  (DSM-IV)عالئم روانی قبل از تمرین مطابق با پرسشنامه 

 pg/mL( 25/9±34/95استروژن بعد تمرینات (

 21/1±72/3  (ng/mL) پروژسترون بعد تمرینات 

 31/0±65/0  (DSM-IV)عالئم جسمانی بعد از تمرین مطابق با پرسشنامه 

  37/0 ± 59/0  (DSM-IV)عالئم روانی بعد از تمرین مطابق با پرسشنامه 



 00/0 17/30 10 3 14 4 7 2 69 20  تورم اندامها

 26/0 96/3 35 10 24 7 10 3 31 9  کهیر

 00/0 03/26 7 2 10 3 17 5 66 19  نفخ شکم

غش،ضعف کردن، 

  سرگیجه
24 83 0 0 2 7 3 10 93/31 00/0 

 07/0 7 38 11 34/5 10 7 2 21 6  آکنه (جوش )

 00/0 48/36 0 0 7 2 7 2 86 25  یبوست

  01/0 55/8 17 5 24 7 0 0 57 17  اسهال

 00/0 96/11 48 14 14 4 7 2 31 9  کمردرد

 00/0 20/15 0 0 0 0 14 4 86 25  حساسیت پستان ها

 02/0 48/9 45 13 17 5 7 2 31 9  ضعف و سستی

دردي که به رانها سرایت 

  کندمی
15 52 2 7 2 7 10 34 93/16 00/0 

درد شکم/گرفتگی 

عضالنی مربوط به دو 

  روز اول قاعدگی

4 14 0 0 5 17 20 69 62/16 00/0 

کمردرد مربوط به دو 

  روز اول قاعدگی
7 24 2 7 4 14 16 55 83/15 00/0 

قاعدگی، قبل از انجام ) تعداد و درصد هر کدام از نتایج حاصل شده براي عالئم روانی سندرم پیش3در جدول (

داري براي هر عالمت روانی قبل از ست. همزمان آزمون معنیبرنامه تمرینی استقامتی و مقاومتی آورده شده ا

شود بغیر از عالئم گریه کردن و فراموشی انجام برنامه تمرینی استقامتی و مقاومتی انجام شده است. مشاهده می

  ).<05/0pقاعدگی هستند (دار سندرم پیشبقیه از عالئم معنی

  

  قاعدگی قبل از برنامه تمرینی سندرم پیش) نتایج بدست آمده براي عالئم روانی 3جدول(

 دو -داري خی آزمون معنی زیاد متوسط کم اصال 

 درصد% fi درصد% fi  درصد%  fi درصد% fi عالئم روانی

 –آماره خی 

 داريسطح معنی دو

(p_value) 

 

 00/0 30/72 7 2 7 2 17 5 69 20  اضطراب

 00/0 11/69 49 14 24 7 3 1 24 7  پذیري، زودرنجیتحریک

 00/0 21/34 14 4 10 3 14 4 62 18  نوسانات خلقی

 00/0 31/93 7 2 10 3   83 24  تنش عصبی

 00/0 20/76 21 6   7 2 72 21  افسردگی

 0/10 6/17 38 11 31 9 7 2 24 7  گریه کردن

 0/41 2/86 17 5 21 6 38 11 24 7  فراموشی



 00/0 11/97 7 2 14 4 31 9 48 14  گیجی

 00/0 15/27 7 2 17 5 21 6 55 16  خوابی غیرعاديبی

نبود عالقه یا لذت نبردن از 

  03/0 65/8 28 8 45 13 7 2 21 6  بیشتر فعالیتها

ارزش احساس گناه یا بی

 00/0 27.79 14 4 7 2   79 23  بودن

ناتوانی در تمرکز یا 

 03/0 65/8 21 6 17 5 14 4 48 14  گیريتصمیم

مشغولیت ذهنی به مرگ و 

 00/0 48/36 7 2 0 0 7 2 86 25  خودکشی

- بندي شده و در جدولقاعدگی رتبهاي فریدمن، عالئم جسمانی و روانی سندرم پیشبا استفاده از آزمون رتبه

  ) ارائه شده است.5) و (4هاي (

  

  قاعدگیاي فریدمن عالئم جسمانی سندرم پیشرتبه 2یج آزمون ) نتا4جدول(

 میانگین تعداد عالئم جسمانی
انحراف 

 معیار
 بیشترین کمترین

چار

ك 

 اول

 میانه
چارك 

 سوم

میانگین 

 ايرتبه
  رتبه

 11 78/9 00/1 00/1 00/0 00/2 00/0 712/0 68/0  29  افزایش اشتها

 12 17/9 00/1 00/0 00/0 00/3 00/0 00/1 65/0 29  سردرد

 7 55/11 50/2 00/0 00/0 00/3 00/0 31/1 20/1 29  خستگی

غش، ضعف 

  کردن/سرگیجه
29 00/1 000/1 00/0 

00/3 
00/0 00/1 

00/2 
09/11 9 

 14 79/8 00/2 00/0 00/0 00/2 00/0 92/0 72/0 29  تپش قلب

 17 66/7 00/0 00/0 00/0 00/3 00/0 05/1 51/0 29  احتباس مایع

 18 95/6 00/0 00/0 00/0 00/2 00/0 57/0 24/0 29  افزایش وزن

 15 67/8 50/1 00/0 00/0 00/3 00/0 07/1 65/0 29  تورم اندامها

  3 36/14 00/3 00/3 50/0 00/3 00/0 28/1 00/2 29  حساسیت پستانها

 13 95/8 00/1 00/0 00/0 00/3 00/0 94/0 58/0 29  نفخ شکم

 16 00/8 00/0 00/0 00/0 00/3 00/0 02/1 44/0 29  پوست چرب

 6 67/12 00/3 00/2 00/0 00/3 00/0 26/1 62/1 29  آکنه (جوش)

 19 74/6 00/0 00/0 00/0 00/2 00/0 55/0 20/0 29  یبوست

 10 17/10 00/2 00/0 00/0 00/3 00/0 25/1 00/1 29  اسهال

 5 52/13 00/3 00/2 00/0 00/3 00/0 34/1 79/1 29  کمردرد

 20 43/6 00/0 00/0 00/0 00/1 00/0 35/0 13/0 29  کهیر

 4 93/13 00/3 00/2 00/0 00/3 00/0 32/1 75/1 29  ضعف و سستی

دردي که به رانها 

  کندسرایت می

  

29 

  

24/1 

  

40/1 

  

00/0 

  

00/3 

  

00/0 

  

00/0 

  

00/3 

  

12/11 
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بین بیست عامل جسمانی در سندرم پیش قاعدگی موثر که در این پژوهش بیان شده است،  )4با توجه به جدول(

داري وجود دارد. با توجه به جدول درد شکم و گرفتگی عضالنی عالئم، تفاوت معنیبندي از نظر اولویت

مربوط به دو روز اول  قاعدگی رتبه اول را در بین عالئم دارد،  عالئم کمردرد طی دو روز اول قاعدگی و 

  حساسیت پستان ها رتبه هاي بعدي قرار دارند و کهیر آخرین رتبه را دارد.

  

  ها براساس آزمون فریدمنه) وضعیت رتب5جدول(

  

قاعدگی دارد. عالئم روانی سندرم پیشپذیري، زودرنجی رتبه اول را در بین )، تحریک5با توجه به جدول(

هاي بعدي قرار دارند و مشغولیت ذهنی ها در رتبهعالئم تنش عصبی و نبود عالقه یا لذت نبردن از بیشتر فعالیت

  به مرگ و خودکشی آخرین رتبه را دارد.

 گیريبحث و نتیجه 

هاي جنسی و بهبود عالئم رمونتحقیقات متعددي نشان داده است که ورزش و فعالیت بدنی باعث تعادل هو

نتایج تحقیقات انجام شده نشان داده است که انجام فعالیت بدنی هوازي با شدت . شودقاعدگی میسندرم پیش

درد شکم/ گرفتگی 

عضالنی مربوط به 

  قاعدگیدو روز 

29 41/2 05/1 

  

00/0 

  

00/3 00/2 

  

00/3 

  

00/3 91/15 1 

کمردرد مربوط به 

  دو روز اول قاعدگی
29 89/1 14/1 00/0 

00/3  

 
00/1 00/2 00/3 53/14 2  

 میانگین تعداد عالئم روانی
انحراف 

 معیار
 بیشترین کمترین

چارك 

 اول
 میانه

چارك 

 سوم

میانگین 

 ايرتبه

رت

  به

 4 17/8 00/2 00/1 50/0 00/3 00/0 03/1 31/1 29  اضطراب

 1 93/9 00/3 00/2 50/0 00/3 00/0 23/1 96/1 29  پذیري، زود رنجیتحریک

 6 76/6 50/1 00/0 00/0 00/3 00/0 12/1 75/0 29  خلقینوسانات 

 2 69/9 00/3 00/2 50/0 00/3 00/0 19/1 82/1 29  تنش عصبی

 9 88/5 00/1 00/0 00/0 00/3 00/0 22/1 68/0 29  افسردگی

 12 34/5 00/0 00/0 00/0 00/3 00/0 94/0 41/0 29  گریه کردن

 11 52/5 00/1 00/0 00/0 00/3 00/0 91/0 51/0 29  فراموشی

 7 45/6 00/1 00/1 00/0 00/3 00/0 94/0 79/0 29  گیجی

 8 14/6 50/1 00/0 00/0 00/3 00/0 98/0 75/0 29  خوابی غیر عاديبی

نبود عالقه یا لذت نبردن از بیشتر 

  فعالیتها

29 79/1 08/1 00/0 00/3 00/1 00/2 00/3 29/9 
3  

 10 64/5 00/0 00/0 00/0 00/3 00/0 12/1 55/0 29  ارزش بودناحساس گناه یا بی

 5 59/7 00/2 00/1 00/0 00/3 00/0 23/1 10/1 29  گیريناتوانی در تمرکز یا تصمیم

مشغولیت ذهنی به مرگ و 

  خودکشی

29 27/0 79/0 00/0 00/3 00/0 00/0 00/0 60/4 
13 



شود. در تحقیق حاضر قاعدگی موثر است و منجر به بهبود عالئم میسبک تا متوسط روي عالئم سندرم پیش

درصد ضربان قلب بیشینه انجام شد؛ که روي بهبود  50-  75 فعالیت هوازي بصورت حرکات ریتمیک با شدت

  عالئم به ویژه عالئم روانی موثر بود.

هاي استروژن و پروژسترون شد. منظور هفته فعالیت هوازي منجر به تعادل بین هورمون 8براساس تحقیق حاضر 

باشد. هشت هفته فعالیت می از تعادل بین این دو هورمون، کاهش مقدار استروژن و افزایش ترشح پروژسترون

هاي استروژن و پروژسترون داشت اما تأثیر فعالیت هوازي بیشتر مقاومتی نیز تأثیر معناداري بر سطوح هورمون

ي هاي جنسی در طی سیکل قاعدگی، بسته به اینکه خونگیري در چه مرحلهبود. به علت تغییرات شدید هورمون

آمده متفاوت خواهد بود؛ که این امر احتماال در نگاه اول منجر به  سیکل قاعدگی انجام گیرد، نتایج بدست

ي خونگیري در انتهاي سیکل قاعدگی (فاز شود. در تحقیق حاضر هر دو مرحلههاي ضد و نقیض میگیرينتیجه

هشت  کند.قاعدگی در آن بروز میاي است که اوج عالئم سندرم پیشلوتئال) انجام گرفت. فاز لوتئال مرحله

قاعدگی شده و تأثیرات مثبتی بر تعادل هفته تمرین هوازي منجر به بهبود عالئم جسمانی و روانی سندرم پیش

گذارد. هشت هفته تمرین هاي استروژن و پروژسترون (کاهش استروژن و افزایش پروژسترون) میهورمون

  ن استروژن تأثیرگذار بود.قاعدگی و کاهش هورمومقاومتی تنها بر بهبود عالئم روانی سندرم پیش

  

  منابع و مأخذ 
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