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مقاله پژوهشی

بررسي ديسمنوره اوليه و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دختر

()Originalpaper

دانشگاه علوم پزشکي کاشان
حمیدرضا گیلاسی  ،1زاهرا سوکی ،2شادی کهزادی ،3بیتا خاصی

3

-1دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -2کارشناس ارشد مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران.
 -3کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
ایمیلbitakhasi@gmail.com :

چكیده
زمینه و هدف :دیسمنوره یکی از علل شایع کاهش کارایی در محل کار و تحصیل وکاهش کیفیت
زندگی زنان است ،هدف از انجام این پژوهش بررسی شیوع دیسمنوره و عوامل مرتبط با آن میباشد.
روش بررسی :این مطالعه از نوع توصیفی -مقطعی بود .تعداد  313نفر از دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی کاشان که فاقد توده لگنی ،تومورهای رحمی،کیست تخمدان و عمل جراحی بودند به صورت
تصادفی انتخاب شدند .اطلاعات یه وسیله نرم افزار آماری  SPSS 18تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :این پژوهش نشان داد که از  313نفر دانشجوی مورد بررسی  232نفر ( )%22/5دچار دیسمنوره
بودند و همچنین سن شروع قاعدگی و میانگین سن شروع دیسمنوره به ترتیب 13/2و  15/2سال بود .از
 232نفر فرد دارای دیسمنوره  121نفر  %23/11دارای سابقه درد قاعدگی در مادر و از بین  172نفر
دارای دیسمنوره که خواهر داشتند 121 ،نفر  %72/7سابقه درد قاعدگی در خواهر داشتند .نتایج نشان داد
که رابطه آماری معنیداری بین دیسمنوره و سابقه درد قاعدگی در مادر  PV=3/32و خواهر PV=3/31

وجود داشت.
نتیجهگیری :با توجه به نتیجه مطالعات ،شیوع دیسمنوره در بین دانشجویان بالاست و با آموزش و
ارتقاء سطح آگاهی دانشجویان میتوان باعث کاهش شدت و عوارض آن شد.
واژههایکلیدی :قاعدگی ،دیسمنوره اولیه ،درد ،دانشجویان
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بررسی دیسمنوره اولیه و....

مقدمه

اکثریت زنان در صحنههای مختلف اجتماعی فعالیت

دیسمنوره از شایعترین مشکلات بیماریهای زنان است

دارند چنانچه درمان در مورد این اختلال صورت نگیرد

که میتواند آثار منفی بر فعالیتهای روزانه آنان داشته

هر ماه به مدت  1-3روز دچار ناتوانی مشخص خواهند

باشد( .)1دیسمنوره به بروز درد در زمان خونریزی

گردید و در آمریکا دیسمنوره شایعترین علت غیبت

قاعدگی گفته میشود و تقریبا  2-12ماه (حداکثر 2

زنان از مدرسه و محل کار خود میباشد و ساعت کار

سال) پس از اولین عادت ماهانه (منارك) شروع می-

تلف شده به این علت در همان کشور  233میلیون

شود( .)2دیسمنوره اولیه درد زمان قاعدگی است که

ساعت در سال بر آورده شده است( .)1روشهای

بدون پاتولوژی لگن  53درصد خانمها و  13درصد

درمانی دیسمنوره شامل :اقدامات عمومی درمانهای

نوجوانان اتفاق میافتد ،دیسمنوره اولیه در عرض 1-2

غیردارویی نظیر طب فشاری و سوزنی ،آرام سازی

سال بعد از منارك که سیکلها با تخمکگذاری همراه

عضلات ،مغناطیس درمانی ،رفلکسولوژی ،آروماتراپی

میشوند ،شروع میشود و به ندرت ممکن است تا 13

و موکسیونسیون میباشد( .)13-1 ,2هر نوع ورزش و با

سالگی هم ادامه پیدا کند( .)3این عارضه در بیش از

هر میزانی سبب کاهش علائم دیسمنوره میشود

 %13بالغین در سیکلهای همراه با تخمکگذاری دیده

بطوریکه اهمیت ورزش بعد از منارك بخوبی شناخته

میشود و در ایران سال  11شیوع دیسمنوره اولیه %72

شده است زیرا تمرینات ورزشی سبب بهبود جریان

بود( )1و سال  13بین  71-15/5درصد در دختران

خون لگنی میشود( .)1در مطالعهای که دکتر زهرا

تخمین زده شده است( .)5طبق گزارشی  15درصد

جلیلی و همکارانش به منظور بررسی شیوع دیسمنوره

زنان از درد شدید در طی خونریزی قاعدگی رنج می-

اولیه انجام دادند شیوع دیسمنوره اولیه در  %71/1بود و

برند( )2سازمان بهداشت جهانی با بررسی  132مطالعه

این افراد سابقه وجود حالت مشابه را در مادر یا

بر روی  125211زن با دیسمنوره ،شیوع آن را 1/7-17

خواهران خود بیشتر عنوان کرده بودند .افراد دارای

درصد گزارش مینماید( .)3بیش از  %53از زنانی که

دیسمنوره با فراوانی  %71/1کرده بودند که به دلیل درد

قاعده میشوند دچار قاعدگی دردناك هستند به طوری

قاعدگی دچار محدودیت در فعالیت میشوند(.)11

که  %13از آنان دارای دیسمنوره شدید بوده و در هر

هدف از انجام این مطالعه تعیین عوامل موثر بر شدت

ماه  1-3روز از زندگی آنان مختل میشود( .)1طبق

دیسمنوره و یافتن عواملی است که بر شدت دیسمنوره

بررسی به عمل آمده مبتلایان به این اختلال برای کاهش

موثرند.

کردن و ترکیبات گیاهی استفاده مینمایند .آموزش

روش بررسی

قبل و بعد از اولین قاعدگی به دختران در خصوص

این پژوهش یک مطالعه توصیفی -مقطعی بود.

تغذیه و رژیم غذائی مناسب و ورزش ،از شدت و

جمعیت هدف آن  313نفر از دانشجویان دختر ساکن

مدت درد در طی قاعدگی میکاهد و به نوبه خود

خوابگاههای علوم پزشکی کاشان بودند که بصورت

موجب کاهش میزان افت تحصیلی ،غیبت از محیط

کاملا تصادفی انتخاب شده بودند .روش جمعآوری

کار و پیشگیری از ابتلا به عفونتها و دیسمنوره و

دادهها توسط پرسشنامه محقق ساخته انجام گردید.

عواقب آن میگردد( .)7با توجه به اینکه امروزه

جهت ارزیابی روایی محتوا از نظر متخصصان
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درد بیشتر از روشهای غیر داروئی نظیر استراحت،گرم

بیتا خاصی

(پزشکان،کارمندان مراکز بهداشتی) و اساتید در مورد
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یافتهها

میزان هماهنگی محتوای ابزار اندازهگیری و هدف

نتایج این مطالعه نشان داد که  232نفر %22/5دارای

پژوهش ،استفاده شد و اصلاحات لازم صورت گرفت.

دیسمنوره و 131نفر  %33/5بدون دیسمنوره بودند.

همچنین در یک نمونه پایلوت از افراد واجد شرایط

تعداد  22نفر %33/1دیسمنوره خفیف و  11نفر %13/32

مطالعه نیز ابزار ،بررسی و تغییرات لازم اعمال گردید.

دیسمنوره متوسط و  55نفر  %22/21دیسمنوره شدید

برای ارزیابی روایی صوری و سنجش اینکه آیا ظاهر

داشتند .کمترین سن شروع قاعدگی  1سال بود با تعداد

ابزار به صورت مناسب برای ارزیابی هدف مورد نظر

 2نفر %3/2و بیشترین سن شروع قاعدگی  11سال با

طراحی شده است یا خیر؟ نیز از نظر متخصصان استفاده

تعداد  1نفر  %3/3بود .میانگین و انحراف معیار سن

شد .در تعیین کیفی روایی صوری موارد سطح
دشواری ،میزان عدم تناسب و ابهام ،مورد بررسی و

شروع قاعدگی  13/25  1/11و بیشترین فراوانی سن
شروع قاعدگی  13سالگی با تعداد  11نفر %21/1بود.

اصلاح قرار گرفت .در گام بعدی برای کاهش و حذف

در ارتباط با استفاده از کیسه آب گرم برای

آیتمهای نامناسب و تعیین اهمیت هریک از آیتمها از

کاهش درد قاعدگی  12نفر( )%11/25بیان داشتهاند که

روش کمی تأثیر آیتم استفاده شد .در این روش به

از کیسه آب گرم استفاده میکنند که  11نفر %13/2

هریک از گزینه های آیتم مورد نظر بنا به تعداد آنها

آن را موثر و  3نفر % 1/15استفاده از آن را بیتاثیر

اعداد  ...،3،2،1اختصاص داده شده و فراوانی مربوط

دانستند.

به هر یک نیز محاسبه گردید .در خصوص تعیین پایایی

نتایج نشان داد که  15نفر  %21از داروی گیاهی

پرسشنامه از آزمون آلفا  -کرونباخ استفاده شد که با

برای کاهش درد قاعدگی استفاده میکنند و  11نفر

شاخص  3/72تایید شد.

 %2/1از زیره و  15نفر  %1/1از آویشن و  13نفر %3/2
از رازیانه و  3نفر  %/1نعنا و 15نفر %1/1گل گاو زبان و
 1نفر %2/2نبات و 3نفر  %./1تخم شوید و 12نفر %5/1
ترکیبی از چند داروی گیاهی نامبرده برای کاهش درد
استفاده میکنند.

جدول  :1توزیع فراوانی مشخصات دیسمنوره در دانشجویان دارای دیسمنوره ()n=202
فراوانی

تعداد

درصد

ماهیت درد

محل درد

مداوم(احتقانی)

22

33/1

منقطع(اسپاسمودیک)

111

21/1

میانی شکم

11

2 /1

تحتانی شکم

11

23/3

کمر

11

1/22

ران

3

1/12

پهلو ها

1

1/11
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مشخصات دیسمنوره
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مدت درد

زمان شروع درد

ترکیبی

111

57/21

3روز و کمتر

113

11/31

1روز

15

7/21

5روز

2

2/11

2روز

1

3/11

7روز وبیشتر

1

3/11

چند ساعت قبل از قاعدگی

17

12/23

همزمان با قاعدگی

57

27/27

1ساعت پس از قاعدگی

21

13/51

3ساعت و بیشتر پس از

31

12/51

قاعدگی
وجود درد در همه

خیر

123

71/13

دوره های قاعدگی

بلی

13

23/17

جدول  :2بررسی ارتباط عوامل موثر بر دیسمنوره در دانشجویان
دیسمنوره

دارد

ندارد

جمع

نتیجه آزمون

عوامل موثر بر دیسمنوره
بلی

سابقه درد قاعدگی در مادر

خیر

جمع

بلی

%23/11

%17/12

%55/11

12

55

137

%33/11

%52/11

%11/11

232

131

313

%22/15

%33/55

%133

121

17

175

%72/73

(%22/12

%27/57

11

32

11

%27/27

(%12/12

%32/13

172

13

251

%27/15

(%32/35

%133

2
X =71/1
P=3/321

2

X =27/2
خیر

جمع
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سابقه درد قاعدگی در خواهر

121

11

173

39

بیتا خاصی

جدول: 3توزیع فراوانی مصرف داروهای شیمیائی برای کاهش درد در دانشجویان
داروهای

مفنامیک

شیمیائی

اسید

ایبوبروفن

ویتامین

آسپرین

هیوسین

B1

قرص پیشگیری

ترکیبی از چند

از بارداری

دارو

سایر داروها

هیچکدام

جمع

تعداد

51

11

3

2

32

3

51

2

32

211

درصد

22/11

23/33

3

3/13

11/11

3

21/37

2/11

11/13

133

بحث و نتیجه گیری

در این تحقیق بیشترین افراد  113نفر %11/1

طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق فراوانی افراد

مدت درد را سه روز و کمتر ذکر کردهاند و میانگین

دارای علائم دیسمنوره اولیه در دانشجویان دختر ساکن

مدت درد  1/12بود .در مطالعهای که در سیرجان انجام

خوابگاه علوم پزشکی کاشان  %22/5بود .شیوع

شده بود %17/2 ،افراد طول مدت درد را تنها  1روز

دیسمنوره اولیه در جوامع مختلف  %53-13و در ایران

بیان کرده بودند( .)11در مطالعه مسلمی نیز تعداد

 %71 -11/1گزرش شده است که با نتایج مطالعه حاضر

روزهای درد را در اکثر افراد  3روز قید کرده که

همخوان است( .)1همچنین این نتایج با مطالعه کامجو

مطالعه حاضر همخوان است( .)1نتایج این مطالعه با

سازگار است( .)2مطالعه بالبی شیوع دیسمنوره را %15

نتایج مطالعه جنابی نیز همخوان است( .)11در مطالعه

گزارش کرده است که از میزان دیسمنوره مطالعه

اسپیروف ذکر شده اکثر پروستاگلاندین در طی 11

حاضر بسیار بالاتر است( .)15لازم است مطالعات آینده

ساعت اول قاعدگی رها میشود که طی  11ساعت اول

با بررسی متغییرهای متفاوت تبینی برای ناسازگاریها

با بیشترین شدت علائم همزمان است ،و بالابودن میزان

باشد.

درد در  3روز اول قاعدگی را تایید میکند(.)23

داشتند ( )%33/13درد خفیف )%13/23( ،درد متوسط و

و مادر و وجود دیسمنوره در فرد رابطه آماری معنی-

( )%22/21درد شدید داشتند .که با مطالعهای که با

داری وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد که 23/11

جمعیت هدف دانشجویان و در بندر عباس انجام شده

درصد افراد دارای دیسمنوره ،سابقه دیسمنوره در مادر

بود در رده درد خفیف ( )%31مطابقت داشت (.)2

و  72/73درصد سابقه دیسمنوره در خواهر خود دارند،

نتایج این مطالعه نشان داد که  %23دانشجویان قاعدگی

که با نتایج عابدزاده که از بین افرادی که دیسمنوره

نامنظم داشتهاند ولی طبق مطالعهای که در همدان انجام

داشتند  21درصد ،سابقهی دیسمنوره در مادر و خواهر

شده بود  %15/5دختران قاعدگی نامنظم داشتهاند که

داشتند سازگار بود(.)21

تفاوت زیادی را نشان میداد( .)12محیط زیست شهری

در این مطالعه فراوانی افراد بعد از مصرف داروهای

مانند همه محیطهایی که زندگی در آنها جریان دارد

ترکیبی ،مفنامیک اسید با  22/11درصد بود که بالاترین

در فعالیتهای انسان تاثیر گذاشته و از آن متاثر

میزان استفاده را به خود اختصاص داده بودند .نتیجه

میگردد و بدیهی است که عوامل متعددی میتواند بر

مطالعه خداکرمی نیز با این مطالعه سازگار بود(.)22

یک رفتار خاص تأثیر بگذارد (.)17

همچنین با مطالعه دنگ نیز که معتقد بود مفنامیک اسید
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Investigate the prevalence of dysmenorrhea and some related factors in
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Abstract
Background and Aim: Dysmenorrhea is a common cause of reduced performance in the
workplace, education, and reduced quality of life for women. The aim of this study was to
evaluate the prevalence and factors associated with dysmenorrhea.The purpose of this study
was to detect the prevalence of dysmenorrhea among students.
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Material and Method: This study was cross-sectional. The number of students (n=310) of
Kashan. University of medical sciences that no pelvic mass, uterine cancer and ovarian cyst
surgery were randomly selected. And were selected randomly by a statistical software spss18
information were analyzed.
Result: The result of this study showed that from 310 students the 206 students % 66.5 have
dysmenorrhea. Also, the start of menarche age and age average for dysmenorrhea were 13.6
and 15.6 respectively. From 206 dysmenorrhea 124 students % 60.19 had a history of
dysmenorrhea pain in mothers and Among 176 with dysmenorrhea who were sister,number
128 students % 72/7 had a history of menstrual pain in Sister. The data analysis indicated
that significant between dysmenorrhea and history of dysmenorrhea pain in mothers pv=0.02
and sister pv=0.01 there.
Conclusion: According to the results of this study High prevalence of dysmenorrhea among
students. Students with education and awareness can reduce the severity of dysmenorrhea and
reduce it.
Key words: Menstruation, Dysmenorrhea, Pain, Students
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