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Introduction and objectives:
Menstruation is a kind of uterine hemorrhage that happens during pregnancy. Natural
menstruation is the result of periodical endometrial hemorrhage which is influenced by
ovulation and formation .It is also the result of secretion of progesterone hormone. If
ovulation does not happen, it results in deficiency of progesterone hormone. In long disorders
of menstruation, there is a risk of cancer, diabetes and cardiovascular disease. Such patients
suffer from deficiency of ferrous in pregnancy. Menstruation disorders may result in
depression. This article deals with the determination of menstruation process and examining
the different disorders of menstruation. Through this knowledge we may be able to prevent
and manage the disorders of menstruation.
Materials and procedure:
A questionnaire was written. Before the distribution of the questionnaire, a few was given to
the professors and students so that any useful view is gathered. Then the questionnaires were
distributed among the students who were studying in different fields such as nursing,
technicians of anesthesia, the distribution was done randomly, before which some
explanation concerning the project was given to the subjects.
Results:
This survey showed that about 55.6 of students had a kind of dismenore maturity. In 61% of
students acnes were observed and 22.6% experienced some kind of growing of extra hair in
their bodies. While in 37.9% of girls were experiencing their cycles. In 58.5% of students
there were intervals in menstruations. There were no meaningful relation between
hemorrhage and other variables. More over there were no statistical relation between
hemorrhage and other variables.
Conclusion:
The project was done to examine the process of menstruations and its related disorders.
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بررسي الگوي قاعدگي واختالالت مرتبط با آن در دانشجويان
دانشكده علوم پز شكي سبزوار در سال 5831-5831
1

مهناز ايزدينيا  ،خورشيد رضا زاده

فروغ السادات مرتضوي ،محمد حسن رخشاني

2

مقدمهوهدف :قاعدگي،خونريزي رحمي است ،كه در طي دوران بارداري اغلب به طور مرتب تكرار ميشود.قاعدگي طبيعي نتيجه ريزش
دورهاي آندومتري است كه تحت تأثير تخمكگذاري تشكيل جسم زردوترشح هورمون پروژسترون قرار ميگيرد .عدم تخمكگذاري منجر
به عدم ترشح هورمون پروژسترون خواهد شد.اگر اين اختالالت قاعدگي به طور طوالني مدّت وجود داشته باشد ميتواند عامل خطري
براي ابتال به كانسرآندومتر و پستان ،ديابت و بيماري قلبي -عروقي محسوب شود.اين افراد در آينده دچار كاهش باروري نيز خواهند
شد.اختالالت قاعدگي همچنين پيامدهايي چون افسردگي و كمخوني فقرآهن نيز به همراه دارد .لذا در مطالعه حاضر سعي شده است با
هدف تعيين الگوي قاعدگي و بررسي انواع اختالالت قاعدگي و شناخت اختالالت قاعدگي بتوان براي پيشگيري و درمان آنها اقدامات
الزم را به عمل آورد.
مواد و روشها:در اين مطالعه پرسشنامهاي ترتيب داده شد .قبل از توزيع پرسشنامهها سئواالت بين چند نفر از دانشجويان و اساتيد
دانشكده جهت رفع نواقص وطرح نظر ارائه شد ،سپس پرسشنامهها به تعداد بين دانشجويان دانشكده به تناسب تعداد دانشجويان در
5رشته پرستاري،مامايي ،بهداشتخانواده  ،بهداشت محيط ،تكنسين اتاق عمل وهوشبري) به طور تصادفي توزيع گرديد .قبل از تكميل پر-
سشنامه توضيح مختصري در مورد نحوه تكميل پرسشنامه داده شد .
نتايج :نتايج پژوهش نشان داد كه  55/6درصد دانشجويان در طي دو سال اول بلوغ ديسمنوره را تجربه كردهاند .در 66درصد در دوره
بلوغ جوش صورت و در  22/6درصد رويش موي زائد وجود داشته است ،در حاليكه  73/9درصد دختران در حال حاضر ديسمنوره را
در اغلب سيكلها تجربه ميكنند و در63/2درصد آنان در حال حاضر جوشهاي غرور جواني وجود دارد  55/5.درصد دانشجويان
فواصل قاعدگي طبيعي دارند .بين مدت خونريزيها با ساير متغيرها ارتباط معنيداري مشاهده نشد .همچنين بين مقدار خونريزي با ساير
متغيرهاي ذكر شده ارتباط آماري معنيداري مشاهده نشد.
واژگان كليدي :اختالالت قاعدگي ،شيوع ،عوامل مؤثّر

 -1دانشجويان رشته پرستاري
 -2اعضاي هيأت علمي دانشكده علوم پزشكي سبزوار
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شود و ميتواند جريان زندگي عادي را در اين

مقدّمه
قاعدگي ،خونريزي رحمي است كه در طي

دختران مختل كند .لذا با توجه به اين كه دانشجويان

دوران باروري اغلب به طور مرتب تكرار

در محدوده سني ميباشند كه دوره اوليه بلوغ را

مي شود ..قاعدگي طبيعي نتيجه ريزش دورهاي

سپري كردهاند ،اختالالت قاعدگي را نبايد در آنها

آندومتري است كه تحت تأثير تخمك گذاري،

مورد بيتوجهي قرار داد .پژوهش حاضر با هدف

تشكيل جسم زرد و ترشح هورمون پروژسترون قرار

تعيين الگوي قاعدگي و بررسي اختالالت قاعدگي

گرفته است .اختالالت قاعدگي در دو طيف دوره

در اين دختران طراحي شده است .تا با شناخت اين

باروري يعني بلوغ و يائسگي شايع است .اگر چه

اختالالت بتوان براي پشگيري و درمان آنها اقدامات

اختالالت قاعدگي در اوايل بلوغ اغلب طبيعي

الزم را به عمل آورد.

قلمداد ميشود و نيازمند مداخله نميباشد .اما بعد از

روش كار

تثبيت قاعدگيها تداوم اين اختالالت بايد بيماري

اين مطالعه يك مطالعه توصيفي _ تحليلي

زمينهاي ديگري را مدّ نظر قرار دهد.اين اختالالت

مقطعي است كه در آن  943نفر از دانشجويان علوم

ميتواند به عللي چون هيپرپروالكتينمي ،بيماري

پزشكي سبزوار در 5رشته و با روش نمونهگيري

پليكيستيك تخمدان ،اختالالت تيروئيد ،هيپرپالزي

سهميهاي مورد بررسي قرار گرفتند .روش جمع

آدرنال و يا عدم تخمكگذاري رخ دهد.اگر

آوري اطّالعات فرم پرسشنامه بوده است ،كه حاوي

اختالالت قاعدگي به صورت طوالني وجود داشته

اطّالعاتي مربوط به خصوصيات دموگرافيك واحد-

باشد عامل خطري براي كانسر آندومتر و پستان

هاي پژوهش و همچنين سواالتي مبتني بر اهداف

ديابت و بيماري قلبي -عروقي ميباشد .هم چنين

پژوهش ميباشد.

اين افراد ممكن است در آينده دچار كاهش قدرت

روايي پرسشنامه قبل از شروع نمونهگيري از

باروري نيز بشوند .اختالالت قاعدگي پيامدهايي

طريق بررسي مقاالت موجود و كتب و هم چنين

چون افسردگي و كم خوني فقرآهن نيز به همراه

تأييد پرسشنامه توسّط سه نفر از اعضاي هيأت علمي

دارد.شايعترين علّت اين اختالالت در مطالعات انجام

انجام شد .جهت بررسي پاياني پرسشنامه ابتدا

شده اختالالت تخمكگذاري گزارش شده است.

پرسشنامه توسّط ده دانشجو در دو مقطع زماني

ناتواني شديد در تخمكگذاري باعث توليد بيش از

تكميل و همبستگي پاسخ سنجيده شد .مجريان طرح

حد آندروژن در تخمدانها ميشود .كه ميتواند

جهت نمونهگيري در كالسهاي درس حاضر و

عوارضي چون هيرسوتسيم و بروز جوشهاي

اطالعات الزم در مورد نحوه تكميل پرسشنامه را به

صورت را به همراه داشته باشد .عالوه بر موارد ذكر

دانشجويان ارائه كردند و سپس پرسشنامهها توسط

شده ميتواند موجب كاهش اعتماد به نفس در

دانشجويان تكميل گرديد.

دختران جوان گردد .قاعدگي طبيعي كه نتيجه

پس از پايان نمونهگيري اطالعات از طريق

عملكرد طبيعي محور هيپوتاالموس ،هيپوفيز،

نرم افزار  SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرقت و

تخمدان و رحم ميباشد .در برخي از دختران ممكن

سپس توسّط آزمونهاي آماري توصيفي مثل ميانگين

است مقدمه بروز نشانههاي فيزيكي و عاطفي

و انحراف معيار و آزمونهاي تحليلي چون

فراواني باشد .اختالالتي چون ديسمنوره و سندرم

همبستگي و آناليز واريانس بررسي شد.

قبل از قاعدگي اغلب  2سال بعد از بلوغ ظاهر مي-
2006-7 ;vol.14 ; No:3&4

Beyhagh ; Journal Of Sabzevar School Of Medical Sciences

بررسي الگوي قاعدگي واختالالت مرتبط با آن در دانشجويان

83

پرستاري ،مامايي ،بهداشت خانواده ،بهداشت محيط ،

يافته ها
اين پژوهش به منظور تعيين الگوي قاعدگي

اتاق عمل و هوشبري مورد بررسي قرار گرفتند.نتايج

در دانشجويان دانشكده علوم پزشكي سبزوار انجام

نشان داد كه  %35دانشجويان مجرد بودند %39 .

شد 943.دانشجوي دختر در 5رشته تحصيلي

ساكن شهر و  % 8/5سابقه زايمان را ذكر كرده بودند.

جدول شماره()2

جدول شماره( )1

توزيع فراواني فواصل خونريزيها

توزيع ميانگين برخي مشخصههاي دانشجويان
شاخصها

M

SD

فواصل

سن

93/39

9/93

خونريزي

سن منارك

99/29

9/92

وزن

55/9

7/88

قد

921/9

2/ 9

BMI

99/22

9/33

تعداد

درصد

>12

84

21/4

12_13

108

34/3

>13

31

28/9

مدت خونريزي(روز)

2/92

9/99

نمي داند

83

21/9

مقدار خونريزي (تعداد

3/ 3

5/28

كل

189

200

پد)
فواصل خونريزي(روز)

92/2

5/25

جدول شماره ()3

جدول شماره 4

توزيع فراواني مقدار خونريزي

توزيع فراواني مدت خونريزي

مقدارخونريزي

تعداد

درصد

مدت خونريزي

تعداد

درصد

>100CC

42

11/2

>1

2

0 /1

10_ 00

291

30/8

1_ 1

101

91/1

>00

9

1 /0

>1

18

0 /9

نمي داند

12

0 /0

كل

189

200
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جدول شماره 5
()1

توزيع فراواني سابقه كيست تخمدان و سابقه خانوادگي نا مرتب شدن قاعدگيها با فواصل قاعدگيها
سابقه كیست

دارد

فواصل

تعداد

ندارد

درصد

تعداد

()9

دارد

فواصل

درصد

فواصل غیر

ندارد

تعداد

تعداد

درصد

درصد

فواصل غیر

طبیعی

2/3

91

992

طبیعی

85/9

21

 >99يا <95

 >99يا <95

فواصل طبیعي

فواصل طبیعي

12-13

3 /3

22

290

98/3

X2 = 4/33

sig= 0/001

12-13

27/9

03

31/4

27

11/1

00/1

210

X2 = 0/10

sig= 0/009

جدول شماره 6
توزيع فراواني بروز جوش صورت و رويش موي زايد بر حسب فواصل قاعدگيها
دارد

جوش

رويش

ندارد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مرتب

92

95

919

75

مرتب

نا مرتب

97

99/2

979

82/2

نا مرتب

فواصل

sig= 0/001

دارد

موي زايد
فواصل

2

X = 0/91

ندارد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

29

93/3

32

71/9

98

93/5

957

sig= 0/014

81/5
2

X = 8/411

جدول شماره 7
توزيع فراواني فواصل قاعدگي با نظم در ساعات صرف غذا
نظم در صرف

نامنظم

منظم

غذا
تعداد

درصد

تعداد

درصد

مرتب

71

59/3

25

28/9

نامرتب

921

23/7

29

91/9

فواصل

sig= 0/002
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بحث
اين پژوهش به منظور بررسي الگوي

هيرسوتيسم بودند.هم چنين در  %93/9افراد رشد

قاعدگي و اختالالت مرتبط با آن طراحي شده

موي زايد وجود داشته و از  22سالگي شروع شده

است.نتايج پژوهش نشان داد كه  %55/6دانشجويان

است.بين فواصل خونريزي در حال حاضر با رويش

در طي  2سال اول بلوغ،ديسمنوره را تجربه كرده-

موي زايد در 2سال اول بعد از بلوغ رابطه وجود

اند.در  %68افراد در دوران بلوغ جوش صورت و در

دارد )P=2/221(.در  %1/3دختران سابقه كيست

 %22/6رويش موهاي زايد وجود داشته است.در

تخمدان و در  %1/6سابقه خانوادگي كيست و نازايي

حاليكه  %93/3دختران در حال حاضر ديسمنوره را

وجود داشت.در  %81/3سابقه خانوادگي پرمويي و

در اغلب سيكل ها تجربه مي كنند و در  %83/2آنان

در  %95/1سابقه خانوادگي نامرتب بودن قاعدگيها

در حال حاضر نيز جوشهاي غرور جواني وجود

وجود دارد.بين  BMIدختران با مقدار ،فواصل و

دارد.

مدت خونريزي و ميزان فعاليت فيزيكي آنها ارتباط
بر اساس جدول شماره %51/2،5دانشجويان

معنا داري مشاهده نشد.بين مدّت خونريزي و مقدار

فواصل قاعدگي طبيعي دارند %89/1.دچار پلي منوره

خونريزي با ساير متغيرها ارتباط معناداري مشاهده

و  %84/3دچار اوليگومنوره بودند.بين فواصل

نشد.بر اساس نتايج فوق پارامتر فواصل قاعدگيها

قاعدگيها با بروز جوش صورت،رويش غيرطبيعي

نسبت به دو پارامتر ديگر اهميّت بيشتري دارد و با

مو و سابقه كيست تخمدان ارتباط آماري معناداري

اختالالت بيشتري همراه است و الزم است كه

وجود دارد.مطالعه زينالزاده در بابل نيز نشان داد كه

فواصل قاعدگيها و اختالالتي چون رويش موي

 %25/4دختران دبيرستاني دچار اوليگومنوره و در

زايد،بروز جوش صورت و احتمال بروز كيست

%43/9آنان هيرسوتيسم و در  %59/3اين افراد آكنه

تخمدان در افراد مستعد اين گروه سني بيشتر مورد

وجود داشته است.در مطالعه يزدانفر در همدان%21،

توجّه قرار گيرد.

دانشجويان دچار قاعدگي نامنظم و  %98دچار
منابع
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 -8كاظمي ،مريم ،بررسي شيوع خونريزي رحمي غير طبيعي در سبزوار  ،بيهق ،شماره 8و ،4پاييز .2838

2006-7 ;vol.14 ; No:3&4

Beyhagh ; Journal Of Sabzevar School Of Medical Sciences

