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 چکیده

 به .است همراه ايدهندهروانی آزار و جسمانی عالیم با این اختاللاست.  قاعدگی از پیش شایع زنان سندرم مشکالت از یکی: مقدمه

 شده است. یکی از گیاهان موردتوصیه براي درمان  درمانی زیادي از جمله گیاهان دارویی هايروش ،علت نبودن مشخص علت
 باشد.استفاده براي سندرم پیش از قاعدگی گیاه بومادران می

 ثیر عصاره گیاه بومادران بر سندرم پیش از قاعدگی انجام شد.أي حاضر با هدف بررسی تمطالعه هدف:

ی ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشک کارآزمایی بالینی از نوع دو سوکور بر روي دانشجویان مؤنث مجرد مطالعهروش بررسی: 
سپس جهت تشخیص عدم  سندرم پیش از قاعدگی ارائه شد. موقت تشخیص ابتدا براي افراد فرم انجام شد. 1395شهر قزوین در سال 

تخصیص داده شدند. به  نفر) 167( و کنترل نفر) 167افراد انتخاب شده به دوگروه مداخله ( افسردگی آزمون ِبک انجام شد. ابتال به
روزانه و شدت درد پیگیري  وضعیت ثبت و با فرم ماه داده شد 3اره بومادران و شاهد دارونما به مدت سی سی عص 200گروه آزمون 

 شـد. نجامامستقل و کاي دو  tواریانس،  هاي آنالیزآزمون ها باشدند. تحلیل داده
ماه  3ماه و  2 در یک ماه،ت درد و شد عالئم طبق فرم ثبت روزانه کلی میانگین شدت نمرات تغییرات روند نشان دادنتایج  :نتایج

و شدت  عالئم کلی میانگین شدت دار نبود.ولی در کنترل معنی .معنادار بود آماري لحاظ از آزمون در گروه مرحله سه پس از مداخله
 داشت. معناداري قبل از مداخله و سه ماه بعد در گروه مداخله و کنترل اختالفدرد 

اثر دارد و باعث کاهش عالیم  و شدت درد عصاره بومادران بر روي عالیم سندرم پیش از قاعدگی مطالعه نشان داد که گیري:نتیجه
 توان از این گیاه در درمان عالیم سندرم پیش از قاعدگی استفاده کرد.. بنابراین میشودمی
 قاعدگی دانشجویان، دیسمنوره، بومادران، واژگان:گل
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