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هر زن از يک دختر به يک
زن بالغ تغيير ميکند....
 ...و بعد از يک زن بالغ به
يک زن مسن تر تغيير
مينمايد.
نو جوانی..
سال های باروری
يائسگی

از بسیاری جهاب ،بدن يک زنان از بدن مردان
فرق ندارد .طورمثال ،مرد و زن هر دو دارای
قلب ،گرده ،شش و ديگر اعضای مشابه میباشند.
اما جهت ايکه بسیار تفاوب دارد ،اعضای جنسی
و تناسلی آنها میباشد .اينها اعضائی اند که به زن
و مرد اجازه میدهند که تولید مثل ن وده و طفل را
بسازند .بسیاری مشکالب زنان اين اعضاء را
متأثر میسازند.
گاهی صحبت ن ودن در مورد اعضای جنسی
بدن بسیار مشكل است ،بخصوص اگر خجالتی
باشید ويا نفه ید كه قس ت های مختلف بدن چه
نام دارند .در بسیاری مناطق اعضای تناسلی و
باروری بدن محرم و خصوصی میباشد.
اما فه یدن اينكه بدن ما چگونه كار مین ايد ،بدان ملنی است كه ما میتنوانیم از آن بهتنر
مواظبننت ن ننائیم .مننا میتننوانیم مشننكالب و اسننباب آنهننا را شناسننائی ن ننوده و بهتننر بتننوانیم
تصن یم بگیننريم كننه در رابطننه بننه آنهننا چننه كنننیم .هننر قنندر بیشننتربفه یم بننه ه ننان اننندازه
بیشننترمیتوانیم بننرای خننود تص ن یم بگیننريم .كننه آيننا مشننورب هننا ايننرا كننه ديگننران بننه مننا
میدهند مفید است يا مضر؟
از آنجائیكه در جوامع مختلف اسم اعضای بدن مختلف است ،درين كتاب ما اكثنرا اسنم
های طبنی ينا عل نی آنهنا را بكنارمیبريم .بنه اينطرينق زننان منناطق مختلنف جهنان قنادر
خواهند شد كه اين كل اب را بفه ند.
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ميتوانيد استخوان های چاربند را را پائينتر
از کمر خود احساس کنيد .اينها جزئی از
لگن خاصره ميباشند .ساحۀ لگن خاصره
همه چيز های داخل چاربند را شامل ميشود.
اين جائيست که اعضای باروری زنان
موقعيت دارد.

هيچكس نبايد از اعضاي بدن
خود شرم داشته باشد.

شناخت اعضای بدن

سيستم تناسلی و
باروری زنان
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هر زن دارای اعضای جنسی است که در خارج و داخل بندن موقلینت دارد .اينهنا بننام
اعضای تناسنلی وينا اعضنای بناروری يناد میشنوند .اعضنای جنسنی خنارجی بننام فنرج
( )Vulvaيا د میشود .بلضی اوقاب مردم م كن است كل ۀ مهبنل ( )Vaginaرا بنرای
ت ام اين ساحه بكاربرند .مگرمهبل آن قس تی است كنه در خنارج بنه فنرج بازشنده و بنه
داخل تا رحم امتداد دارد .مهبل بلضی اوقاب بنام كانال والدی نیز ياد میشود.
رسم زير نشان میدهد كه فرج چگونه مللوم میشود
و اجزاي مختلف آن چه نام دارند .مگر جسم هر
زن متفاوب است .تفاوب ها در اندازه ،شکل و
رنگ اعضا ،بخصوص در لب های داخلي و
خارجي میباشد.

اجزاي سيستم تناسلي ويا باروري خارجي
عانه ( :)Monsقس ت موي دار
وچربي دار فرج.

فرج ( :)Vulvaت ام قس ت هاي جنسي
كه دربین ران هاي خود ديده میتوانید
التواي خارجي (لب بزرگ ) لب هاي بر
جسته ايكه درزمان نزديك بودن هردو پا
بسته میشوند اينها اجزاي داخلي را محافظه
مین ايند.

كلیتوريس
بظر(:)Clitoris
كوچك بوده و بشكل يك غنچه گل
میباشد اين قس تي ازفرج را
تشكیل میدهد كه با ت اس بسیار
حساس میباشد مالش دادن اين
قس ت وساحه اطراف آن زن را
از نظر جنسي متهیج ساخته وبه
اوج میرساند
دريچه بولی ( Urinary
 :)Openingدريچه
خارجي احلیل میباشد احلیل
يك تیوب كوتاهي است كه
ادرار را از مثانه به خارج
از بدن انتقال میدهد.
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التواي داخلي(لبهاي كوچك ) اينها
برجستگي هاي جلدي نرم ،بدون موي و
با ت اس حساس میباشند درهنگام مقاربت
جنسي لب هاي داخلي برجسته شده
ورنگ تاريكتررا بخود میگیرد
دريچه مهبلي (:)Vaginal Opening
عبارب از دريچه خارجي مهبل میباشد.
مقعد( : )Anusدريچه روده ها
كه ازطريق آن مواد غايطه از
بدن خارج میشود.

پرده بكارت(:)Hymenيك پارچه نازك جلد
درداخل دريچه مهبلي میباشد .پرده بكارب
م كن است از اثر كار ثقیل ،سپورب يا ديگر
فلالیت ها كش شده ويا پاره گرديده و يك
مقدار كم خونريزي ن ايد .اينكار ه چنان
زمانیكه يك زن براي اولین مرتبه مقاربت
جنسي داشته باشد بوقوع میرسد .پرده هاي
بكارب مختلف میباشد بلضي زنان هیچ پرده
بكارب ندارند.

سيستم تناسلی يا باروری زنان
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پستان ها:
پستان ها به اشكال مختلف میباشند .رشد آنها از سن  01تا 04سنالگی ينك دختنر شنروع
میشود ،اين زمانیست که از يک دختر به يك زن بالغ تغییرمین ايد (بلوغ).
پستان ها بلد از حاملگی برای طفل شیرمیسنازند .زمانیكنه درجرينان ارتباطناب جنسنی
ت نناس داده شننوند ،بنندن خننانم بننا مرطننوب سنناختن مهبننل و آمننادگی بننه مقاربننت ،جننواب
میدهد.

داخل پستان ها :
غده هائیكه شیر تولید میكنند.
قنات هائیكه شیر را به نوك پستان انتقال میدهند.
كيسه های كه شیررا ذخیره مین ايند تا زمانیكه
طفل آنرا بنوشد.
نوك پستان جائیست كه ازطريق آن شیر
ازپستان خارج میشود .بلضی اوقاب نوك پستان
ها بیرون برآمده اند و بلضا ه وار میباشند.
هالۀ پستان ساحۀ دارای رنگ تیره در اطراف نوك
پستان كه دارای برجستگی ها میباشد .برجستگی ها
يك نوع چربی را میسازند كه نوك پستان را پاك ونرم
نگاه میدارد.

اجزاي سيستم تناسلي يا باروري داخلي

رحم(:)Wombيك ساخت ان
عضلي مجوف است.
خونريزي ماهوار از رحم
خارج میشود .در جريان
حاملگي طفل در رحم رشد
مین ايد.

نفيرها ( :)Fallopian Tubesنفیرها رحم را به
تخ دان ها ارتباط میدهند .زمانیكه تخ دان يك تخ ه را
آزاد مین ايد ،از طريق نفیر ها به رحم انتقال داده
میشود

مهبل يا كانال والدي:
مهبل از فرج تا رحم امتداد
دارد .مهبل از يكنوع جلد
خاصي ساخته شده كه به
آساني در هنگام والدب كش
میخورد .مهبل يك نوع مايع
(افرازاب) را میسازد كه آنرا
پاك نگهداشته و از انتاناب
جلوگیري مین ايد.
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تخمدان ها( :)Ovariesتخ دان
ها درهرماه يك تخ ه بداخل نفیرها
آزاد مین ايند .اگر سپرم مرد با
تخ ه يكجا شود ،بصورب يك طفل
تكامل مین ايد .هر زن دو تخ دان
دارد ،يكي به هرطرف رحم .هر
تخ دان به اندازۀ يك بادام يا دانۀ
انگور میباشد.
عنق رحم( :)Cervixاين دريچه
يا دهانه رحم میباشد كه بداخل
مهبل بازمیگردد .سپرم از سوراخ
كوچك عنق رحم داخل شده میتواند
مگر اين قس ت رحم را از
چیزهاي ديگرمانند ،آلۀ تناسلي
مرد محافظت مین ايد .در هنگام
والدب عنق رحم باز میشود و به
طفل اجازه میدهد كه خارج گردد.

شناخت اعضای بدن

سيستم تناسلی
مردانه

24

اعضای جنسی يك مرد نسبت به يك زن آسنانترقابل ديند اسنت زينرا بیشنتر قسن ت هنای
آن خارج از بدن میباشد.
خصیه ها( )Testiclesهورمون اساسی بدن يك مرد را میسازند كنه بننام تستوسنتیرون
( )Testosteroneياد میشود.
زمانیكننه يننك پسننر بننالغ میشننود ،بنندن وی بننه سنناختن مقنندار بیشننتر تستوسننتیرون شننروع
مین ايد .اين هورمون سبب تغییراتی میشود كه يك پسربشكل يك مرد بالغ در آيد.

خصیه ها ه چنان سپرم مردانه را میسازند .يك
مرد درهنگام بلوغ شروع به تولید سپرم مین ايد
و با گذشت هر روز زندگی اين تولید بیشتر
میشود.
سپرم از خصیه ها ازطريق يك تیوب به آله
تناسلي انتقال میگردد ،درينجا با يك مايع ايكه
توسط يك غدۀ مخصوص افراز میشود يكجا
میگردد.
مخلوط سپرم ومايع را بنام ( Semenمني)
میگويند .زمانیكه مرد به اوج لذب میرسد مني
ازطريق آله تناسلي خارج میشود .هر قطره
مني ،دارای هزاران میباشد كه بسیار كوچك
بوده و ديده شده ن یتوانند

مثانه

تيوب های
انتقال دهندۀ
سپرم

قضيب
يا آلۀ
تناسلی
مرد

خصيه
احليل

پوش خصيه

داشتن يك طفل – دخترخواهدبود يا پسر؟
حدود نصف سپرم های يك مرد سپرم های پسری و نصف آن دختری میباشد .صرف
يك سپرم با تخ ۀ زن يكجا خواهد شد .اگر اين سپرم پسری بوده باشد ،طفل پسر و اگر
دختری باشد طفل دختر خواهد بود.
چون بیشتر جوامع مردان را بیشتر از زنان ارزش میدهند  ،بلضی خانواده هنا پسنران
را بر دختران ترجیح میدهند  .اينكار مناسب نیست زيرا دختنران نینز بنه انندازه پسنران
ارزش دارند .ه چنان خوب نیست كه در بلضی مناطق ينك زن بخاطريكنه پسنر نندارد
تحقیر گردد .اما اين سپرم مرد است كه طفل را دختر يا پسر میسازد.

بچه يا دختر؟ اين به چانس ارتباط دارد
مانند انداختن يک سکه در هوا.
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چطور بدن يک زن تغييرمينمايد
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چطور بدن يک زن
تغيير مينمايد

چرخ زندگی
بدن يك زن در جريان زندگی تغییراب مختلفی را متقبل میشود .دربلوغ  ،در جريان
حاملگی و شیردهی و زمانیكه قابلیت طفل دار شدن را از دست میدهد (يائسگی).
برعالوه د رجريان سال هائیكه میتواند صاحب طفل گردد ،بدنش هرماه تغییر مین ايد.
قبل  ،در جريان و بلد از خونريزی ماهوار .آن اجزای بدن كه بسیاری ازين تغییراب
در آنها واقع میشود مهبل ،رحم ،تخ دان ها  ،نفیرها و پستان ها میباشند ،كه بنام
سیستم باروری يا تناسلی نیز ياد میشوند .سبب بسیاری ازين تغییراب مواد كی یاوی
خاص بنام هورمون ها میباشند.

بلواغ20،
خونريزي ماهوار 24،
يائسگی 422،

هورمون ها
هورمون ها مواد كی یاوي اند كه بدن را كنترول مین ايند تا چه وقنت و چگوننه رشند ن ايند .مندب ك ني قبنل از آنكنه اولنین
خننونريزي منناهوار يننك دختننر شننروع شننود ،بنندنش شننروع بننه تولینند مقنندار بیشننتر اسننتروجن ( )Estrogenو پروجسننترون
( )Progesteroneكه هورمون هاي اساسي زنانه اند ،مین ايد .اين هورمون هنا سنبب تغییراتني در بندن وي میگردنند كنه
بنام بلوغ ياد میشوند.
در جريان سا ل هائیكه يك زن میتواند طفل دارشود  ،هورمون هنا هرمناه بندن خنانم را بنراي حاملنه شندن آمناده میسنازند.
ه چنان هورمون ها به تخ دان ها میگويند كه چه وقت يك تخ ه را آزاد ن ايند ( يك تخ ه هر ماه ) .لذا هورمون ها ملین
میسازند كه چه وقت يك زن حامله شود  .بسیاري روش هاي تنظیم خانواده با كنتنرول ن نودن هورمنون هنا در وجنود زن
از حاملگي جلوگیري مین ايند (صنفحه  414دينده شنود) .ه چننان هورمنون هنا سنبب تغیینراب در جرينان حناملگي و شنیر
دهي میگردند  .طورمثال هورمون ها در جريان حاملگي از خونريزي ماهوار جلوگیري ن وده و بلد از والدب به پسنتان
ها میگويند كه شیر تولید كنند.
زمانیكه نزديك به ختم سا ل هاي باروري خانم میشود ،بدنش به آهستگي تولید استروجن و پروجسترون را توقنف میدهند.
تخ دان ها ديگر تخ ه آزاد ن ین ايند و بدنش آمادگي براي بناردار شندن را از دسنت میدهند و خنونريزي مناهوارش توقنف
مین ايد .اين حالت يائسگي ( )Menopauseگفته میشود.
مقدار و نوع هورمون هاي تولید شده توسط جسم يك زن میتواند سبب تغییر در حالت رواني  ،احساسا ب جنسي  ،وزن ،
درجه حرارب بدن  ،گرسنگي و مقاومت استخوان ها گردد.
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شناسايی اعضای بدن

خونريزی ماهوار
در نقاط مختلف دنيا ،زنان اسم
های مختلفی را روی خونريزی
ماهوار ميگذارند

24

در زنان ايکه به سن باروری خود قرار دارند ،يک دفله در هر مناه بنرای
چننند روز ،مننايع خوننندار از رحننم شننان داخننل مهبننل شننده و از بنندن خننارج
میگردد .به اين حالنت خنونريزی مناهوار ،عنادب مناهوار ينا قاعندگی گفتنه
میشود .اين يك پروسه صنحت ند بنوده و طريقنه ايسنت كنه بندن بنه حناملگی
آماده میشود.

بسیاری زنان فكر مین ايند كه خنونريزی مناهوار جزئنی از زنندگی عنادی آنهنا میباشند.
اما اغلب آنها ن یدانند كه چرا اينكار واقع میشود و چرا بلضی اوقاب تغییر مین ايد.

سيکل ماهوار (سيکل قاعدگی)
سننیکل منناهوار بننرای هننر زن فننرق دارد  .ايننن سننیکل از شننروع اولننین روز خننونريزی
ماهوارشروع میشود .بیشتر زنان هر  44روز خونريزی پیندا میكننند ،مگنر بلضنی هنا
زودتر تا هر  41روز بلد و بلضنی هنا ديرتنر تنا هنر  24روز بلند خنونريزی میداشنته
باشند.
مقدار هورمون استروجن و پروجسنترون ايكنه درتخ ندان تولیند میگنردد  ،در جرينان
دوران ماهوار فرق مین ايد .در نی ۀ اول سیکل ماهوار تخ دان ها بیشنتر اسنتروجن را
میسازند .كه يك فرش ضخیم خون و نسج را در داخل رحم رشد میدهند .بدن بخناطری
اين فرش را میسازدكه جنین يك آشیانه نرم را برای پرورش درصنورتیكه منادر در آن
ماه حامله شود  ،داشته باشد.
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خونريزی ماهوار

حدود  02روز قبل از سیکل ماهوار ،زمانیكه فرش نرم رحم آماده اسنت ،ينك تخ نه از
يكی از تخ دان ها آزاد میشنود ،بنه اينكنار( Ovulationآزاد شندن تخ نه) گفتنه میشنود.
تخ ه بلدا از طريق يكی از نفیرها به داخل رحم حركنت مین ايند  .درينن زمنان ينك زن
امكان باروری داشته و درصورتیكه درين نزديكی ها مقاربت جنسی داشته بنوده باشند،
م کننن اسننت سننپرم مننرد بننا تخ ننه يكجننا گرديننده و خننانم حاملننه میشننود .ايننن حالننت القننا
( )Fertilizationگفته میشود و آغاز حاملگی میباشد.
در جريان نی ه دوم سیکل ماهوار – الی شروع خونريزی ماهوار بلندی ه چننان خنانم
پروجسترون تولید مین ايد ،پروجسترون فرش رحم را برای حاملگی آماده میسازد.
در بسننیاری منناه هننا تخ ننه القننا ن یشننود  ،لننذا بننه فننرش داخننل رحننم ضننرورب نیسننت.
تخ دان ها تولیند اسنتروجن را توقنف میدهنند و فنرش شنروع بنه تخرينب شندن مین ايند.
زمانیكه فرش داخل رح ی در جريان خونريزی ماهوار از بندن خنارج میگنردد ،تخ نه
نیز با آن يكجا خارج میشود اين شروع ينك سنیکل مناهوار (دورۀ مناهوار) جديند اسنت.
بلنند از خننونريزی منناهوار ،تخ نندان هننا دوبنناره شننروع مین اينند بننه سنناختن اسننتروجن و
فرش ديگری شروع به نشوون ا مین ايد.
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 يك زن ممكن است دريابد كه با
پيشرفت سن ،بعد از والدت ويا در
اثر فشار های روانی ،فاصله بين
خونريزي هاي ماهوارش زياد
ميشود.

شناسايی اعضای بدن
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مشكالت خونريزی ماهوار
اگنر در رابطنه بنه خنونريزی مناهوارخويش مشنكالب داريند ،كوشنش ن ائیند بنا منادر،
خواهر و يا دوستان خود صنحبت كنیند .م كنن دريابیند كنه آنهنا نینز ه نین مشنكالب را
دارند و م كن آنها بتوانند برای ش ا ك ك ن ايند.

تغييرات در خونريزی
خونريزي غير نارمل 404
مسن شدن 444

بلضی اوقاب تخ دان ها تخ ه آزاد ن یکنند .هرگاه اينحالت واقع شود ،بدن مقدار ك تنر
پروجسترون میسازد كه میتواند دوام ويا مقندار خنونريزی را تغیینر دهند .دختنران ايكنه
خنونريزی منناهوار آنهننا اخیننرا شننروع شننده يننا زنانیكننه دريننن اواخننر تغننذی از پسننتان را
توقف داده اند ،م كن است بلد از چند ماه خنونريزی داشنته وينا خنونريزی آنهنا بسنیار
كم بوده و يا بسیار زياد باشد .با گذشت زمان سیکل مناهوار آنهنا مننظم ترشنده مینرود.
زنان ايكه از روش هورمونی تنظیم خانواده اسنتفاده مین اينند  ،بلضنی اوقناب در وسنط
ماه خونريزی پیدا میكنند .برای مللوماب بیشتر در منورد تغیینراب خنونريزی از سنبب
روش های هورمونی تنظیم خانواده ،صفحاب  414تا  404دينده شنود  .زننان مسنن تنر
كه هننوز بنه يائسنگی ( )menopauseداخنل نشنده باشنند ،م كنن اسنت خنونريزی هنای
شننديد تننر ويننا زودتننر از زمانیكننه جننوانتر بودننند ،داشننته باشننند .هننر قنندر كننه بننه يائسننگی
نزديكتر شده میروند ،م كن است خونريزی مناهوار آنهنا بنرای چنند مناه متوقنف شنده و
باز دوباره آنرا داشته باشند.

درد با خونريزی ماهوار
در جريان خونريزی ماهوار رحم فشرده میشود تا بقايای فرش تخرينب شنده را بخنارج
تیله ن ايد .اين فشرده شدن ها درقس ت های پائین ك رسبب درد شده كنه بلضنی اوقناب
بنام گرفتگی ( )Crampsياد میشود درد م كن است قبنل از شنروع خنونريزی وينا بلند
از شروع خونريزی آغاز گردد.

چه بايد کرد:

فشار دادن محکم در نقطه
دردناك بين انگشت كالن و
انگشت اشاره بسياري دردها را
کم ميسازد .براي شناسائي نقاط
ديگر ايكه ميتواند دردهاي
خونريزي ماهوار را كاهش دهد
صفحه  024ديده شود.
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 قس ت پائین شكم خود را مالش دهید .اينكارعضالب سخت را رخاوب میدهد.
 يك بوتنل پالسنتیكی وينا ظنرف ديگنری را از آب داغ پركنرده و در پنائین شنكم ينا
پائین ك ر خود بگذاريد ويا هم يك تكه ضخیم را در آب داغ غوطه كرده وبه عوض بوتل
استفاده ن ائید.
 چای تهیه شده از بنر درختنان ت شنك  ،زنجفینل وينا بابوننه را بنوشند .زننان در
جاملۀ ش ا م كن است جوشانده های ديگر يا عالج های ديگری را برای اين ننوع دردهنا
بشناسند.
 به اجرای كار روزانه خود ادامه دهید.
 كوشش ن ائید كه ت رين كنید يا قدم بزنید.
 يننك دوای ضنند درد ضننلیف بگیرينند ايبننوپروفین ( )Iboprofenبننرای دردهننای
خونريزی ماهوار بسیار خوب مؤثرخواهد بود (صفحه  244ديده شود).
 اگره چنان خونريزی شديد داشته باشید و چیز ديگری مؤثرنباشد ،گرفتن تابلینت
های جلوگیری از ح ل كه مقدار ك ی هورمون دارند برای  4تا  04ماه م كن اسنت ك نك
ن ايد (صفحه  414ديده شود).

خونريزی ماهوار
سندروم قبل از قاعدگی ()Premenstrual syndrome
يکتلداد زنان و دختنران چنند روز قبنل از شنروع خنونريزی مناهوار خنويش نناراحتی
دارند .آنها م كن است يك يا بیشتر از عالي ی را داشته باشند كه شامل سنندروم قبنل از
قاعدگی میباشد .زنان ايكه سندروم قبل از قاعدگی را دارند م كنن اسنت اينن حناالب را
مشاهده ن ايند:
 درد پستان ها.
 احساس پر بودن قس ت پائین شكم.
 قبضیت.
 احساس خستگی بیشتر.
 عضالب دردناك بخصوص در قس ت پائین شكم يا ك ر.
 تغییر در افرازاب مهبل.
 چربی ويا جوانی دانه ها در روی.
 احساساتیكه قوی بوده و كنترول آن مشكل است.
بسننیاری زنننان اقننال يكننی ازيننن عاليننم را هننر منناه داشننته و بلضننی زنننان ت ننام عاليننم را
دارننند .يننك زن م كننن اسننت از يننك منناه تننا منناه ديگننر عاليننم متفنناوتی داشننته باشنند .بننرای
بسیاری زنان روزهنای قبنل از شنروع عنادب مناهوار ينك زمنان ناراحنت كنننده اسنت.
مگر بلضی زنان میگويند كه خالقینت شنان زيناد تنر شنده و بیشنتر قندرب اجرائنی پیندا
میكنند.
چه بايد کرد:
چیز ها ايکه به سندروم قبل از قاعدگی ک ک میکند ،برای هر زن تفاوب میکند .بنرای
دريافت اينكه چه ك ك خواهد ن ود ،يك زن بايد كار های مختلفی را امتحان ن ايد و يناد
داشت ن ايد كه كدام يكی ازين ها برايش احساس بهبودی میدهد.
اوال پیشننهاداتی را كننه بننرای درد هننای خننونريزی مناهوار داده شننده بننود امتحننان ن ائینند
(صفحۀ  41ديده شود).
اين نظرياب نیز ك ك خواهد كرد.
 ن ك ك تر بخوريد .ن ك سنبب میشنود تنا مقندار
بیشتری آب در بدن ذخیره شود كه اين حالت احسناس
پر بودن پائین شكم را بیشترمیسازد.
 كوشننش ن ائینند از خننوردن كننافرین (در چننای،
قهننوه و بلضننی نوشننابه هننا مانننند انننواع كننوال موجننود
است) پرهیز ن ائید.
 كوشش ن ائید تا حبوباب  ،بادام زمینی  ،ماهی
تازه ،گوشت و شیر وينا ديگرغذاهائیكنه پنروتین زيناد
دارننند بخورينند .وقتننی بنندن شنن ا ازيننن مننواد اسننتفاده
مین اينند ،آب اضننافی بنندن را برط نرف میسننازد .بنندين
ترتیب احساس پر بودن و گرفتگی شكم ك تر میشود.
 داروهننای گینناهی را امتحننان ن ائینند .از زنننان
مسننن تننر در جاملننۀ خننود بپرسننید كننه كنندام يكننی ازيننن
داروها مؤثر خواهد بود.
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بعضا ً تمرينات برای
سندروم قبل از
قاعدگی کمک کننده
است.
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