
 اي جديد پيشگيري از بارداريقرصه

 كارشناس ارشد مامايي-سودابه درجزيني

و با هدف كاهش عوارض جانبي برخي روشهاي پيشگيري از بارداري از جمله روشهاي در دهه اخير

و خوشبختانه اكثر انها در و بهتري به بازار عرضه گرديده و افزايش اثربخشي انها روشهاي جديدتر هورموني

و استفاده هستند ايران .در ذيل به مهمترين اين روشهاي جديد پيشگيري از بارداري اشاره مي كنيم.نيز قابل تهيه

): ( yasmineقرص ياسمين
از. قرص ياسمين نوعي قرص پيشگيري با دوز پايين مشابه ال دي است اين قرص

���iny�es��a�i�� �� mi�����ams� ���s�i�en�ne � m� و طرز مصرف آن مثل تشكيل شده

مي قرص دي( عرضه مي شود عددي به بازار21در بسته هاي.باشد هاي تركيبي فرد.)درست مشابه ال

و نهايتا و روزي يك عدد سرساعت ميل كند از"بايد از روز اول قاعدگي مصرف انها را شروع كند بعد

و به از روز هشتم بسته جديد را شروع مي كند7اتمام بسته به مدت .روز استراحت دارد

و فراموشي مشابه قرص پيشگيري از بارداري و مراقبت تمامي شرايط مصرف اين دارو از جمله منع مصرف

عوارضي مثل.دتر از دارويي مثل ال دي است ولي عوارض جانبي كمتري دار اين دارو گران. ال دي است

، و استفراغ افزايش وزن و عصبي در اين دارو به مراتب كمتر، تهوع و عوارض روحي افزايش فشار خون

و ادم قبل از پريود رنج مي برند مفيد است و براي افرادي كه از نفخ .است

ب و در صورت سابقه يماري كبدي موارد منع مصرف اين قرص همانند تمام انواع قرصهاي تركيبي مي باشد

و نيز حاملگي نبايد مصرف شود لبيقيو سنگ كيسه صفرا، بيمارها در صورتي كه از قرص. عروقي

اسپيرونوالكتون به صورت همزمان استفاده مي كنيد نبايد ياسمين مصرف كنيد چون پروژسترون اين قرص 

و متابوليك داشته  و مي تواند عوارض قلبي .باشداز انواع نگهدارنده پتاسيم است



دي:)(Yazياز قرص در هر بسته دارد28قرص ياز.است نوعي قرص پيشگيري از بارداري شبيه به ال

و24كه   در روز اول سيكلمصرف، براي شروع.ن سفيد رنگ استآتاي4تاي آن صورتي كمرنگ

،)شودپشت بسته قرص توجه STARTبه كلمه(خورده مي شوداولين قرص صورتي كمرنگ قاعدگي،

پس از تمام شدن.مي يابدها را به صورت شبي يكي ادامهو سپس مصرف قرص، ترجيحا در ساعتي معين

تا بسته قرص تمام شود حتي اگر در طي اين مدت مصرف مي شودهاي سفيد قرص،هاي صورتي قرص

اين قرص مي تواند تاحدودي بدخلقي قبل از پريود. شودبسته جديد آغاز مصرفد يا نه بايدشوپريود فرد 

PMDD) (از.تأكيد مي شود. را كاهش دهد در اولين دوره مصرف بهتر است براي حصول نتيجه مورد نظر

با. يك روش ديگر بارداري مثل كاندوم استفاده شود و نيز تداخل داروهاي ديگر موارد منع مصرف قرص

 شده استتايي استفاده21اگر قبل از قرص ياز از يك قرص پيشگيري. مانند قرص ياسمين است"دقيقا

دو1براي شروع ياز ابتدا بقرص هفته بين اين مي مي شده،تايي استفاده28اما اگر از قرصهاي.داشفاصله

ك .درتوان بالفاصله پس از بسته قبلي، قرص ياز را شروع

:DEيا مارولونوسپتيو يا دز
) قرص در هر بليستر21(قرص:شكل دارويي

و پروژسترون:موارد مصرف )desogestrol+ethinyl stradiol( اين قرص تركيبي از استروژن

. است كه در جلوگيري از بارداري به كار ميرود

تا5روزي يك قرص از روز:ميزان مصرف روز بعد اتمام بسته قبل7بسته بعدي،روز21قاعدگي

.ساعت است24مصرف اين قرص يكبار در .. شود مصرف مي

در مصرف اين دارو نسبت به درد پستان،سردرد،تهوع،خون،افزايش چربي،چاقي، لكه بيني:ها مزيت

. كنتراسپتيو ها كمتر است سا ير

:توجه

.نيازي به مصرف قرص اضافه نيستاگر يك يا دو نوبت مصرف قرص فراموش شود.1

يك3اگر مصرف.2 قرص فراموش شود به محض ياد آوري دوز آخر آن را مصرف نمائيد اما از

.روش كنتراسپتيو استفاده كنيد

به2در صورت استفراغ بعد.3 .يديمحض احساس بهبود آن را مصرف نما ساعت از مصرف دارو

از.4 در24در صورت اسهال شديد براي بيش در ساعت دوز معمول مشكلي ايجاد نمي كند اما

.صورت فراموش شدن يك دوز دارواز روش ديگر استفاده شود

از.5 .ماه با مصرف دارو از يك روش كنتراسپتيو استفاده شود2در صورت قطع پريود بيش



و-ترومبوفليبيت، اختالالت ترومبوآمبوليك، بيماريهاي قلبي:موارد منع مصرف مغزي، مغزي، سكته قلبي

نارسايي قلبي، سرطان پستان، سرطان دهانه رحم، تومورهاي كبدي، بارداري يا موارد مشكوك به بارداري،

.خونريزي هاي غير طبيعي

.سالگي35مخصوصا در سنين باالي. سيگار خطر بروز عوارض قلبي را افزايش مي دهد:موارد هشدار

و ترمبوز مغزي، افزايش فشار افزايش خطر ابتال به:عوارض جانبي ترومبوفليبيت، ترومبوز عروق كرونر

و عدم تحمل لنزهاي و حساسيت پستانها خون، بيماري كيسه صفرا، ميگرن، افسردگي، سردرد، راش

.تماسي

و اغلب اين دارو براحتي بايد توجه داشت كه عوارض گفته شده همزمان يا در هر كسي ديده نمي شود

.تحمل مي شود

و اثر روي نوزاد در دوران شيردهي بهتر است مصرف نشود چون نشانه هايي از ترشح آن در شير مادر

.گزارش شده است

در اولين دوره مصرف بهتر است براي حصول نتيجه مورد نظر از يك روش ديگر بارداري مثل كاندوم

.استفاده شود

:قرص بالرا
و كلرماديونون است اثر پروزسترون اين،ساخت شركت گروننتال هر قرص حاوي اتينيل استراديول

مصرف. قرص مي باشد21هر بسته بالرا حاوي.هاست قرص در افزايش وزن كمتر از ساير انوع قرص

در صورتيكه در دوره هاي قبل، نوع ديگر ضد بارداري را دريافت. بالرا، را بايد از روز اول سيكل آغاز كرد

ك شده، پس از مصرف آخرين قرص، براي يك دوره هفت روزه،.درمي توان مصرف اين قرص را آغاز

از. وز پس از مصرف آخرين قرص، خونريزي اتفاق مي افتدر2–4كه.نبايد قرص ها مصرف شود 7پس

.روز، مصرف قرص را بايد ادامه داد



تركيباتي كه باعث كاهش سريع هورمونهاي استروئيدي مي شوند، اثر پيشگيري بالرا، را تحت تأثير قرار مي

باربكسالون، كاربامازپين،(صرع دهند مانند باربيتوراتها، ريفامپين، گريزوفلوين، فنيل بوتازون، داروهاي ضد

و همچنين مصرف آنتي بيوتيك هايي مثل آمپي سيلين، تتراسيكلين كه باعث تغيير) فني توئين، پريميدون

.فلور روده مي شوند، ميزان فعاليت بالرا، را كاهش مي دهد

 Nataziaناتازيا
و داروي آمريكا يك قرص هورموني تركيبي را به عنوان يك ضد بارداري خوراكي جديد سازمان غذا

)Natazia (هورمون زنانه استروژن2اين قرص حاوي. تاييد كرد)و پروژسترون) استراديول والرات

و اولين ضد بارداري خوراكي) دينوژست( . فازي موجود در بازار آمريكا است4بوده

و اورولوژي مري تاييد ناتازيا گزينه ديگري«: لند گفت اسكات مونرو از بخش فرآورده هاي توليد مثل

.»را براي زناني فراهم مي كند كه از ضد بارداري هاي خوراكي به عنوان روش جلوگيري استفاده مي كنند

و اثربخشي اين ضد بارداري خوراكي جديد در در آمريكاي3كارآزمايي چند مركزي فاز2ايمني

و اروپا ارزيابي شد به 1867يي ها با شركت اين كارآزما. شمالي و نزديك 28چرخه درماني 30000زن

در هر دو بررسي، ضد بارداري خوراكي جديد به عنوان يك داروي ضد بارداري هورموني.روزه برگزار شد

شايع ترين عوارض جانبي مشاهده شده در اين پژوهش ها خونريزي غيرطبيعي، حساسيت. موثر عمل كرد

و است و آكنه بودسينه، سردرد، تهوع .فراغ، افزايش وزن

از:)chewable contraceptive( قرص هاي جويدني پيشگيري از بارداري يا آدامس پيشگيري

كه به صورت قرص) FEMCON Fe( بارداري آدامس پيشگيري از بارداري 35داراي هايي هستن

و مي28ميكروگرم پروژسترون است هر بسته قرص40ميكروگرم استروژن كه عددي آن21باشد عدد

و  و داراي ماده مؤثر پيشگيري از بارداري بوده مي7سفيد رنگ و داراي آهن باشد مصرف عدد آن قهوه اي

مي آن  و بلعيده ، جويده شده ل به صورت روزي يك عدد ؛ بعد هم يك يوان بزرگ آب نوشيده شود

مي مي و بقيه موارد تقريباً مثل قرص هاي تركيبي پيشگيري از بارداري و فراموشي . باشد شود نحوه مصرف



:ساير قرص ها
 Seasoniqueو Seasonaleهاي هاي خوراكي ضدبارداري شامل قرص هاي جديد قرص گونه

هستند كه خونريزي قاعدگي را در زنان به چهار بار در سال"چرخه طوالني"هاي ضدبارداري فراورده

و قرص كاهش مي يك فراورده ضدبارداري با مصرف مداوم، خونريزي ماهانه را به طور Lybrelدهند،

.كند كلي متوقف مي


