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  چکیده
- هاي ناخواسته و میزان نسبتاً باالي شکست در موارد استفاده معمول از روشباالي حاملگیمیزان  :زمینه و هدف

هاي دراز مدت پیشگیري از بارداري هاي پر قدرتی از نیاز به روشپذیر جلوگیري از بارداري، نشانههاي برگشت
ت که به علت استفادة آسان و استات اسپروژسترونمدروکسیدپوهاي مؤثر و مقبول آمپول هستند یکی از این روش

با این حال تعداد زیادي از مصرف کنندگان آمپول . استرهایی از مشکل فراموش کردن روزانۀ قرص گسترش یافته
پروژسترون استات به دالیل مختلف از جمله عوارض جانبی ونگرانی هاي بهداشتی ناشی از آن، استفاده از مدروکسی

هاي تزریقی پیشگیري از  ین مطالعه به منظور بررسی علل مؤثر بر تداوم مصرف آمپولا. دهنداین روش را ادامه نمی
  . بارداري در تبریز انجام شده است

-مدروکسیدپو  زن استفاده کننده از484نگر بوده، که بر روي  این مطالعه یک بررسی مقطعی گذشته :روش کار
گیري تصادفی  روش نمونه. راجعه کرده بودند، انجام شددرمانی تبریز م - که به مراکز بهداشتی استاتپروژسترون

اي بود که به صورت مصاحبه با خود فرد تکمیل و اطالعات  نامهها شامل پرسش آوري داده بزار گردبندي شده و ا طبقه
ار مورد تجزیه و تحلیل قر tهاي آنالیز واریانس و آزمون  و آزمون spss 11.5بدست آمده با استفاده از نرم افزار

  .گرفت
داراي  تحصیالت  درصد9/34دار و  آنها خانه درصد9/89سال،  33± 2/6میانگین سنی افراد مورد بررسی  :هایافته

بین تداوم و متغییرهاي سطح تحصیالت . شایعترین دلیل عدم تداوم در تمام گروه ها قطع قاعدگی بود. ابتدایی بودند
  ). >05/0p  (اري مشاهده شدد همسر و روش زایمان قبلی رابطه آماري معنی

با توجه به نتایج حاصله،تدوین برنامه هاي آموزشی در زمینه عوارض جانبی جهت مددجویان ضروري  :گیري نتیجه
  .بنظر می رسد

 فاکتورهاي مؤثر، تداوم مصرف، دپومدروکسی پروژسترون استات :هاي کلیدي واژه
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 مقدمه

در  1بنابر گزارش سازمان جهـانی بهداشـت       
، شانزده میلیون زن در دنیا از روش 2000سال 

-هاي پیشگیري از بارداري تزریقی اسـتفاده مـی  

میلیون نفر از آن ها آمپـول هـاي    13کردند که 
تزریقی سه ماهه را انتخـاب کـرده بودنـد و در    

 کشـور جهـان از جملـه    100حال حاضر حـدود  
امریکا از مصرف کنندگان این روش می باشـند  

هاي ناخواسـته  در واقع کاهش خطر حاملگی). 1(
در بالغین امریکایی تا حدودي مربوط به افزایش 

باشد پروژسترون استات میاستفاده از مدروکسی
-پروژسترونآمپول مدروکسی از استفاده میزان ).2(

 درصد ذکر 8/2، 1379در سال  استات در ایران

هاي تزریقی پیشـگیري از  آمپول)3( است گردیده
بر این کـه کـارایی بسـیار بـاالیی     بارداري عالوه

سـازي و داخـل   هاي عقـیم دارند و در حد روش
باشـند،  رحمی در پیشگیري از بارداري موثر مـی 

، )4،5(منافع متعدد دیگري نیز براي زنان دارند 
توان به کاهش خطر سـرطان  که از آن جمله می

اسـتفاده از آن در  . ومتر و تخمدان اشاره کرداند
مادران شیرده، زنان داراي افزایش فشـار خـون،   

 35حمالت تشنجی، میگـرن و سـیگاري بـاالي    
سال و کسانی که ممنوعیـت دریافـت اسـتروژن    

اگـر چـه پـذیرش ایـن      .)6( دارند بالمانع است
روش بسیار باال است، اما میزان تـداوم آن کـم   

م تداوم این روش، در مطالعات عد علت ،)7( است
استفاده ). 4،8،9(مختلف متفاوت ذکر شده است 

صــحیح و مــداوم از هــر روش پیشــگیري از    
بارداري یک اصل ضروري در کارآیی آن روش 
                                                
1-World Health Organization 

 تعـداد  توانـد مـی  مصـرف  عدم تداوم). 10(است 

. هاي ناخواسته و پرخطر را افزایش دهدبارداري
آسـیایی   کشـور  15هاي انجـام شـده در   بررسی

هـاي  بـارداري  از نیمی نشان داده است که بیش از
ناخواسته در نتیجه شکست و عدم تـداوم روش  

این مطالعه بـه  ). 11(پیشگیري از بارداري است 
منظور شناسایی فاکتورهاي مؤثر بر عدم تـداوم  

DMPA2    پیشـگیري از   بـه عنـوان یـک روش
بـدیهی اسـت کـه نتـایج     . بارداري انجام گرفت

-تواند در برنامهاین قبیل مطالعات میحاصل از 

 .هاي بهداشتی مورد استفاده قرار گیردریزي

  روش کار
مقطعـی از   –این پژوهش یک مطالعه توصیفی     

انجـام   1385نگر بـوده، کـه در سـال    نوع گذشته
جامعه مورد پژوهش در این مطالعه، زنان . گرفت

ــده  ــت کنن ــولدریاف ــز  DMPAي آمپ در مراک
مانی شهر تبریز بودند کـه اولـین دوز   در بهداشتی 

 1381آمپول را در فاصله زمانی ابتداي بهار سال 
روش . دریافـت کـرده بودنـد    82تا انتهاي پـاییز  

، بندي شـده بـود   گیري از نوع تصادفی طبقهنمونه
 4به این صورت که در مرحله اول از هر یـک از  

منطقه موجود در شـهر تبریـز، نیمـی از مراکـز و     
وابسته به آن منطقه به صورت تصادفی  هايپایگاه

انتخاب شده و در مرحله بعد، تعداد نمونـه مـورد   
متناسب با آمـار زنـان   (اي نظر به صورت سهمیه

مرکـز   بـه هـر  ) واجد شرایط مطالعه در هر مرکز
 هايتخصیص یافت و در مرحله آخر تعداد نمونه

 مرکز به صورت تصـادفی  هر الزم جهت بررسی از

. زنان داراي شرایط پژوهش انتخاب شدنداز بین 
                                                
2 - Depot-medroxyprogesterone acetate 
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 ،)p )12%= 33حجم نمونه الزم با در نظر گـرفتن 
 ، درصـد  95 و حدود اطمینان 05/0درصد خطاي 

در مجموع با در نظر گرفتن  که شد برآورد نفر 450
نفـر مـورد بررسـی      484هـا احتمال ریزش نمونه

هــا در ایــن داده آوريابــزار گــرد. قــرار گرفتنــد
اي مبنی بر مقاالت علمی نامهمل پرسششا پژوهش

 بخش اول، شامل: بوده و در سه بخش تنظیم شد

اجتمـاعی   -سؤال مربوط به مشخصـات فـردي   9
سؤال در مورد سابقه  8ها، بخش دوم شامل نمونه

سـؤال در مـورد    14مامایی و بخش سوم شـامل  
علل قطع تزریق، و عوارض بعد از تزریق بود کـه  

. خـود فـرد تکمیـل شـد    به صورت مصـاحبه بـا   
 spss 5/11اطالعات بدست آمده وارد نرم افزار 

گردید و بـا اسـتفاده از آمـار توصـیفی و تحلیلـی      
مورد تجزیه و تحلیل ) tآنالیز واریانس و آزمون (

  .قرار گرفت
  هایافته
نتایج نشان داد دامنه تغییـرات سـنی زنـان         
 6/33± 2/6سال بـا میـانگین سـنی     59تا  14

ـ  ود  میـانگین مـدت ازدواج افـراد مـورد     سال ب
سـال   7/6سال با انحراف معیـار   8/13پژوهش 

سـال   10 -19، درحـدود  %)3/35(آنها اکثر و بود،
بیشترین درصد . گذشت از زمان ازدواجشان می

از نظـر تحصـیالت   ) %9/34( افراد مورد بررسـی 
آنهـا   درصـد 9/89در سطح ابتدایی قرار داشته و 

بـار   3 از   افراد سابقه کمتر 4/50.بودند دارخانه
. بودنـد  فرزند  2آنهاداراي درصد3/47بارداري، 
  از بارداري قبل از   جلوگیري  روش  همچنین

  
  

ــول در   ــق آمپ ــد9/46تزری ــورد   درص ــراد م اف
ژوهش، قرصهاي خوراکی ضـد بـارداري بـود و     پ

آنها به علت عوارض جسـمی روش   درصد5/24
ــرده     ــرك کـ ــود را تـ ــی خـ ــگیري قبلـ پیشـ

اصلی  ، علت)%8/81(بیشترین درصد افراد .ودندب
انتخاب آمپول را بـه عنـوان روش پیشـگیري از    

ذکـر   املگی پـایین ایـن روش  حبارداري، احتمال 
 هـاي پـژوهش  بر اساس آنچه کـه یافتـه  . کردند

داد، بیشترین درصد عوارض مشاهده شـده   نشان
پس از تزریق آمپول بـه ترتیـب قطـع قاعـدگی     

ــزایش ،%)8/59( ــه%) 3/18(وزن  افـ ــی لکـ بینـ
همچنـین نتـایج   . بود%) 8/5(سردرد  ، و%)1/12(

حاصله بیانگر این مطلب بود که دالیل متعـددي  
گیــري بــراي قطــع آمپــول دخالــت  در تصــمیم

%) 8/59(داشتند که مهمترین آنها، قطع قاعدگی 
همچنین بـا اسـتفاده   ). 1جدول شماره (بوده است
طح تحصیالت آماري بین تداوم و س هايازآزمون
داري  و نوع زایمان قبلی رابطه آماري معنی همسر

نتایج بررسی نشان داد . )>05/0p(مشاهده شد 
 9(که بیشترین میانگین تداوم در گـروه بیسـواد   

ــاه 6(و کمتــرین آن ) مــاه ــا در خــانم) م هــاي ب
اما بین متوسط تـداوم  . تحصیالت دانشگاهی بود

غل و متغیرهاي سن، سطح تحصیالت، شـغل، شـ  
هـا و تعـداد    همسر، درآمد خانوار، تعداد حاملگی

الزم . داري مشاهده نشـد اختالف معنی فرزندان
 30به ذکر است  بیشترین تداوم  در گروه سنی 

  .سال وجود داشت 39تا 
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 )n=484(توزیع فراوانی واحدهاي مورد پژوهش بر حسب فراوانی عوارض مشاهده شده پس از تزریق آمپول  -1جدول 

 وانیفرا
 عوارض

 فراوانی
 تعداد درصد تعداد درصد عوارض

 به وجود آمدن یک بدخیمی - - ریزش مو 2 4/0

 افزایش مدت خونریزي 21 3/4 پرمویی 5 1

 کاهش مدت خونریزي 32 6/6 کاهش میل جنسی 8 7/1

 افزایش میزان خونریزي 22 5/4 کمر درد 8 7/1

 کاهش میزان خونریزي 28 8/5 درد پاها 8 7/1

 )آمنوره(قطع قاعدگی 289 8/59 تاري دید - -

 لکه بینی 58 1/12 لک صورت 9 9/1

 درد و حساسیت پستان 35 3/7 حالیبی 4 8/0

 افزایش وزن 89 3/18 آکنه 3 6/0

باردار شدن طی تزریق آمپول       - -
 )کارآیی کم (

 سردرد و سرگیجه 28 8/5

 تهوع 12 4/2 اريبروز بیم - -

 افسردگی و عصبانیت 17 7/3 سایر علل - -

  بحث
نتایج بدست آمده در خصوص فاکتورهاي مـؤثر  

تزریقی پیشگیري از بارداري  هاي آمپول مصرف بر
-حاکی از آن است که علل متعددي در تصـمیم 

گیري افراد براي اسـتفاده از ایـن روش دخالـت    
قطـع   شـایعترین علـت آن   کـه  طـوري  بـه  .داشت
ي حاجی کـاظمی   مطالعه در .بود %)8/59( قاعدگی

دالیل قطـع آمپـول شـامل     ترین و همکاران شایع
ــوره ،%)6/53( اخــتالل در قاعــدگی ، %)6/50( آمن

بود %) 3/20( میل جنسی کاهش و%) 33/(سردرد 
در بررسی انجـام شـده توسـط علیـزاده و     ).13(

همکاران نیز مهمترین علل تـرك آمپـول، قطـع    
 %)7/13( خـــونریزي زیـــاد و %)6/25( قاعـــدگی

1ي اکتـون  در مطالعـه ). 12(گزارش شده است
 و 

تـرین   داد کـه شـایع   نشـان  بررسی همکاران نتایج
 ).14(باشد هاي نامرتب می علت قطع با قاعدگی
شـایعترین   کـه  دهـد نشان می نتایج مطالعه حاضر

آمپـول بـه    پـس از تزریـق   شـده  مشاهده عوارض
، و  بینـی لکـه   افـزایش وزن  ، قطع قاعـدگی  ترتیب
ي انجـام شـده توسـط     مطالعـه  نتـایج .بود سردرد

نشـان داد   کرمانشاه در )1382( افکاري و همکاران
                                                
1 -Aktun 
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ترین عارضه در بین افـراد مـورد مطالعـه،     شایع
 و بعد از آن عصبانیت%) 1/86(اختالل قاعدگی 

کـه   بـود  عارضه دیگري وزن افزایش .بود %)2/25(
 تـرین  شـایع  .شـد  گـزارش  درصد 2/22میزان آن 

 بینی لکه و %)2/53( قاعدگی قطع قاعدگی، اختالالت

سلطانی و همکاران  بررسی در).15( بودند %)7/26(
 شـده،  مشـاهده  عـوارض  در همدان نیز شـایعترین 

، قطـع  %)4/63( قاعـدگی  حجـم خـونریزي   کاهش
و افزایش فواصـل خـونریزي   %) 7/55(قاعدگی 
ي اکتون  در مطالعه ).16( بودند ،%)6/39( قاعدگی

تـرین   و همکاران نتایج بررسی نشان داد که شایع
باشـد   عارضه گزارش شده، اختالل قاعـدگی مـی  

سـایر  . زنان ثبـت شـده اسـت    درصد80که در 
، %)10(مشاهده شده شامل افزایش وزن  عوارض

بـود   %)5( و سـردرد %) 6(احساس سفتی پستانها 
ـ ).14( وع بین تداوم با سطح تحصیالت همسر و ن

داري مشـاهده   زایمان قبلی رابطه آمـاري معنـی  
با مطالعه انجام شـده توسـط    که) >05/0p(شد 

اما بـین تـداوم بـا    . )17(همایونفر همخوانی دارد
داري اختالف معنیمتغیر سن و سطح تحصیالت 

ي  مشاهده نشد که به ترتیـب بـا نتـایج مطالعـه    
) 11(و رخشـانی ) 17(انجام شده توسط همایونفر 

و شغل اختالف   تداوم  بین همچنین .دارد نیهمخوا
  ي  نتایج مطالعه  با  نشد که  داري مشاهده معنی

  
  
  
  
  

 همخـوانی  رخشـانی  و علیـزاده   انجام شدههمایونفر،

تداوم با متغیرهـاي شـغل    بین. )17،11،12( دارد
هـا و تعـداد    همسر، درآمد خانوار، تعداد حاملگی

نشد که بـا   داري مشاهدهفرزندان اختالف معنی
ــه ــایج مطالع ــزاده   نت ــط علی ي انجــام شــده توس
الزم به ذکر است کـه ایـن   ).12(همخوانی دارد 
انجـام شـده اسـت و     نگرگذشته مطالعه به روش
نگر به منظور پیگیري دقیق آینده ايانجام مطالعه

عوارض ایجاد شده در زنان استفاده کننده از این 
  .شودروش توصیه می

  گیرينتیجه
دست آمده در ایـن مطالعـه،   جه به نتایج بهبا تو

شایعترین دلیل قطع آمپول، عوارض ایجاد شـده  
توسط آن بوده است، و بایـد در مـورد عـوارض    

قبل از تزریـق مشـاوره    DMPAجانبی احتمالی 
  . کافی با داوطلبین دریافت آن صورت گیرد

 پیشنهادات 
بــه عنــوان یــک  DMPAدر صــورت انتخــاب 
ارداري، پیگیـري و معاینـات   روش پیشگیري از ب

اي و منظم توسط پرسـنل شـاغل در واحـد    دوره
تنظیم خانواده مراکز بهداشتی صورت پذیرد تـا  
در صورت لزوم بتوان اقدام بـه قطـع آمپـول و    

  .جایگزین کردن روش مناسبتر نمود
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