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Abstract 
 

Background and purpose: Nowadays over 153 million women use IUD worldwide as 

contraception. Long-term durability, high efficacy, and cost effectiveness are advantages of this method. 

This study compares the side effects and continuation rate of TCu380A and CuSafe (300, +300) IUDs 

during a 6-month period in Taamine Ejtemaee clinics, Hamadan, Iran. 

Materials and methods: This was a description study. By using a continued method, 250 

candidates applied for IUD were randomly placed in two groups of IUD. The side effects and 

continuation rate were recorded in the following 1,2,3,6 months. Statistical analysis was performed using 

Students` t-test, fisher and chi-squared test where appropriate. The method for data collection was using 

some information record whose reliability and validity had been approved by the authorities in the field 

and after data collection they were analyzed statistically. 

Results: Vaginal bleeding was the most common consequence during the first month of 

implantation in both groups, however in months 1, 2, and 6 vaginal bleeding was significantly less 

prevalent in Cu safe group. At all intervals Cu safe users were complained for pain and infection 

significantly less than that in the TCu380A group. The continuation rate was significantly higher in the 3rd 

month for Cu safe users. No other major differences in spontaneous expulsion and contraceptive failure 

were found between the study groups. 

Conclusion: According to our findings, the side effects included bleeding; pain, infection and 

spontaneous expulsion were less incident in Cu safe users than TCu380A. Therefore, the use of Cu safe 

IUD is recommended. 
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  پژوهشی          

  
  
  ازنــــــدرانـکــــــی مــــــــوم پـزشـلـــه دانشـــــگاه عـلـــمج

  )62-68    (1389 سال    خرداد و تیر    76شماره    بیستم دوره 
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 و TCu380A   نوعIUD جانبیبررسی عوارض 
)300 +  ،300( Cu-Safe1387، سال شهر همدان در زنان  

 
  2لیال امینی          1زهرا قدسی

  

  چکیده
 بـه عنـوان یـک روش پیـشگیری از بـارداری      IUDن زن در سراسـر دنیـا از          میلیـو  153امروزه بیش از     :سابقه و هدف    

پـژوهش حاضـر بـا    . باشد از مزایای این روش طوالنی االثر بودن، تاثیر باال در پیشگیری و هزینه کم آن می            . کنند استفاده می 
 مـاه اول    6اسـتفاده در     از نظر عوارض جـانبی و تـداوم          Cu-Safe) 300،   + 300 (و IUD، TCu380Aهدف مقایسه دو نوع     

  .های تامین اجتماعی انجام شد استفاده از روش در درمانگاه
خواهـان   نفـر از زنـان   250 با اسـتفاده از روش نمونـه گیـری مـستمر     .بود توصیفیاین مطالعه از نوع  :مواد و روش ها     

از نظـر عـوارض جـانبی و تـداوم          و   قـرار گرفتنـد      IUD انتخاب شده و به طور تصادفی در یکی از دو گروه             IUDاستفاده از   
ها برگه ثبت اطالعـاتی بـود کـه روائـی و پایـائی آن       ابزار گردآوری داده  .  ماه بعد کنترل شدند    6 و 3،2،1استفاده در فواصل    

  . بودتوسط اساتید صاحبنظر و مطالعه اولیه تأیید شده
در حـالی کـه در      .  روی داد  IUD جایگـذاری    در هر دو گروه در اولین مـاه بعـد از          بیشترین موارد خونریزی     :یافته ها   

هـای مراجعـه    در تمـام نوبـت  . )>05/0p(کمتر بود Cu-Safeداری در گروه     های اول، دوم و ششم خونریزی به طور معنی         ماه
تداوم استفاده از روش در ماه سـوم        . )>05/0p( بود TCu380Aکمتر از    Cu-Safeداری در گروه     به طور معنی  درد و عفونت    

در مـورد دفـع خودبخـودی و حـاملگی      .)>05/0p(بیـشتر بـود   Cu-Safeکننـدگان    در استفاده داری   به طور معنی  ی  کارگذار
  .داری بین دو گروه مشاهده نشد ناخواسته هیچ تفاوت معنی

های این پژوهش، از آنجا که عوارضی چون خونریزی، درد، عفونت و دفـع خودبخـودی در                  با توجه به یافته    :استنتاج  
IUDع نو Cu-Safeباشد، استفاده از این نوع   کمتر میIUD گردد می توصیه. 

  

  پیشگیری از بارداری، IUD عوارض جانبی، :های کلیدی هواژ
  

  مقدمه
 درصد زنان   55در کشورهای در حال توسعه حدود       

 کننـد  های پیشگیری ازبارداری استفاده می    از یکی از روش   
 وش پیشگیری یک ر   درصد آن مربوط به استفاده از      50 که

براساس آمارهای ارائـه شـده، در ایـران نیـز           . مدرن است 

هـای پیـشگیری      درصد زنـان از یکـی از روش        75حدود  
هــای پیــشگیری از  یکــی از روش. )1(کننــد اســتفاده مــی

اسـت کـه    ) IUD( رحمـی  بارداری مدرن، دستگاه داخل   
   آن در االیــر بــودن و تاثیـر بــی االثــوالنـلت طـه عـب

 
  :Ghodsi2003@yahoo.comE-mail                           مریانج، بلوار شهید بهشتی، جنب بانک مهدیه-همدان - زهرا قدسی:ولف مسئولم

 دانشگاه آزاد اسالمی تویسرکان ، ماماییگروه  .1

  نشگاه علوم پزشکی ایراندا ،دانشکده پرستاری و مامایی مامایی، گروه .2
  26/3/89:             تاریخ تصویب30/2/89: تاریخ ارجاع جهت اصالحات           2/10/88: ریافت تاریخ د
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   و همکارزهرا قدسی                                  هشی   پژو  
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پیشگیری از حاملگی، قابلیت برگشت سریع باروری پس        
ــایر     ــه س ــسبت ب ــودن آن ن ــه ب از خــروج آن و کــم هزین

 از آن    میلیون زن در سرتاسر جهان     153ها، بیش از     روش
از مزایای این روش پـایین بـودن میـزان          . کنند استفاده می 

حاملگی ناخواسـته در سـال اول اسـتفاده بـه علـت تـاثیر               
در یـک   . باالی آن و دخالت کمتر استفاده کننـده اسـت         

 کـشور میـزان حـاملگی ناخواسـته متعاقـب         19مطالعه در   
 گزارش شد،    درصد 2در پایان سال اول      IUDاستفاده از   
ــزان در ســایر روش در حــال هــا در مطالعــه  ی کــه ایــن می
  .)2( بود درصد15مذکور 

که به طـور شـایع مـورد اسـتفاده           IUDیکی از انواع    
یـک   اسـت کـه دارای       TCu380Aگیـرد، نـوع      قرار مـی  
اتیلن و سولفات باریم بـا سـیم پـیچ ظریفـی در              قالب پلی 

های مسی در روی دو بازو است کـه          اطراف ساقه و مهره   
ــ  ــطحی براب ــاد   380ر س ــس را ایج ــع از م ــر مرب ــی مت  میل

 سال کـارآیی  12برای مدت حدود  IUDاین  . )3(کند می
داشته و میزان حاملگی با استفاده از آن درطـی سـال اول             

  .)2( درصد گزارش شده است8/0 تا 3/0 حدود استفاده
ــت    ــونریزی، درد و عفون ــد خ ــیوع عوارضــی مانن ش

د سبب خـارج    که در برخی موار    IUDاز  متعاقب استفاده   
گـردد، محققـین را بـرآن        کردن زودتر از موعـد آن مـی       

هـای جدیـدتر بـا       IUDداشته تا همواره در فکر سـاخت        
 هـا، نـوع     IUDیکـی از ایـن      . )2،4(عوارض کمتـر باشـند    

)300 +  ،300 (Cu-Safe  اســت کــهT شــکل، ازجــنس 
بازوهای . متر مربع مس است     میلی 300اتیلن و حاوی     پلی

 زیـادی داشـته و انحنـایی دارنـد کـه            عرضی آن انعطاف  
شـانس آســیب بـه دیــواره رحـم را کــاهش داده، امکــان    
خروج خودبخودی و دردهـای قاعـدگی ناشـی از آن را            

بعالوه سبب سـهولت خـارج کـردن        . رساند به حداقل می  
مقدار کمتر مـس اسـتفاده      . گردد آن در صورت لزوم می    

سـبب کـاهش خـونریزی ناشـی از آن           IUDشده در این    
 است که   TCu380Aگردیده، قطر آن نیز یک سوم قطر        

ــت      ــر عفون ــاهش خط ــذاری و ک ــهولت کارگ ــبب س س
تـک نـخ و بـدون گـره اسـت کـه در               IUDاین  . شود می

نتیجه امکان هر گونـه آلـودگی میکروبـی را بـه حـداقل              
 ساله بوده، احتمـال حـاملگی بـا         5کارآیی آن   . رساند می
  .)5،6( درصد در سال گزارش شده است5/0آن 

نتایج یک مطالعه چند مرکـزی در آلمـان نـشان داد            
که درد، عفونت، خروج خودبخودی و خارج کـردن بـه           

ــونریزی در   ــت خ ــر از  Cu-Safe) 300،  + 300(عل کمت
TCu380A7( بــوده اســت( .Bishop نیــز در  و همکــاران

 TCu380Aمطالعه خود بیشترین علت خروج زود هنگام     
ــد   ــالم کردن ــونریزی اع ــژوهش  . )8(را درد و خ ــایج پ نت

  نفــر از زنــان متقاضــی   270صــفوی و همکــاران روی  

 نیـز مویـد کمتـر بـودن خـونریزی،           IUDو واجد شرایط    

 IUD نـسبت بـه      TCu380A  نوع IUDدرد و عفونت در     
ــوع  ــود Cu-Safe) 300،  + 300(ن ــوق  . )9(ب ــوارض ف ع
ــد  مــی ــل  توان ــاثیر قاب ــداوم اســتفاده از روش ت در عــدم ت

ــه ــته مالحظـ ــدای داشـ ــه  . )10( باشـ ــژوهش بـ ــن پـ   در ایـ
ــت،    ــونریزی، درد، عفونـ ــر خـ ــی نظیـ ــسه عوارضـ   مقایـ
ــداوم    ــته و تـ ــاملگی ناخواسـ ــودی، حـ ــروج خودبخـ   خـ

  نــوع  IUD و TCu380A  نــوعIUDاســتفاده از روش در 
)300 +  ،300 (Cu-Safeکننـــده بـــه   در زنـــان مراجعـــه

  .شد  در همدان پرداختههای تامین اجتماعی درمانگاه
  

  روش هامواد و 
 نفـر   250 بود کـه روی      توصیفیاین پژوهش از نوع     

کننده به درمانگـاه هـای تـامین اجتمـاعی           از زنان مراجعه  
جهـت پیـشگیری از      IUDهمدان که خواهان اسـتفاده از       

بارداری بوده و شـرایط و معیارهـای پـذیرش را داشـتند،             
معیارهای ورود به مطالعه عبـارت بودنـد        . صورت گرفت 

س دقیـق جهـت پیگیـری، داشـتن حـداقل           داشتن آدر : از
یک و حداکثر سه زایمان، پاپ اسمیر طبیعی، عدم ابـتال           

هـای نامرتـب    های لگنی فعال، فقدان خونریزی    به عفونت 
ــاری    ــود بیمـ ــابقه آن، نبـ ــا سـ ــسمنوره و یـ ــی، دیـ رحمـ

های قلب و یـا بـدخیمی دسـتگاه تناسـلی، فقـدان              دریچه
ود سـابقه  بیماری مقاربتی و حساسیت به مـس، عـدم وجـ       

هــا بــه روش  انتخــاب نمونــه. هــای رحمــی جراحــی لولــه
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 IUDعوارض جانبی  
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بدین صورت که از بـین      . تصادفی مستمر صورت گرفت   
یـک در   ( به طور تـصادفی    IUDزنان متقاضی استفاده از     

-Cu) 300،   + 300(و   TCu380Aهای مدل    IUD) میان

Safe   گذاشته شد ) با نمایندگی شرکت پرفوران   (هلندی .
 300، نـوع     Cu-Safe) 300،   + 300(نوع   IUDدر مورد   

زنان زایمان  ( متر  سانتی 7 تا   5در زنانی با سایز رحمی بین       
آن در  + 300و نـوع    ) ها و یا زایمـان اول      نکرده، سزارینی 

 سانتی متـر مـورد اسـتفاده        7زنانی با سایز رحمی بیش از       
هـایی کـه شـک ابـتال بـه عفونـت             در نمونـه  . قرار گرفت 

مبنـی   WHO اساس پیـشنهاد     سرویکس وجود داشت، بر   
 اگر یکـی از سـه      )2(بر تشخیص بالینی عفونت سرویکس    

مورد ترشح موکوسی همراه با چرک سرویکس، خـونی         
شدن سواپ در تمـاس بـا سـرویکس، ایجـاد رنـگ زرد              
پس از کشیدن ترشحات سواپ روی کاغذ سفید وجـود          

. شد به پس از درمان موکول می      IUDداشت کارگذاری   
ورت داشتن هر گونه عالمت و یا شک به         به عالوه در ص   

ــایی، از    ــوز باکتری ــا و واژین ــدا، تریکومون ــت کاندی عفون
 تهیــه شــده و درمــان Wet Smearنمونــه مــورد مطالعــه 

ابـزار گـردآوری داده هـا شـامل         . )3(گرفـت  صورت مـی  
ــدازه ــرازو،   هیــسترومتر جهــت ان گیــری ارتفــاع رحــم، ت

ر اسـاس   ای بـ   قدسنج و فـرم ثبـت اطالعـات تنظـیم شـده           
ها از طریق مصاحبه بـا خـود         اهداف پژوهش بود که داده    

افراد و کسب اطالعـات از آنـان و معاینـات بـالینی اخـذ               
فـرم ثبـت    . گردیده و در برگه ثبت اطالعات ثبت شدند         

 سـوال   7بخش اول شـامل     : اطالعات شامل دو بخش بود    
هـا و بخـش دوم        در مورد مشخصات دموگرافیک نمونـه     

ه از زنان، از طریـق معاینـات بـالینی و در            اطالعاتی بود ک  
های اول، دوم، سوم و چهارم بعد از کارگـذاری            مالقات

IUD به دست آمد.  
 ماه انجام شـد و بـا توجـه بـه     8گیری در مدت     نمونه

 ماه پیگیری الزم بـود،      6ها نیز    این که برای آخرین نمونه    
در ایـن   .  مـاه بـه طـول انجامیـد        14آوری اطالعـات     جمع
هـای   شامل خونریزی و کرامـپ    IUDها عوارض    تمالقا

ــودی    ــع خودبخ ــت، دف ــکمی، عفون ــاملگی  IUDش ، ح

ناخواسـته و تــداوم اسـتفاده از روش مــورد بررسـی قــرار    
ــت ــه     . گرف ــا ک ــت از آنج ــری عفون ــا پیگی ــاط ب در ارتب
ــا عفونــت لگنــی فعــال   نمونــه تنــدرنس رحــم و (هــایی ب

کان دادن ها و درد ناحیه تحتانی شکم به هنگام ت       آدنکس
ــالینی  ــه بـ ــرویکس در معاینـ ــشده و ) سـ ــه نـ وارد مطالعـ

ــه ــای    نمون ــسیت براســاس معیاره ــا داشــتن سروی ــایی ب ه
WHO             یا هر گونه عفونـت واژینـال تحـت درمـان قـرار ،

گرفت، پیگیری به    گرفته و سپس کارگذاری صورت می     
در صورت مشاهده عفونت لگنی فعـال       : صورت زیر بود  

ــاه اول پــس از کارگــذار   13ی، از آنجــا کــه طبــق  در م
 بیمـاری    خطـر ابـتال بـه      WHOتحقیق انجام شده توسـط      

نسبت  IUD یک ماه اول پس از کارگذاری        التهابی لگن 
و )  درصـد 6/3(های پیشگیری بـاالتر بـوده        به سایر روش  

 اسـت،   IUDمربوط به روش پیشگیری یعنـی اسـتفاده از          
IUD    بیــوتیکی صــورت   خــارج شــده و درمــان آنتــی
ــوع  )2،3(گرفــت مــی  IUD و ایــن مــورد در مقایــسه دو ن

ــی  ــور نم ــد منظ ــا   . ش ــسیت ب ــشاهده سروی ــورت م در ص
ــالینی براســاس   ــه   WHOمعیارهــای ب ــدن هــر گون ــا دی ی

های اول   عالمتی دال بر عفونت واژینال در هر یک از ماه         
 بیماری التهابی   تا ششم پیگیری و یا مشاهده عالئم دال بر        

،  پـس از کارگـذاری   از پایان مـاه اول تـا مـاه شـشم         لگن
 و مورد جهت    )2(درمان انجام شده   IUDضمن نگهداری   
 ها از آمار جهت تجزیه و تحلیل داده. گردید مقایسه ثبت می

  .های کای دو و دقیق فیشر استفاده شد توصیفی و آزمون
  

  یافته ها
ــروه    ــردی در دو گـ ــصات فـ ــا مشخـ ــاط بـ  در ارتبـ

TCu380A300،  + 300(  و (Cu-Safe نــشان هــا ، یافتــه 
 داد که در هر دو گروه اکثریت واحدهای مورد پژوهش         

 در گـروه سـنی  )  درصـد 4/30 ودرصـد   3/32به ترتیب  (
سایر مشخصات عبارت بودند    . سال قرار داشتند   29تا   25
 6/93و درصـــد  4/98بـــه ترتیـــب (  خانـــه داراًاکثـــر: از

و درصـد    5/43بـه ترتیـب     ( ، حداکثر دو زایمـان    )درصد
 78بـه ترتیـب     ( دن در دوران شـیردهی    ، نبو ) درصد 2/47
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 26 تا   8/19، شاخص توده بدنی بین      ) درصد 71و  درصد  
  ). درصد4/71و درصد  2/62به ترتیب (

ــوارد    ــشترین درصــد م ــژوهش بی ــایج پ ــر اســاس نت ب
 8/46( و درد)  درصــد8/32و درصــد  6/51( خــونریزی

در هر دو گروه در اولین ماه بعـد         )  درصد 6/17و  درصد  
های پس از کارگـذاری       بود و در کلیه ماه     از کارگذاری 

IUD       درصد موارد خـونریزی و درد در گـروه Cu-Safe 
  .)>05/0p( بودTCu380Aداری کمتر از  به طور معنی

  
 استفاده  گروهتعیین و مقایسه میزان خونریزی در دو        : 1شماره  جدول  
  Cu-Safe) 300،  + 300( و TCu380A  نوعIUD کننده از

  

TCu380A  )300+ ،300 (Cu-Safe  IUD 
  

 p-value  درصد  تعداد  درصد  تعداد  عهماه مراج

1  64  6/51  41  8/32  003/0  
2  44  37  25  8/20  007/0  
3   35  9/29  12  3/10  001/0  
6  25  26  2  2  001/0  
  >p 05/0  نتیجه آزمون 

  
دهـد بیـشترین      نشان می  2همانطور که جدول شماره     

ــاه    ــروه در م ــر دو گ ــت در ه ــس از درصــد عفون  دوم پ
های پـس از کارگـذاری       کارگذاری بوده، در تمام نوبت    

 بــه طــور  Cu-Safeدرصــد مــوارد عفونــت در گــروه    
  .)>05/0p( بودTCu380Aداری کمتر از  معنی

  
کننـده    استفاده گروهتعیین و مقایسه بروزعفونت در دو      : 2 شماره جدول

  )ه درهرگرو=125n( Cu-Safe) 300،  + 300( وTCu380A  نوعIUDاز
  

TCu380A  )300+ ،300 (Cu-Safe  IUD 
  

 p-value  درصد  تعداد   درصد  تعداد  ماه مراجعه

1  27  8/21  10  8  002/0  
2  32  9/26  11  2/9  001/0  
3   24  5/20  6  2/5  001/0  
6  19  8/19  5  5  002/0  
  >p 05/0  نتیجه آزمون 

  
هــای پــژوهش نــشان داد کــه در هــر دو گــروه  یافتــه

بخودی در شش ماه اول کارگذاری      مواردی از دفع خود   
وجود داشته و میزان شیوع آن در هردو گروه در ماه اول            

 آزمون فیشر در هیچ   . پس از کارگذاری بیشتر بوده است     
  .داری را نشان نداد های پیگیری اختالف معنی یک از ماه

 گروه در دو  IUDتعیین ومقایسه خروج خودبخودی     :3جدول شماره   
 Cu-Safe) 300،   + 300( و   TCu380A نـوع  IUD استفاده کننـده از   

)125n= در هر گروه(  
  

TCu380A  )300+ ،300 (Cu-Safe  IUD 
  

 p-value  درصد  تعداد   درصد  تعداد  ماه مراجعه

1  4  2/3  3  4/2  72/0  
2  2  7/1  1  8/0  62/0  
3   2  7/1  1  9/0  1  
6  1  0/1  --  --  49/0  
  <p 05/0  نتیجه آزمون 

  
ــماره   ــق جــدول ش ــ4طب ــتفاده از روش در  ت داوم اس

 در مـاه سـوم      Cu-Safe  نوع IUDگروه استفاده کننده از     
 IUDاسـتفاده کننـده از   داری بیشتر از گروه      به طور معنی  

  .)>05/0p (بود TCu380Aنوع 
  

 گـروه تعیین و مقایسه تداوم استفاده از روش در دو     :4جدول شماره   
   Cu-Safe) 300 ، + 300(  و TCu380A  نـوع  IUD استفاده کننـده از   

)125 n=در هر گروه(   
  

TCu380A  )300+ ،300 (Cu-Safe  IUD 
  

 p-value  درصد  تعداد   درصد  تعداد  ماه مراجعه

1  121  6/97  122  6/97  1  
2  110  4/92  116  7/96  16/0  
3   102  2/87  114  3/98  002/0  
6  88  7/91  94  94  58/0  
  =p 002/0  نتیجه آزمون 

  
در مورد حـاملگی ناشـی از شکـست روش، آزمـون            

های   و حاملگی ناخواسته در ماه     IUDدقیق فیشر بین نوع     
اول، دوم، ســوم و شــشم پــس از کارگــذاری ارتبــاط     

  .داری را نشان نداد معنی
  

  بحث
های پـژوهش نـشان داد کـه در گـروه اسـتفاده              یافته
 خـونریزی و درد بـه طـور         Cu-Safe  نـوع  IUDکننده از   

نـوع   IUDاسـتفاده کننـده از      داری کمتـر از گـروه        معنی
TCu380A علــت کــم بــودن درد در . بــوده اســتIUD 

Cu-Safe300 توانـد انعطـاف بیـشتر بازوهـا و انـدازه             می
بیـشترین درصـد خـونریزی و درد در         . کوچکتر آن باشد  
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هر دو گـروه در اولـین مـاه بعـد از جایگـذاری بـود کـه                  
 در طـی قاعـدگی و       توانـد بـه علـت التهـاب آنـدومتر          می

ل یـ در اوا ) IUD( تالش آندومتر برای دفع جسم خارجی     
نتایج مطالعـه ناهیـدی و جاللونـد روی    . کارگذاری باشد 

 نمونه نیز مؤید کـم بـودن خـونریزی و درد در ایـن               110
ــده از     ــتفاده کنن ــروه اس ــه گ ــسبت ب ــروه ن ــوع  IUDگ ن

TCu380A در همین راستا    . )11(بودKurzukh   در کشور 
 .)8(نیز به نتایج مشابهی دست یافتآلمان 

دار   معنی همچنین نتایج این پژوهش بیانگر کم بودن      
نـسبت   Cu-Safe) 300،   + 300(گروه  موارد عفونت در    

 درصد عفونـت در دو       بیشترین . بوده است  TCu380A به
در . گروه در مـاه دوم پـس از جایگـذاری گـزارش شـد             

ز نتـایج    و همکاران انجام شد نیـ      Wuپژوهشی که توسط    
آنها معتقدند که کمتر بـودن مـوارد        . مشابهی بدست آمد  
تواند به علت تک نخ بـودن         می IUDعفونت در این نوع     

 TCu380Aنوع  IUDو نداشتن گره انتهایی در مقایسه با    
 هـای مـسی     IUD معتقد اسـت کـه در        Grimes. )6(باشد

توانــد بــا کــاهش عفونــت در   مــیIUDکــوچکتر بــودن 
  .)5(ارتباط باشد
های پژوهش در هر دو گـروه مـواردی از دفـع             یافته

. خودبخودی را در شـش مـاه اول کارگـذاری نـشان داد            
 TCu380Aبیشترین میزان دفـع خودبخـودی مربـوط بـه           

هـا   یافته. بود که در ماه اول پس از کارگذاری اتفاق افتاد        
نـوع   IUDمؤید کمتر بودن درصد دفـع خودبخـودی در          

Cu-Safe300 ــو ــی آزم ــود ول ــک از   ب ــشر در هیچی ن فی
در . داری را نـشان نـداد      های پیگیـری اخـتالف معنـی       ماه

 نیـز بیــشترین علـت خـروج زودتــر از    Escuderoمطالعـه  
ــد  ــوده اســت  TCu380Aموع ــودی ب ــع خودبخ . )12( دف

 IUDرود بـاالتر بـودن دفـع خودبخـودی در      احتمال مـی  
 در مـاه اول بـه علـت دردهـای کرامپـی             TCu380Aنوع  

در .  باشــدIUD ز انــدازه بزرگتــر ایــن نــوعبیــشتر ناشــی ا
مطالعـــه صـــفوی و همکـــاران بیـــشترین درصـــد دفـــع  

 در Cu-Safe300  نـــوعIUDخودبخـــودی مربـــوط بـــه 
ــود   ــس از کارگــذاری ب ــاه پ ــژوهش . )9(شــشمین م در پ

Bishop     نیز بیـشترین مـوارد دفـع        2002 و همکاران سال 
ــوده Cu-Safe300  نــوعIUDخودبخــودی مربــوط بــه   ب

توانـد عـدم تناسـب        دلیـل ایـن امـر مـی        احتماالً. )8(است
هایی باشد که در آنهـا        با سایز رحم در نمونه     IUDاندازه  

در پژوهش حاضر در زنـانی بـا        . دفع صورت گرفته است   
 و در  IUD این   300متر نوع     سانتی 7 تا   5سایز رحمی بین    

آن + 300متـر نـوع       سـانتی  7زنانی با سایز رحمی بیش از       
 در مطالعه چند مرکزی در   . رارگرفته است مورد استفاده ق  

کننـده از    آلمان نیز خروج خودبخودی درگـروه اسـتفاده       
IUD نوع  Cu-Safe300    کمتر از IUD  نـوع  TCu380A 

  .)7(گزارش شده است
هـای پـژوهش نـشان داد کـه تـداوم اسـتفاده از           یافته

 در  Cu-Safe  نـوع  IUDروش در گروه استفاده کننده از       
استفاده کننـده   داری بیشتر از گروه      نیماه سوم به طور مع    

در ماه ششم پـس از      . بوده است  TCu380A  نوع IUDاز  
دار نبــود امــا در گــروه  کارگــذاری ایــن اخــتالف معنــی

ــده از  اســتفاده ــوعIUD کنن ــشتر از گــروه Cu-Safe  ن  بی
 و  Tolley. بـود  TCu380A  نـوع  IUDاستفاده کننـده از     

فتنـد کـه میـزان      همکاران در یک مطالعه شش ماهـه دریا       
 تــأثیر قابــل تــوجهی در تــداوم IUDخــونریزی ناشــی از 

بــدین معنــی کــه هــر چــه مقــدار  . اســتفاده از روش دارد
بیشتر باشد تمایل بـه قطـع روش         IUDخونریزی ناشی از    

 و همکـاران نیـز      Bishop. )13(توسط مددجو بیشتر اسـت    
در نتایج پژوهش خود اعالم کردند بیشترین علت خارج         

، درد و خونریزی    TCu380A نوع   IUDدهنگامکردن زو 
ــوده اســت ــا 2006 و همکــاران در ســال Haugan. )8(ب  ب

 خـونریزی و درد را از دالئـل         ، نمونه 957مطالعه بر روی    
در رابطـه بـا    . )10(ذکر کردند  IUDعدم تداوم استفاده از     

 داری معنـی های پژوهش ارتبـاط      حاملگی ناخواسته، یافته  
هـای   به هر حال در تمام نوبـت      . ادرا در دو گروه نشان ند     

پس از کارگـذاری میـزان حـاملگی ناخواسـته در گـروه             
ــده از  ــوعIUDاســتفاده کنن ــر از گــروه Cu-Safe  ن  کمت

 در مطالعـه    .بـود  TCu380A  نـوع  IUDاستفاده کننده از    
Bishopــاران ــر از    و همک ــروج زودت ــت خ ــشترین عل  بی
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ــد  ــوعIUDموع ــوده  ، Cu-Safe  ن ــته ب ــاملگی ناخواس ح
 که احتماأل به علت عدم تناسب اندازه رحـم بـا             .)8(است
در پـژوهش  . در زمان کارگـذاری بـوده اسـت      IUDنوع  

ــوع  ــوع IUD 300+ و 300حاضــر از دو ن ــا Cu-Safe  ن  ب
توجه به سایز رحم مددجو استفاده شده است که ممکـن           
است در کـاهش میـزان حـاملگی ناخواسـته تـأثیر داشـته           

 حاضـر در مطالعـه انجـام شـده       هم راستا با پژوهش   . باشد
 نیـز   Cu-Safe  نـوع  IUD داوطلب استفاده از     1017روی  

 TCu380A  نـوع  IUDمیزان حاملگی ناخواسته نسبت به      
  .)14(کمتر گزارش شده است

نـوع   IUDپژوهش حاضر نـشان داد کـه اسـتفاده از           
)300 +   ،300 (Cu-Safe       به علت خصوصیات ویژه ایـن 

ــوع   روش  ایــنشــی ازســبب کــاهش عــوارض نا IUDن
ــروج  پیـــشگیری  ــونریزی، درد، عفونـــت، خـ ماننـــد خـ

گردد که خود در تداوم استفاده از روش         خودبخودی می 
لذا با  . های ناخواسته نقش مؤثری دارد     و کاهش حاملگی  

توجه به تالش دولت در جهت تشویق زنان به اسـتفاده از       
یک روش پیشگیری مؤثر با حـداقل عـوارض و تـشویق            

داوم استفاده از روش و بر اساس نتـایج ایـن           در راستای ت  
نـوع   IUDگردد برای زنـانی کـه بـا     پژوهش، پیشنهاد می  

TCu380A      گردند از   دچار خونریزی، درد و عفونت می 
IUD نوع Cu-Safeاستفاده گردد .  

از آنجا که در طی مدت این مطالعـه سـوراخ شـدن             
بین نـوع   دار رحم، حاملگی خارج از رحم و ارتباط معنی     

IUD            و حاملگی ناخواسته دیده نشد، لـزوم ارائـه تحقیـق
ــر     ــوارض ضــروری بنظ ــایر ع ــسه س ــرای مقای ــوالنی ب ط

بـه   IUDبا توجه بـه اینکـه انـواع جدیـدتری از            . رسد می
منظور پیشگیری از بارداری ساخته شـده اسـت، پیـشنهاد           

ــژوهش  مــی ــا پ ــسه   شــود ت   هــای دیگــری در جهــت مقای
)300 +  ،300 (Cu-Safeع جدیـــــدتر ماننـــــد  و انـــــوا

GyneFix و IUS ــذیرد ــورت پ ــشنهاد   . ص ــت پی در نهای
شود تا تحقیقی با همین عنوان در سایر مناطق کـشور،            می

هــای بزرگتــر و در مراکــز دیگــر انجــام  در تعــداد نمونــه
پژوهشگران امیدوارنـد کـه نتـایج ایـن مطالعـه راه            . گیرد

ــده   گـــشای تحقیقـــات بعـــدی بـــوده و تحقیقـــات آینـ
  .پژوهش حاضر را جبران نمایندهای  کاستی
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