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 محافظت در برابر حاملگی ناخواسته

 راهنمایی برای انتخابهای جلوگیری از بارداری
 

 عواملی به بستگی بارداری از پیشگیری روشهای انتخاب

 شرکای تعداد جنسی، فعالیت تواتر فرد، سالمتی مانند

دارد. میزان  آینده در شدن دار فرزند به میل و جنسی

اثربخشی بر اساس تخمین های آماری، نکته کلیدی 

 دیگری است.
 

 روشـــهای ایجاد کننده مانــــع :

 کاندوم مردانه

 یافته نعوظ آلت روی که است غالفی مردانه کاندوم

 در مانع ایجاد وسیله به و. گیرد می قرار دخول از پیش

 می کند. پیشگیری حاملگی از اسپرم عبور برابر

 از بعضی به. شود استفاده یکبار تواند می فقط کاندوم

 اضافه اسپرم بردن بین از برای شیمیایی ماده آن انواع

 جلوگیری در مضاعفی اثر تواند می که است نداده نشان علمی نظر از کش، اسپرم ماده این نمودن اضافه. است شده

ته باشد. از آنجا که این وسیله به عنوان یک مانع مکانیکی عمل می کند از داش تنها کاندوم به نسبت بارداری از

 تماس مستقیم با اسپرم، ترشحات تناسلی، عفونی و چرک و زخمهای تناسلی جلوگیری می کند.

وند( ش می خطاب گوسفندی پوست نام به که) گوسفند روده از آنها از کمی درصد و التکس سمغ از کاندومها بیشتر

در آمریکا به فروش می  1991پلی اورتان از سال ساخته شده اند. کاندومهای ساخته شده از پالستیکی به نام 

 رسند.

 سایر ایدز، ایجاد باعث که ویروسهایی از ناشی عفونت خطر کاهش برای روشها موثرترین از التکسی کاندومهای

یهای منتقله از راه جنسی می شوند، هستند.برای افرادی که به التکس بیمار دیگر و ایدز به وابسته بیماریهای

 حساس هستند کاندومهای پلس اورتان جایگزین مناسبی هستند.

 را جنسی راه از منتقله بیماریهای یا بارداری علیه حفاظت لغزنده مواد این. هستند شده لغزنده کاندومها بعضی

می توانند در همراهی با کاندومهای التکسی ، K-Yده بدون چربی مانند ژل آبکی یا ژل لغزن مواد. دهند نمی افزایش

یا پوست گوسفندی استفاده شوند. اما مواد لغزنده چرب مانند ژل پترولیوم )وازلین( لوسیونها یا روغن بچه یا روغن 

 د.ماساژ نباید استفاده شوند چرا که باعث ضعیف شدن و پاره شدن کاندوم می گردن
 

 کاندوم زنانه

 نظر از که اورتان پلی لغزنده غالف یک حاوی شد، تأیید غذا و دارو اداره توسط 1991 سال در که زنانه کاندوم

 مهبل داخل در دارد پذیر انعطاف حلقه یک که آن بسته انتهای. باشد می است مردانه کاندوم مشابه کامالً ظاهری
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 می شود و تا اندازه ای لب ها را می پوشاند.ه انتهای باز آن بیرون قرار داده حالیک در شود می داده قرار

 در نباید و باشد می مصرف یکبار برای فقط و است دسترس در نسخه بدون مردانه کاندوم مانند هم زنانه کاندوم

 می شود. محل از خروج و لغزیدن باعث که چرا شود استفاده مردانه کاندوم با همراهی
 

 دیافراگم

 گیری اندازه باشد، داشته مناسب اندازه آنکه برای کارشناس یک توسط و است دسترس در نسخه با فقط روش این

 از طریق دو از که دارد پذیر انعطاف حاشیه یک که است شکل گنبدی سمغی صفحه یک دیافراگم. شود می

رحم ار می پوشاند وبنابراین اسپرم نمی تواند به رحم دست یابد در  دهانه دیافراگم. کند می جلوگیری بارداری

 حالیکه کرم یا ژل اسپرم کشی که پیش از کارگذاری در دیافراگم به کار رفته است اسپرم ها را می کشد.

ارتباط مکرر  برای یا ساعت 6 از پس جنسی ارتباط برای. است کننده حفاظت کارگزاری از پس ساعت 6 تا دیافراگم

ساعت باید اسپرم کش تازه در داخل مهبل در حالیکه دیافراگم هنوز در جای خود باقی است به کار  6در طی این 

ساعت پس از آخرین ارتباط جنسی باید، در مکان خود باقی بماند. اما این زمان نباید بیش  6برود. دیافراگم حداقل 

 افزایش را است کشنده بالقوه اما نادر عفونت یک که ک توکسیکساعت طول بکشد چرا که خطر سندرم شو 21از 

 و شکل خورشیدی های دانه معده، ناراحتی ناگهانی، تب شامل توکسیک شوک سندرم های نشانه و عالئم. دهد می

 .است خون فشار افت
 

 روشهای هورمونی

 قرصهای خوراکی پیشگیری از بارداری ترکیبی

سال در بازار به  14یری از بارداری ترکیبی که به صورت خاص به آن قرص گفته می شود پیشگ خوراکی قرصهای

فروش می رسیده است و یکی از عمومی ترین روشهای پیشگیری از بارداری بر گشت پذیر در آمریکا هستند. این 

یله اثر مرکب شکل از روشهای جلوگیری تخمک گذاری ) آزاد شدن ماهیانه یک تخمک از تخمدانها( را به وس

 هورمونهای استروژن و پروژسترون مهار می کند.

 شدن باردار برای کمی بسیار شانس کند، مصرف را قرص معین ساعت یک در دقیقاً روز هر که آورد یاد به زنی اگر

 م می شود.ک قرصها بخشی اثر کند مصرف را خاصی بیوتیکهای آنتی مانند داروها بعضی زن این اگر اما. دارد

 تواند می قرص شد، داده توضیح ابتدا در که همانگونه. دارند نیز دیگری مزایای قرصها بارداری از پیشگیری کنار در

 فالوپی های لوله عفونت) لگن التهابی بیماریهای علیه حفاظتی اثر ضمن در. کند سبکتر و تر منظم را ماهانه عادت

 یا رحم که علت عمده ناباروری در زنان است( و علیه سرطانهای تخمدان و الیه داخلی رحم دارد.

 برای بارداری از پیشگیری قرصهای. شود گرفته بهداشتی کارشناس یک با مشاوره با باید قرص از استفاده به تصمیم

دن کودک، اما در عین حال برخی خطرات را نیز به آور دنیا به از تر خطر کم بسیار حتی است ایمن زنان بسیاری

 همراه دارند.

 زنانی و سیگاری سال 13 باالی زنان اما. دارند تر ابتدایی انواع به نسبت کمتری خطرات فعلی هورمون کم قرصهای

دارند، ممکن  رحم داخلی الیه سرطان یا رحم سرطان یا خونی لخته ایجاد سابقه مثل خاص پزشکی وضعیتهای که

است توصیه به عدم دریافت این قرصها شوند. قرص ممکن است با بیماری قلبی عروقی شامل فشار خون باال و 

 انسداد رگها مربوط باشد.
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 قرص جدید و قدیم کنندگان مصرف در را سینه سرطان خطر قرص آیا که است این سواالت بزرگترین از یکی

در مجله پیشگیری از بارداری به چاپ رسید  1996یک مطالعه بین المللی که در سپتامبر . خیر یا دهد می افزایش

سال پس از قطع مصرف قرص بیشتر از زنانی که هرگز قرص  14استنتاج کرد که خطر سرطان سینه در زنان 

ه درزنان سال پس از توقف استفاده از قرص خطر سرطان سین 14استفاده کرده اند نیست. در طی مصرف قرص و 

 قرص از نباید دارند، یا داشته سینه سرطان که زنانی فقط کمی بیش از زنانی است که از قرص استفاده نمی کنند.

 .کند بدتر را آنها وضعیت است ممکن قرص درون استروژن که چرا کنند استفاده

تهوع، سردرد، درد پستانها، اضافه وزن،  شامل روند می بین از قرص مصرف از پس ماه چند معموالً که قرص عوارض

 خونریزی نامنظم و افسردگی است.

 

 مینی پیل )قرص شیر دهی(

 هورمون حاوی فقط شود، می مصرف روزانه صورت به خوراکی ترکیبی قرصهای مانند هم پیل مینی گرچه

ط ناحیه دهانه رحم از رسیدن اسپرم به مخا ضخامت افزایش طریق از قرصها این. ندارد استروژن و بوده پروژسترون

تخمک جلوگیری می کنند. در ضمن این قرصها الیه داخلی رحم را از ضخامت محافظت می کنند که باعث می 

شود، تخمک بارور شده نتواند در رحم جایگزین شود. این قرصها مختصری کم اثرتر از قرصهای ترکیبی خوراکی 

 هستند.

ماهیچه ها را کم کند و مانند قرص های ترکیبی می تواند، خونریزی قاعدگی و گرفتگی های  نیز شیردهی قرص

خطر سرطان تخمدان و رحم و نیز بیماریهای التهابی لگن را کاهش دهد. از آنجا که این قرصها حاوی استروژن 

 انتخابهای قرصها این ندارند.نیستند خطر ایجاد لخته خونی که در همراهی با قرصهای ترکیبی اتفاق می افتد، را 

 است ممکن خوراکی ترکیبی قرصهای که چرا دهند می شیر خود کودک به که است مادرانی تازه برای خوبی

 قرصهای با که هستند افرادی برای خوبی انتخابهای قرصها این ضمن در. دهند کاهش را مادر شیر کیت و کیفیت

 خون باال می شوند. فشار و شدید سردرد دچار خوراکی ترکیبی

 .است پستانی دردهای و وزن اضافه قاعدگی، چرخه تغییر شامل شیردهی قرصهای جانبی عوارض
 

 روش اورژانس پیشگیری از بارداری

 جنسی، ارتباط از پس بارداری از پیشگیری برای غذا و دارو اداره توسط اورژانس ازبارداری پیشگیری قرص نوع دو

ی که روش پیشگیری از بارداری استانداردی استفاده نمی شده یا دچار شکست شده است، به تأیید رسیده.یکی زمان

 از این محصوالت حاوی ترکیب استروژن و پروژسترون و دیگری فقط پروژسترون است.

یا مهار تخمک گذاری یا  نداختن تآخیر به طریق از هستند، دسترس در پزشک نسخه با فقط که محصول نوع دو هر

جلوگیری از النه گزینی تخمک بارور شده در رحم عمل می کنند. این قرصها در صورتی که تخمک بارور شده 

 جایگزین شده باشد دیگر اثری ندارند.

از  پس رود می انتظار که زنانی تعداد که است این معنای به که هستند موثر درصد 53 حدود اورژانس روشهای

 در زنانی که از این روش استفاده می کنند، کاهش می یابند. 2به  8ارتباط جنسی حفاظت نشده، حامله شدند از 

 کرده استفاده پروژسترونی قرصهای از فقط که زنانی در مورد دو هر که است استفراغ و تهوع شامل جانبی عوارض



 

 

 1صفحه  و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی  -تهیه شده در واحد فناوری اطالعات پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس 

 .است شده گزارش کمتر اند
 

 پروژسترون تزریقی

 یکبار ماه دو هر بهداشتی کارشناس یک وسیله به شد تأیید غذا و دارو اداره توسط 1992 سال در که دپوورا آمپول

 میکند، مهار را گذاری تخمک: کند می پیشگیری بارداری از طریق سه از ورا دپو .شود می تزریق باسن یا بازو در

اسپرم به تخمک تغییر داده و آستر رحم را برای جلوگیری از النه  دستیابی از جلوگیری برای را رحم دهانه مخاط

گزینی تخمک بارور شده، تغییر میدهد. تزریق پروژسترون در جلوگیری از بارداری بسیار مؤثر است، چرا که نیاز به 

د به راحتی زنی که از این روش استفاده می کن تالش بسیار کمی از سوی زن برای جلوگیری از حاملگی را بردارد.

 .هر سه ماه یکبار یک تزریق توسط پزشک دریافت می کند

 جانبی عوارض. است( نورپالنت) بارداری از پیشگیری پروژسترونی روش دیگر و پیل مینی مشابه روش این مزایای

ی این نیست که معنا به و نبوده زننده آسیب که) قاعدگی فقدان یا نامنظم های قاعدگی شامل و است مشابه هم

 این روش درست عمل نمی کند(، اضافه وزن و دردهای پستانی می باشد.
 

 پروژسترون کاشتنی

 نوع شدند تأیید غذا و دارو اداره وسیله به 1996 سال در 2 نورپالنت آن جدیدتر نوع و 1994 سال در که نورپالنت

ین روش پیشگیری از بارداری که به شکل استفاده از ا. هستند پروژسترونی بارداری از پیشگیری روشهای سوم

استوانه ها ی رزینی در اندازه چوب کبریت است، به روش جراحی در زیر پوست بازو جایی که به طور مداوم 

 هورمون استروییدی لوونورژسترل را آزاد می کند، کار گذاشته می شود.

 در سال )یا تا زمانی که برداشته شوند( در برابر حاملگی ایجاد حفاظت می کنند. 3نورپالنت به مدت  استوانه 6

 است نادر بسیار نورپالنت شکست. کنند می پیشگیری حاملگی از سال سه مدت به 2 نورپالنت استوانه دو حالیکه

 .شود می بیشتر احتمال این وزن افزایش با اما

مکن است دچار عفونت یا التهاب در محل کاشته شدن نورپالنت شوند. سایر عوارض جانبی آن شامل م زنان بعضی

 تغییرات چرخه قاعدگی، اضافه وزن و درد پستانی است.
 

 وسایل داخل رحمی

IUD  وسیله ای مکانیکی است که توسط یک کارشناس بهداشتی در داخل رحم جاگذاری می شود. دو نوع آی یو

در آمریکا در دسترس هستند. آی یو دی مسی و آی یو دی پروژسترونی. آی یو دی مسی می تواند به مدت  دی

 سال باقی بماند. در حالیکه آی یو دی پروژسترونی هر سال باید جایگزین شود. 14

که این وسایل از  رسد می نظر به. کند می پیشگیری حاملگی از چطور دی یو آی که نیست مشخص کامل طور به

طریق بی حرکت کردن اسپرم در مسیرش به سمت لوله های فالوپی از مالقات اسپرم و تخمک جلوگیری می کنند 

 یا با تغییر الیه داخلی رحم از النه گزینی تخمک بارور شده جلوگیری می نمایند.

یشگیری از بارداری دارند. وقتی آی یو دی برای پ روشهای بین در را شکست میزانهای کمترین از یکی ها دی یو آی

فرد مناسب باشد )وقتی هر دو زوج دارای یک شریک جنسی باشند و ارتباطات آنها با ثبات باشد که در خطر 

 عفونت نباشند( آی یو دی یک روش پیشگیری از بارداری بسیار امن و موثر است.
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 روشهای سنتی

 آگاهی از باروری

روش، روش طبیعی پیشگیری از بارداری یا پرهیز دوره ای هم گفته می شود. آگاهی از باروی مستلزم پرهیز  این به

از ارتباط جنسی یا استفاده از روشهای سد کننده پیشگیری از بارداری در روزهایی از چرخه قاعدگی زن است که 

 احتمال بیشتری برای حاملگی اش وجود دارد.

ساعت پس از آزاد  21روز می تواند در راههای تناسلی زنانه باقی بماند و تخمک تا  5اسپرم تا حدود  که آنجا از

ساعت پس از آن  21روز پیش از تخمک گذاری تا  5شدن قابل بارور شدن است، یک زن می توند از رابطه جنسی 

به چرخه قاعدگی، تغییرات مخاط  باردار شود. روشهایی که تخمین می زنند چه زمانی یک زن بارور است بستگی

دهانه رحم یا تغییر در درجه حرارت بدن دارد. این روش می تواند اثر بخش باشد ولی احتیاج به یک زوج بسیار با 

 انگیزه و هوشمند برای اثر بخشی این روش است.
 

 (withdrawalروش صرفنظر کردن )

آلت تناسلی خود را قبل از انزال از مهبل خارج می در این روش که قطع رابطه جنسی هم خوانده می شود، مرد 

 کند. در صورتیکه اسپرم وارد مهبل نشود از بارداری پیشگیری می شود.

اثر بخشی این روش بستگی به توانایی مرد برای صرفنظر کردن پیش از انزال دارد. این روش هیچ حفاظتی علیه 

بیماریهای عفونی به وسیله تماس مستقیم با ضایعات سطحی و عفونتهای منتقله از راه جنسی مانند ایدز ندارد. 

 مایع پیش انزالی قابل انتقال است.
 

 عقیم سازی به روش جراحی

عقیم سازی به روش جراحی برای افرادی به کار گرفته می شود که تصمیم ندارند در آینده بچه دار شوند. این روش 

 برگشت پذیری آن منوط به جراحی بزرگی است که اغلب نیز ناموفق است.دائمی تلقی می شود، چرا که 

 عقیم سازی زنان

در روش عقیم سازی زنان لوله های فالوپی بسته می شوند و بنابراین تخمک نمی تواند به درون رحم مهاجرت کند. 

 عقیم سازی با تکنیکهای مختلف جراحی و معموالً زیر بیهوشی عمومی انجام می گیرد.

عوارض این جراحی ها نادر است و شامل عفونت، حاملگی خارج رحمی، خونریزی و مشکالت مربوط به استفاده از 

 بیهوشی عمومی است.

 عقیم سازی مردان

این روش که وازکتومی هم نامیده می شود از طریق دوختن، گره زدن یا بریدن مجاری انتقال دهنده اسپرم که 

 تناسلی منتقل می کند عمل می کند.اسپرم را از بیضه ها به آلت 

دقیقه طول می کشد و عوارض پس از جراحی اندکی  14وازکتومی یک جراحی سریع است که معموالً کمتر از 

 مانند خونریزی یا عفونت دارد.

 تحقیقات بر روی روشهای پیشگیری از بارداری که عوارض را کمتر می کنند ادامه دارد.
 48مرداد  تر جمه: دکتر رها پازکی


