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  :مقدمه

يكي از بزرگترين مشكالتي كه امروزه اكثر 

 روبرو هستند، رشد بي رويه آن كشورهاي جهان سوم با

يدي جدي براي جامعه جمعيت است كه در واقع تهد

متاسفانه ايجاد توازن بين شمار روز  .باشد جهاني مي

 ز يك طرف وافزون جمعيت و نيازهاي فزاينده آنها ا

منابع محدود موجود از طرف ديگر براي بسياري از 

  سازمان ور آساني نيستــحال توسعه ام اي درـــكشوره

  كالتـــه مشـبهداشت جهاني كليد موفقيت در حل كلي

 

ناشي از افزايش جمعيت را اجراي موثر خدمات تنظيم 

  ).1( خانواده دانسته است

 آي .متفاوت است روشهاي تنظيم خانواده متعدد و

 ،يي باالآكاركه داراي است ي يدي از جمله روشها يو

بدون تاثير پذيري قابل  ين، برگشت پذير،يميزان شكست پا

 و )2،3(مره مصرف كننده مي باشد روزتوجه بر فعاليت هاي 

 در زنان واجد شرايط در سراسر جهان رد گسترده ايـكارب

 طور شايع  كه بهآي يو دييكي از انواع . )4 (دارد

  :چكيده
افزايش . ري از بارداري است   بل برگشت پيشگي  يكي از روشهاي قا   ) IUD(وسيله داخل رحمي     :زمينه و هدف  

حجم خونريزي و درد قاعدگي يكي از شايع ترين عوارض وسايل داخل رحمي است كه ممكن است منجر به                 
 بـر   دي با توجه به تاثير نوع آي يـو       .  شود اين وسايل قطع استفاده و ايجاد آنمي فقر آهن در مصرف كنندگان           

 بـر حجـم   Cu Safe300و  T380A Cu دي  نـوع آي يـو  ، اين پژوهش با هدف مقايسه تاثير دوحجم خونريزي
 شـهركرد انجـام     )س( بيمارستان هاجر  خونريزي و درد قاعدگي در زنان مراجعه كننده به كلينيك تنظيم خانواده           

  . شد
 IUD نفر از زنان متقاضي و واجد شرايط  70 بوده كه روي      مداخله اي  اين پژوهش يك مطالعه    : بررسي روش

 آن   عـوارض IUDپـس از جايگـذاري   .  صورت گرفتCu Safe300و  T380A Cuو گروه در دبه صورت تصادفي 
 t  اطالعات بدست آمده بـا اسـتفاده از آزمـون هـاي            . ماه بعد كنترل شد    3  و 2،  1 در فواصل    شامل درد و خونريزي   

  . آزمون من ويتني تجزيه و تحليل شد مستقل، كاي اسكوئر، ويلكاكسون و
 دي افـزايش معنـي داري داشـت         و شـدت درد بعـد از گذاشـتن هـر دو آي يـو                ميزان خـونريزي   :يافته ها 

)001/0P<(.دي آي يو  ميزان خونريزي و شدت درد بعد از گذاشتن  Cu Safe 300 به طور معني داري كمتر از 
  .)>01/0P( بود Cu T 380Aگروه 

 ماه پيگيري در مـصرف      3ي  نتايج اين تحقيق نشان داد كه شدت درد و خونريزي قاعدگي در ط             :نتيجه گيري 
بنـابراين توصـيه مـي شـود در      . بودCu T 380A   كمتر از مصرف كنندگانCu Safe 300  دي كنندگان آي يو

  .  دي در اختيار مراكز بهداشتي درماني قرار گيرد صورت امكان اين نوع آي يو
  

  .، دردخونريزي ،آي يو دي :واژه هاي كليدي 
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است كه داراي  T 380A Cuاستفاده مي گردد، نوع 

يك قالب پلي اتيلني با سيم پيچ مسي ظريفي در اطراف 

ساقه و مهره هاي مسي در روي دو بازو مي باشد كه سطحي 

 يكي از ).2( ميلي متر مربع از مس را ايجاد مي كند 380برابر 

خروج  و تمايل به آي يو ديترين علل عدم پذيرش  شايع

آن از سوي مصرف كنندگان افزايش ميزان خونريزي و درد 

آي محققين همواره در فكر ساخت . )5( قاعدگي مي باشد

كه عوارض كمتري را ايجاد   هاي جديدتري بوده انديو دي

 بوده كه Cu Safe300 ها، نوع آي يو دييكي از اين . نمايد

Tعطاف  شكل و از جنس پلي اتيلن و حاوي مس با قابليت ان

 آي يو ديهر يك از بازوهاي عرضي اين . زياد مي باشد

داراي انحنايي بوده كه شانس آسيب به ديواره رحم را 

   يك سوم قطرآي يو ديقطر اين . دهدكاهش مي

T 380A Cu  مي باشد و براي يك دوره پنج ساله

آي يو سطح تماس مس در اين . طراحي گرديده است

 تك نخ و آي يو ديين ا.  ميلي متر مربع است300 دي

  ).6(بدون گره مي باشد 

برخي از مطالعات نشان داده است كه ميزان 

عوارض در انواع مختلف آي يودي متفاوت است  بروز

چه اندازه آي يودي كوچكتر باشد عوارضي مثل  هر و

 برخي ديگر از .)7(است  خونريزي قاعدگي كمتر درد و

 آي يودي هاي مطالعات تفاوتي را در بررسي مقايسه اي

TCU 380A- MLCU375- MLCU250- TCU200- TCU220 ،

  ).8( مشاهده نكرد ند

Van Kets مطالعه خود دريافتند كه و همكاران در 

در مقايسه با Cu Safe 300  آي يو ديخروج جايگذاري و 

و درد و خونريزي آن تر   راحتCu T 380A  آي يو دي

 ط باغداري واي كه توسدر مطالعه ).9(باشد كمتر مي

حجم خونريزي  ، نفر انجام شد110 بر روي همكاران

 گذاري در مصرف آي يو دي ماه پس از 3قاعدگي طي 

  ).10( كمتر بود Cu Safe 300 آي يو ديكنندگان 

 توسطCu T 380A  آي يو ديدر حال حاضر تنها 

اداره تنظيم خانواده وزارت متبوع تامين و به صورت 

 گيرد و نوعر متقاضيان قرار مياـــگان در اختيـــراي

Cu Safe 300 توسط متقاضي و با پرداخت هزينه از بخش 

با توجه به اعالم رضايت بيشتر  .گرددخصوصي تهيه مي

 از طرفي Cu Safe 300  نوعآي يو دياستفاده كنندگان از 

 اظهارات كارشناسان مامايي مراكز در خصوص عوارض

با هدف   پژوهشينا آي يو دي كمتر اين نوع احتمالي

  دي  يوي با آCu Safe 300دي   يويمقايسه عوارض آ

Cu T 380A تا در صورت تاييد شده است انجام 

نتايج آن به اداره تنظيم خانواده  اظهارات افراد مذكور،

 در آي يو ديارسال و در صورت امكان هر دو نوع 

  .سيستم دولتي توزيع گردد

  

  :روش بررسي

كور بر  داخله اي يكسواين مطالعه به صورت م

ابتدا  . انجام شدآي يو دي نفر متقاضي گذاردن 70روي 

مراجعه و شهر شهركرد  گانه بهداشتي درماني 9به مراكز 

 كه افراد متقاضي گرديداز مسئول واحد درخواست 

 تنظيم خانواده  كلينيكدي را به استفاده از آي يو

 زنان ميان از  نمونه ها.بيمارستان هاجر ارجاع دهند

دي كه داراي شرايط ورود به  متقاضي گذاردن آي يو

 دادن توضيحات الزم در رابطه با هدف و ودند بامطالعه ب

نحوه انجام پژوهش و كسب رضايتنامه كتبي از ايشان، 

  يكي از دوادفي درــــمي شدند و به طور تصانتخاب 

 ساخت كمپاني(Cu Safe 300  دي  يويروه آـــگ

Prosan ندكشور هل( و يا  Cu T 380A) ساخت كمپاني 

Pregnaآي يو دي، هر دو ندفتگرمي قرار )كشور هند 

مورد تاييد وزارت بهداشت بودند و توسط پژوهشگر 

معيارهاي ورود به مطالعه در اين . تهيه مي شدند

آي هاي الزم قبل از گذاردن  دريافت مراقبت پژوهش،

 بار 2 سابقه ي، طبيعبار زايمانو يا دو   يك سابقه،يو دي

قاعدگي منظم بعد از زايمان، نداشتن سابقه استفاده از 

تن موارد منع مصرف مطلق و نسبي  و نداشآي يو دي

  دي همچنين در صورت خروج آي يو. دي، بودند  يويآ

  .  ماه از مطالعه حذف مي شدند3قبل از پايان 

مقياس سنجش ها پرسشنامه و داده ابزارگردآوري

پرسشنامه . بود) VAS              =Visual Analogue Scale( بينايي

 سوال بسته بود كه در دو بخش مشخصات 25مشتمل بر 
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جهت .  طراحي گرديدسيكل قاعدگيفردي و مشخصات 

تعيين اعتبار علمي پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و براي 

 .تعيين اعتماد علمي آن از روش آزمون مجدد استفاده شد

 متقاضيان پرسشنامه شامل مشخصات  ازكدام براي هر

بر اساس ( دموگرافيك و وضعيت شدت درد قاعدگي

بر اساس (و ميزان خونريزي ) مقياس سنجش بينايي

شمارش تعداد پدهاي مصرفي روزانه و ماهانه و تعداد 

آي گذاشتن سيكل قبل از  2 در طي) روزهاي خونريزي

رد شدت درد در مقياس سنجش د . دي تكميل گرديديو

متوسط  ،)1/6-8( ، زياد)1/8-10( به صورت بسيار زياد

 .دسته بندي شد )0- 2( بسيار كم ،)1/2-4 (، كم)6-1/4(

 متقاضيان در طي اين مدت از نظر سالمت دستگاه تناسلي،

 در بررسي قرار گرفته و اندازه و وضعيت رحم مورد

پژوهشگر از نوع . صورت طبيعي بودن وارد مطالعه شدند

 مورد استفاده براي متقاضي اطالعي نداشت و آي يو دي

يده دي ها توسط يك ماماي ماهر دوره د تمام آي يو

 با در دهنده، م هشدارگذاشته شد و پس از آموزش عالي

، زمان مراجعات بعدي و اختيار قرار دادن يك كارت

  . نحوه تماس مددجو با پژوهشگر مشخص گرديد

شتن آي  سيكل متوالي بعد از گذا3در طي مدت 

دي، نمونه هاي مورد پژوهش معاينه و ميزان خونريزي  يو

كور  به صورت يكسو و شدت درد آنها توسط پژوهشگر

 پايان ميانگين شدت درد و در .اندازه گيري و ثبت گرديد

بعد از  سيكل 3 قبل و طي  سيكل2 ميزان خونريزي

 با يكديگر مقايسه تعيين و دو گروهدي  گذاشتن آي يو

دي با يك سوال در  يو يچنين ميزان رضايت از آ هم.شدند

اطالعات بدست آمده با استفاده از  .پرسشنامه بررسي گرديد

كوئر،  مستقل، كاي اسt ـايه و آزمونSPSSنرم افزار 

   .تجزيه و تحليل شد ويلكاكسون وآزمون من ويتنـي

 

   :يافته ها
  14/26±6/0ميانگين سن واحدهاي پژوهش 

 

 6/78.  سال بود35 و حداكثر سن 19سال و حداقل سن 

درصد  80از نظر تحصيالت . درصد زنان خانه دار بودند

 درصد 20زنان تحصيالت زير ديپلم و ديپلم و 

 درصد واحدهاي 60. تحصيالت دانشگاهي داشتند

 زايمان 2پژوهش سابقه يك زايمان و بقيه سابقه 

  درصد موارد3/44لي در ـــروش پيشگيري قب. دـــداشتن

 درصد 4/21 درصد موارد روش منقطع، 7/25 قرص،

 درصد موارد 4/1 اي،درصد از روش دوره 9/2 كاندوم،

 .كردند درصد از هيچ روشي استفاده نمي3/4آمپول و 

داري در متغيرهاي فوق وجود بين دو گروه تفاوت معني

  .)<05/0P ( نداشت

 درصد واحدهاي پژوهش از طريق 3/94

  درصد از طريق افراد فاميل و3/4كاركنان بهداشتي، 

 درصد از طريق متخصصين زنان با اين روش آشنا 4/1

  . شده بودند

آزمون ويلكاكسون تفاوت معني داري را در 

  ميزان شدت درد قبل و بعد از گذاشتن آي يودي 

Cu T 380A و Cu Safe 300دت درد ـــان داد و شــ نش

زايش دي اف در هر دو گروه، بعد از گذاشتن آي يو

  . )>05/0P (يافته بود

آزمون من ويتني تفاوت معني داري را در 

دي بين دو  ميانگين شدت درد قبل از گذاشتن آي يو

دي اين  اما بعد از گذاشتن آي يو گروه نشان نداد

  دار بود و شدت درد در گروهتفاوت معني

Cu T 380A در سيكل اول و دوم و سوم بيشتر بود 

)01/0P<() 1 جدول شماره(.   

داري را در كاكسون تفاوت معنيلآزمون وي

  دي ميزان خونريزي قبل و بعد از گذاشتن آي يو

Cu T 380A  و  Cu Safe 300 ــــزانمي ان داد وـــــنش 

  ).>05/0P(خونريزي در هر دو گروه افزايش يافته بود 

 آزمون من ويتني تفاوت معني داري را در

   پد مصرفي روزانه ودادـميانگين روزهاي خونريزي و تع
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   ماه بعد از گذاردن آي يو دي3 و 2 و 1قبل و  ماه 2، 1وضعيت شدت درد در دو گروه در فواصل  :1جدول شماره 
  

  

قبل  >05/0P - بين دو گروه بعد از مداخله ،  >01/0P-  ، . بين دو گروه قبل از مداخله<05/0P-  .سب درصد مي باشدداده ها بر ح-
)VAS(بر اساس مقياس بينايي : 8-10، بسيار زياد 6-8، زياد 4-6متوسط   ،2-4، كم 0-2بسيار كم -  و بعد از مداخله در هر دو گروه، 

  
  

  

 بين دو گروه نشان دي ماهانه قبل از گذاشتن آي يو

دي تعداد روزهاي  نداد اما بعد از گذاشتن آي يو

 Cu T  خونريزي و تعداد پد مصرفي ماهانه در گروه

380A01/0 (بيشتر بودP<) ( 2جدول شماره.(  

 دو گروه از نظر استفاده از دارو جهت كاهش درد و

بيني  -آي يو دي مـانند لكه خونريزي و ساير عوارض 

  مورد در 4د اما ــا يكديگر نداشتنــاري باوت معني دــتف

  

  

  

  

 به علت درد شديد به پزشك مراجعه Cu T 380Aگروه 

  ). >05/0P(كرده بودند كه تفاوت معني دار بود 

همچنين با آزمون كاي اسكوئر ميزان رضايت از 

دي نيز در دو گروه معني دار بود و افراد داراي  آي يو

 مورد در 34( شتريرضايت بي Cu Safe 300دي  آي يو

 ماه 3در طي . )>001/0P (داشتند)  مورد20مقابل 

  . گزارش نشدآي يو ديپيگيري هيچ موردي از خروج 

  

  

   آي يو دي به تفكيك گروههانميزان خونريزي قبل و بعد از گذاشت :2جدول شماره 

  

  
*01/0P<  ،05/0 -          بين دو گروه بعد از انجام مداخلهP> دو گروه قبل از مداخله در همه متغيرهابين .  
  

  

  

  

  

Cu Safe 300  Cu T 380A  
 دبع قبل بعد قبل

 گروهها             

  شدت درد
   ماهسه   ماهدو  يك ماه ماه دو  يك ماه  ماهسه    ماهدو  يك ماه ماه دو  يك ماه

  9/2  7/5  6/8  9/2  1/77  6/28  17/.1  7/25  0  9/2  بسيار كم

  1/37  40  4/31  1/77  20  6/64  4/71  3/54  1/77  1/77  كم

  9/42  1/37  3/34  20  9/2  9/2  4/11  1/17  20  1/17  متوسط

  4/11  4/11  3/14  0  0  0  0  9/2  9/2  9/2  زياد

  7/5  7/5  4/11  0  0  0  0  0  0  0  زياد بسيار

Cu Safe 300  Cu T 380A            ونريزيخميزان  
 دبع قبل بعد قبل

  2/8±7/1  40/6±7/1  9/6±4/1  02/6±7/1 *تعداد روزهاي خونريزيميانگين 

  1/3±6/0  5/2±9/0  9/2±5/0  4/2±9/0  ميانگين تعداد پدهاي مصرفي روزانه 

  8/18±2/5  8/10±2/4  7/14±1/4  4/10±8/0  هنميانگين تعداد پدهاي مصرفي ماها
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  :بحث

 پژوهش مدت خونريزي قاعدگي در سه در اين

سيكل پيگيري در هر دو گروه نسبت به قبل از 

 افزايش داشت اما اين افزايش در آي يو ديكارگذاري 

 بود Cu Safe 300  بيشتر از گروهCu T 380Aگروه 

دي  تر بودن آي يو اين عارضه ناشي از بزرگكه احتماالً

Cu T 380A و واكنش شديد آندومتر رحم نسبت به 

يافته هاي مشابهي توسط برخي از .دي مي باشد  آي يو

 آي يو دي ).9- 11(ده است ـــات گزارش شـــمطالع

هاي  خراش .كندآندومتر مجاور ضربه وارد مي بــــه

وذ پذيري عروقي را افزايش سطحي بافت آندومتر نف

افزايش حجم . شودداده و سبب خونريزي بين بافتي مي

  است هرآي يو ديمتناسب با اندازه خونريزي قاعدگي 

  جسم خارجي بزرگتر باشد و يا از لحاظ شكل  چـه

انعطاف پذيري با حفره رحم ناسازگاري بيشتري داشته 

  ).12،13(باشد ميزان خونريزي افزايش مي يابد 

 يرـدر مورد درد قاعدگي نيز در سه سيكل پيگي

   از گروهCu T 380A در گروه شدت درد  ،انجام شده

 Cu Safe 300ود كه مشابه يافته هاييشتر بب  Vankets و

Kurzukhولي در مطالعه ناهيدي تفاوت .)9،14(  مي باشد 

داري در شدت درد در دو گروه مذكور گزارش معني

 به دليل متفاوت بودن ابزار حتماالًاين اختالف ا. نشده است

اندازه گيري مي باشد كه در پژوهش حاضر از مقياس 

سنجش ديداري استفاده شده ولي در مطالعه ناهيدي ابزار 

  ).11(مورد استفاده معيار چند بعدي گفتاري بوده است 

دي به ويژه لكه بيني،  در مورد ساير عوارض آي يو

 در در دو گروه داري راپژوهش حاضر تفاوت معني

نشان نداد در صورتي كه ناهيدي در مطالعه خود 

بيشتر است  Cu Safe 300دريافت كه لكه بيني در گروه 

و نتيجه گيري كرد كه علت آن ممكن است به علت 

تفاوت ). 11( باشد Cu Safe 300  دي ي آي يويجابجا

تواند ناشي از اختالف مطالعه حاضر با مطالعه ناهيدي مي

 انجام پژوهش باشد به اين معني كه در مطالعه در روش

  دي ها توسط يك ماماي ماهــر دوره حاضر تمام آي يو

  
ديده گذاشته شده است و لذا با مطالعه ناهيدي كه آي 

دي ها توسط افراد مختلف گذاشته شده متفاوت  يو

دي گذار به عنوان يك  فرد آي يومهارت است چرا كه 

  . ديد، حذف گرعامل مخدوش كننده

 ماه پيگيري هيچ موردي از خروج 3در طي 

 در بررسي خود كه Vankets گزارش نشد آي يو دي

دريافت   سال انجام شد،3 نفر و به مدت 600بر روي 

 به دليل درد Cu T 380A  دي كه خروج آي يو

  ). 9(قاعدگي در مقايسه با گروه ديگر بيشتر است 

در اين مطالعه ميزان رضايتمندي مصرف 

 Cu T 380A  از مصرف كنندگان Cu Safe 300ندگانكن

بيشتر بوده و اختالف معني داري در اين زمينه مشاهده شده 

دي در تحقيقات موجود مورد  رضايتمندي از آي يو. است

، ميزان رضايتمندي با كاهش درد. بررسي قرار نگرفته است

) 9( دي تر آي يو خونريزي و همچنين جايگذاري راحت

   .دارتباط دار

با توجه به اينكه نتايج اين تحقيق حاكي از 

كاهش بروز درد و خونريزي در مصرف كنندگان آي 

كه مزاياي  يبوده و از آنجايCu Safe 300  دي يو

ديگري چون درد كمتر هنگام جايگذاري و خارج 

  دي نسبت داده  نيز به اين آي يو ترنمودن راحت

 متقاضيان واجد مي توان پيشنهاد نمود براي). 9( مي شود

دي در مراكز  شرايط امكان آشنايي با اين نوع آي يو

همچنين با توجه به . بهداشتي درماني نيز مهيا گردد

افزايش ميزان خونريزي قاعدگي در هر دو گروه، دادن 

آهن تكميلي و بررسي هموگلوبين و هماتوكريت يا 

هاي تنظيم  فريتين پالسما به طور ساالنه در كلينيك

از نقاط ضعف اين پژوهش مي توان به . ده منظور شودخانوا

مدت كوتاه مطالعه و تعداد كم نمونه اشاره كرد و از نقاط 

قوت آن انتخاب خوب نمونه ها، همگن بودن دو گروه و 

يكسو  و دي توسط يك كارشناس ماهر يوي گذاردن آ

ه بر روي ـــانجام مطالع. ودن پژوهش مي باشدـــكور ب

   .يشتر و به مدت طوالني تر پيشنهاد مي گرددب نمونه هــاي
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  :نتيجه گيري

نتايج اين تحقيق نشان داد كه شدت درد و خونريزي 

دي   ماه پيگيري در مصرف كنندگان آي يو3قاعدگي در طي 

 Cu Safe 300 كمتر از مصرف كنندگان  Cu T 380Aبود  .

بنابراين توصيه مي شود در صورت امكان اين نوع آي يو دي 

  .   اختيار مراكز بهداشتي درماني قرار گيرددر

  :تشكر و قدرداني

حترم پژوهشي دانشگاه علوم از معاونت م

شهركرد كه بودجه اين تحقيق را فراهم كردند پزشكي 

 شهركرد )س(ستان هاجرو نيز از پرسنل محترم بيمار

  . تشكر مي گردد
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