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 سالهاي  طیCU t 380 A و CU safe 300مقایسه میزان شکست آیودي هاي 
84 -1380  

 
  2، سهیال اکبري1پروین آستی، 1فاطمه جنانی، 1فرحناز چنگاوي

   دانشگاه علوم پزشکی لرستاندانشکده پرستاري و مامائی،، گروه مامایی، مربی -1
  ه علوم پزشکی لرستانشکی، دانشگا، دانشکده پز، گروه زنان و زایماناستادیار -2

  
  

  31مسلسل  / 86بهار  / 1شماره /  نهمدوره / یافته 
  
  
  

  17/11/85:  پذیرش مقاله،26/6/85 :دریافت مقاله
Øامروزه انواع مختلف آیودي در بازار موجود می .آیودي یکی از روشهاي مفید ومؤثرپیشگیري از بارداري است : مقدمه

 براساس مطالعات انجام . می باشدCU t 380Aرف در مراکز بهداشتی درمانی کشورمان نوع باشد که رایج ترین نوع مورد مص
 مؤثرتر وکم عارضه تراز انواع قبلی است وبه همین دلیل بسیار مورد CU safe 300شده انواع  جدیدتر آیودي از جمله نوع   

ل پیش در این زمینه انجام شد نشان داد  مطالعه اي که توسط پژوهشگر وهمکاران چهارسا.پذیرش متقاضیان می باشد
 آیودي طی چهار ماه اول بعد از جایگذاري در انواع يدفع خود به خود  درد و،عوارض جانبی زودرس آیودي از جمله خونریزي

CU safe  300 بسیار کمتر از انواع CU t 380 Aمطالعه حاضر جهت مقایسه عوارض دیررس این دو نوع آیودي بعمل . بود 
  . شاید نتایج آن بتواند راهگشایی براي گسترش استفاده از این روش مفید تنظیم خانواده گرددآمد
Øنفر از زنانی که طی چهارسال بصورت دو گروه 246 یک مطالعه همگروهی است در آن این بررسی که : مواد و روش ها 

 با استفاده از . بررسی مجدد قرار گرفتند استفاده نموده اند موردCU t 380A و CU safe 300 از آیودي ) نفري123(
اطالعات جمع ،  و حاملگی ناخواستهيپرسشنامه وطی مصاحبه اي حضوري در مورد عوارض دیررس از جمله دفع خود بخود

  . وآزمون مجذور کاي وتی زوج مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتSPSSدر نهایت اطالعات با استفاده از نرم افزار . آوري شد
Øنتایج مطالعه نشان داد آیودي  :ته ها يافCU safe 300 بسیار مؤثر تر وکم عارضه تر از انواع  CU t 380A می باشد  

  .ومقایسه  میزان شکست این دو آیودي  با استفاده از آزمون تی زوج تفاوت معنی داري نشان داد
Ø  انی با سایر مطالعات آیودي جدیدبا توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش وهمخو :نتيجه گيريبحث وCU safe 300 

بسیار مؤثرتر وکم عارضه تر از آیودي هاي رایج است وتوصیه می شود در صورت امکان جایگزین آیودي هاي قدیمی تر گردد 
   ویا در کنار سایرانواع مورد استفاده قرار گیرد

Ø آیودي، میزان شکست،  :واژه هاي كليديCU t 380 ،CU safe 300،خرم آباد   
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  مقدمه
ــودي یــک روش ســالم ــؤثر پیــشگیري از ،آی  مطــئمن وم

بارداري است که طرفداران زیادي در سراسر دنیا خصوصاً ایـران      
 براساس آمار سازمان بهداشت جهانی اکنون بـیش از صـد            .دارد

میلیون زن در دنیا از این روش مفید تنظـیم خـانواده اسـتفاده              
   .)1(می نمایند 

 مانند سایر روشهاي مفید تنظیم خانواده داراي        آیودي هم 
عوارض جانبی محدودي است که به دو دسـته عـوارض زودرس            

 از جمله عـوارض زودرس آیـودي   .)2(س تقسیم می شوند  رودیر
 آیودي است که بـا گذشـت        ي درد ودفع خود به خود     ،خونریزي

 حــاملگی .)3(زمــان از شــدت ایــن عــوارض کاســته مــی شــود 
ارض دیررس وناشایع آیودي است کـه تقریبـاً در        ناخواسته از عو  

 دفـع   .)4(موارد استفاده کنندگان آیودي اتفاق می افتد        %  5-2
 آیـودي بـا وجودیکـه بیـشتر در ماههـاي اول             يبـه خـود   خود  

استفاده از این وسیله اتفاق می افتد ممکن است پس از گذشت            
 میـزان بـروز عـوارض جـانبی در     .)5(مدت طوالنی نیز رخ دهد      

انواع مختلف آیودي متفاوت است وتا حدودي بستگی به شـکل           
 ). 6(اندازه ومواد به کار رفته در آیودي   دارد 

 2004در مطالعه اي که توسط جان و همکـاران در سـال             
انجام شد میزان شکست آیودي در انواع مختلف متفاوت بود بـه       
 طوریکــه در انــواع پروژســترونی بیــشتر از همــه و در نــوع     

CU safe درصد طی یکسال گزارش 2/2 کمترین میزان یعنی 
  ).7(گردید 

براساس مطالعات انجام شده انواع جدید آیـودي از جملـه           
CU safe 300     مؤثرتر وکم عارضه تـر از انـواع قـدیمی اسـت 

  ) 8(.وبسیار مورد پذیرش افراد استفاده کننده می باشد
 مطالعه اي که طـی چهارسـال پـیش توسـط پژوهـشگر و             

  نــوع آیــودي  ن در زمینــه مقایــسه عــوارض زودرس دوهمکــارا
CU t 380Aو  CU safe 300    در چهـار مـاه اول بعـد از 

 ،جایگذاري انجام شد نـشان داد عـوارض زودرس از جملـه درد            
 بسیار CU safe  300 در  نوع يخونریزي ودفع خود به خود

 بود واز نظـر آمـاري تفـاوت معنـی     CU t 380Aکمتر از نوع 
   .)9(ه شد داري مشاهد

با توجه به پذیرش باالي استفاده کنندگان این نوع آیودي 
 بر ان پژوهشگر،ونقش مؤثر آن در پیشبرد اهداف تنظیم خانواده

 پس از گذشت چهارسال عوارض دیررس آیودي از ندآن شد
جمله میزان شکست وحاملگی ناخواسته در این نوع آیودي را 

 نتایج آن بتواند د شایدنمقایسه قرار ده مورد بررسی و
راهگشایی براي گسترش استفاده از این روش مفید تنظیم 

 .خانواده گردد

  مواد و روش ها
مطالعه حاضر یک مطالعه هم گروهی تاریخی است که در 

 در طرح )1380( نفر افرادي که چهارسال پیش 246آن 
پژوهش با عنوان مقایسه عوارض آیودي شرکت کرده بودند 

 نفر از 3( نفر از افراد در دو گروه 6. خاب شدندبعنوان نمونه انت
 بدلیل مهاجرت خارجی وعدم دسترسی به آنها از )هر گروه

 در نهایت  بررسی وتجزیه وتحلیل برروي ندگردیدمطالعه حذف 
جامعه پژوهش را زنان سنین باروري  . نفر انجام شد240

 محیط پژوهش مراکز بهداشتی درمانی . دادند میتشکیل
افراد نمونه در پژوهش قبلی . ند آباد بودشهر خرم 8 و 4شماره 

افرادي که تمایل به شرکت در  بصورت تصادفی انتخاب شدند و
مطالعه داشتند وموارد منع مصرف آیودي از جمله سابقه 

 سابقه دو بار دفع خود به خود آیودي،  ،حاملگی خارج رحم
خته  حساسیت به مس شنا-اخته رحمی نخونریزي به علت ناش

شده نداشتند وسابقه حداقل یک حاملگی داشته بعنوان نمونه 
بصورت تصادفی در یکی از گروهها قرار گرفتند  و ندشدانتخاب 

 اطالعات با استفاده از .وجهت آنها آیودي گذاري انجام شد
طی مصاحبه حضوري از افراد نمونه جمع آوري  پرسشنامه و

 دفع ،ررسی قرار گرفت عوارضی که در این مطالعه مورد ب.گردید
 آیودي طی چهارسال ومیزان حاملگی ناخواسته يخود به خود

 در نهایت اطالعات با استفاده از نرم افزار .در دو گروه بود
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SPSSتی زوج مورد بررسی   وآزمون هاي مجذور کاي و
  .وتجزیه وتحلیل قرار گرفت

  افته های
  سـال 20-30در این مطالعه سن افراد مورد بررسـی بـین       

فراد جزو طبقـه    ا% 73نظر وضعیت اقتصادي اجتماعی      از و   هبود
نـوع    و  بـوده  اکثر افـراد نمونـه نخـست زا       . متوسط جامعه بودند  

افـراد بـراي     % 95.  اسـت   ههم بصورت واژینال بـود    آنها  زایمان  
جـدول شـماره    (اقدام به آیودي گذاري کرده بودند       نخستین بار   

1(.   
ک وخصوصیات باروري افراد مشخصات دموگرافی - 1جدول شماره 

  نمونه در دو گروه
  گروه

  خصوصیات
CU t 30A  CU safe 

300  

  2/27  8/26  سالمیانگین سن برحسب 
  5/77/0  %78  میزان نخست زایی

  5/92/0  %92  سابقه زایمان واژینال
  %2/5  %8/4  سابقه حداقل یکبار استفاده از آیودي

  
ــشان داد   طــی CU t 380A در گــروه  کــهبررســی ن

 آیودي مشاهده شد کـه      ي مورد دفع خود به خود     10چهارسال  
 مورد از مـاه  4 مورد درهمان سه ماهه اول بعد از جایگذاري و          6

نتایج نشان داد تمام موارد دفع خود به     . است ه بود به بعد چهارم  
اتفـاق افتـاد و      ماه بـود     34در این گروه تا پایان      که  خود آیودي   

همچنین . نگردیدفع آیودي مشاهده     از آن هیچ موردي از د      پس
 CU tپنج مورد حاملگی ناخواسته با وجـود آیـودي در گـروه    

380A           ماه 24(مشاهده شد که همگی پس از پایان سال دوم ( 
 نفر از گروه  7 ، همچنین  بودند اتفاق افتاده استفاده از این وسیله     

CU t 380A       بدلیل عوارض جـانبی ویـا تمایـل بـه حـاملگی
  .  بودندکرده آیودي خارج کردن به شخصاً اقدام

 نفر گـروه    120مقایسه عوارض دو نوع آیودي نشان داد از         
CU safe 300     آیـودي کـه   يسه مورد دفـع خـود بـه خـود 

همگی طی چهار ماه اول بعد از جایگذاري اتفـاق افتـاده بودنـد              
 نفر نیز بـه دلیـل       6 یک مورد حاملگی ناخواسته و       .مشاهده شد 

 خارج کـردن  مایل به بارداري شخصاً اقدام به       عوارض جانبی یا ت   
   نفر از گـروه     98 افراد   نفر   246 در میان  .این آیودي کرده بودند   

CU t 380A نفر از گروه 110 و CU safe 300 همچنان از 
جـدول   (.آیودي بعنوان روش تنظیم خانواده استفاده می نمایند       

  .)2شماره 
   گروه  مقایسه عوارض جانبی در دو -2جدول شماره 

  CU t 
30A  

CU safe 
300  

  3  10  دفع خود بخود
  10  5  حاملگی ناخواسته

  6  7  خروج آیودي بدلیل عوارض
تعداد افرادیکه همچنان از آیودي استفاده 

  .می کنند
98  110  

  
مقایسه میزان شکست آیـودي در دو گـروه بـا اسـتفاده از           

 .)P = 008/0(آزمون مجذور کاي تفاوت معنی داري نـشان داد          
   .)3(جدول شماره 

   مقایسه میزان شکست دو نوع آیودي-3جدول شماره 
  نوع آیودي  ) حاملگی ناخواسته–دفع خود بخود (میزان شکست 
  درصد  تعداد

CU safe 300  4  8/4  
CU t 380A  15  18  

931/6 = X2             008/0 = P  
  

با توجه به  مقایسه میزان پذیرش افراد در دو گروه -4جدول شماره  
  نوع آیودي

  نوع آیودي  تمایل افراد به ادامه استفاده از آیودي
  درصد  تعداد

CU safe 300  100  90  
CU t 380A  68  3/69  

53/8 = X2             005/0 = P  
  

 میانگین مدت نگهداري آیـودي   که نتایج مطالعه نشان داد   
 CU t 380A بطوریکـه در گـروه   .در دو گـروه متفـاوت بـود   

ــودي   ــداري آیـ ــدت نگهـ ــانگین مـ ــروه 8/43میـ ــاه در گـ    مـ
CU safe 300 8/49نـشان   آزمـون تـی زوج  . ه است ماه بود 

 تفاوت معنی داري از این نظر نیـز در دو گـروه مـشاهده           داد که 
  .   می شود
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024/0 = P 273/2   و =T  

  بحث و نتیجه گیري
 میزان شکست آیودي طی چهـار       این مطالعه نشان داد که    

 CU safe 300بیـشتر از انـواع    CU t 380Aانـواع  سال در 
 2000در سـال  بود که با نتایج بدست آمـده از مطالعـه کـورز    

   .)3 (ی داردهمخوان
 در زمینـه    2005 در سـال     مطالعه دیگري که توسط پیترسـون     

 نشان دهنده کیفیت باالي آیـودي       ه بعمل آمد   هاي انواع آیودي 
CU safe 300 کـه بـا    مطالعه بود نوع آیودي مورد5 از میان 

توجه بـه میـزان کمتـر دفـع ایـن وسـیله در ایـن بررسـی نیـز            
همچنـین مـشخص شـد تمـام        . )10 (هماهنگی نشان می دهد   

 از پایـان  پـیش موارد دفع خود به خود آیودي در هر دو گروه تا           
 مـوارد هـم در ماههـاي        و بیـشتر  د  اسال سوم استفاده اتفاق افت    

ن نتایج نیز بـا نتـایج بدسـت    استفاده بود که ایاول   سال   نخست
براساس نتـایج  . )2( دارد ی همخوان)1999(جی   آمده توسط فاو  

 در هـر دو      میزان حاملگی ناخواسته   گردیداین پژوهش مشخص    
ایـن نتـایج بـا      گروه پس از سال دوم استفاده اتفاق افتاده بود و           

   .)7 (ی دارد همخوان2002 در سالنتایج تاي اچ 
 مطالعات به دیگرهمخوانی با  لعه وبا توجه به نتایج مطا

   مؤثر و مفید،وسیله یک  CU safe 300نظر می رسد آیودي 

نسبت به آیودي کمتري عوارض جانبی قابل پذیرش بوده که 
به دلیل اندازه کوچکتر و قابلیت وسیله این . داردهاي رایج 

 دارد و استفاده کنندگان يانعطاف بیشتر عوارض جانبی کمتر
اطمینان از قدرت باالي ضد بارداري این آیودي نیاز به عالوه بر 

اقدامات مراقبتی اندك داشته و کمتر جهت خارج ساختن 
و درمانی مراجعه می نمایند که این آیودي به مراکز بهداشتی 

عالوه بر این مزایاي . خود سبب کاهش رشد جمعیت می گردد
زایمان اقتصادي زیادي که ناشی از صرف هزینه جهت بارداري، 

و تربیت فرزند، آن هم فرزند ناخواسته دارد را بدنبال خواهد 
بنابراین توصیه می شود این آیودي جدید در کنار سایر . داشت

 الزم به ذکر .گسترده تر مورد استفاده قرار گیردانواع، بطور 
است با توجه به مزایاي منحصر به فرد این آیودي ضرورت 

 درمانی با نحوه استفاده وآشنایی پرسنل مراکز بهداشتی 
بکارگیري آن وگسترش این روش مفید تنظیم خانواده بیشتر 

امید است با انجام تحقیقات گسترده تر در  احساس می گردد و
شناخت هرچه بیشتر این آیودي زمینه استفاده  این زمینه و

   .بیشتر از آن فراهم گردد بهتر و

  تشکر و قدرانی
 عزیزانی ژوهشی دانشگاه، و کلیهاز معاونت محترم آموزشی، پ

 ،نداکه در مراحل تصویب و اجراي این طرح همکاري نموده 
  . به عمل می آیدتشکر و قدردانی
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