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 یقرص ضد باردار

اگر درست مصرف ، که است یاز باردار یشگیریپ یهاروش ترینمتداولاز  یکی یاز قرص ضد باردار استفاده

 یشگیریپ یبر هورمون برا یروش مبتن یکها قرص یناستفاده از اکند. می یریجلوگ یاز باردار %99شوند 

 یدزمانند ا یمقاربت یهایماریها از انتقال بقرص ینااما باید توجه داشت که  شود.یمحسوب م یاز باردار

و  نامنظم یمانند قاعدگ یمشکالت کردنتوانند به برطرف یم یضد باردار یهاقرصکنند. نمی یریجلوگ

 یشههم یضد باردار یهاقرص بدانید اما آکنه کمک کنند.ی و از قاعدگ یشسندرم پ یوز،آندومتردردناک، 

 یکرده و عوارض جانب یشگیریپ یاز باردار نیز هاروش یربا استفاده از سا توانیدیشما م یستند.روش ن ینبهتر

 . یدرا متحمل شو یکمتر

 
 یقرص ضد باردارانواع 

هنگامی  ی. ولاست ی مطمئنمصرف شوند، روش بندی درستدر زمان یضد باردار یهاکه قرص یصورت در

  شود.زیاد می یاحتمال باردار ،فراموش شود که مصرف آن

 یبیترک یها. قرص1     
و چون ترکیبی از این دو هورمون  دو هورمون استروژن و پروژسترون هستند یها حاوقرص این دسته از

 یتوددزولست، لو ین،دروسبال، دروسبلهای قرص .شودیگفته م یبیترک یضد باردارهای ها قرصهستند، به آن

 هستند. یبیترک یضد باردار یهادسته قرص از یبلو س

 پروژسترون یها. قرص2     
. نحوه عملکردشان معروف هستند یردهیش یهابه قرص هاهستند. این قرص پروژسترون هایدسته دیگر قرص

ها محسوب ای از این قبیل قرصنمونه آزورلگذارند. تاثیر میهورمون زنانه  یک روی تنها هم این است که

 شود.می

 با دوز کم  LDی ها. قرص3     
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ها در میزان دوز این قرص تفاوت تنها. باشندیموجود م یو پروژسترون یبیدر هر دو مدل ترک LD هایقرص

عوارض  تری داشته و در نتیجهدوز پایین  HDیهابا قرص یسهدر مقا LD یهاقرصدر واقع  باشد.دارو می

  .کنندیم یجادا ی همترکم یجانب

 یاورژانس یارضد بارد یها. قرص4     
شود و در طول یک سال ها تنها در شرایط اضطراری استفاده میهمان طور که از نامش پیدا است، این قرص

نباید بیش از یک یا دو بار به کار گرفته شوند، زیرا عوارض ناخوشایندی به همراه خواهند داشت. از این دسته 

 اشاره کرد. یتنستوان به قرص می

 یضد باردار یهاقرص یاثرات جانب

ها نیز همانند بسیاری دیگر از داروها، دارای عوارضی یستند. آنخطر نیکامال هم ب یضد باردار یهاقرص

 پردازیم.ها میهستند که به آن

  سردرد     
ممکن  تریینبا دوز پا ییهاقرص مصرف. شوندسردرد  باعث ایجادتوانند یها مقرصاین موجود در  یهاهورمون

شوند، ولی اگر معموال این قبیل سردردها، بعد از مدتی خوب می. کم کندسردرد را احتمال ایجاد است 

 .یدپزشک مراجعه کنسردردهای شدید گرفتید، باید به 

 تهوع     
از  ی این عالیماما معموال بعد از مدت ،دچار حالت تهوع شوندممکن است در مصرف اول خود  از افراد بعضی

هنگام  یابا غذا همراه مصرف قرص کنند بهترین زمان برای مصرف این داروها، پزشکان توصیه میروند. یم ینب

الزم به ذکر است . دهدگیری کاهش میباشد. این روش احتمال ایجاد حالت تهوع را به طور چشممی خواب

 شود. مراجعه پزشکبه  یدباطول بکشد، حتما ماه  ۳از  یشبیا باشد  یداگر حالت تهوع شدکه 

 وزن و کاهش افزایش     
های ضد بارداری و اضافه وزن پیدا نشده است، ولی ممکن در تحقیقات رابطه مستقیمی بین مصرف قرص

ضد  یهااز انواع قرص است احتمال تجمیع مایعات در اطراف سینه و باسن بیشتر شود. ناگفته نماند که برخی

ها تواند یکی از عوارض این قرصکند، که البته این مورد هم میمیکمک به کاهش وزن بدن  ی،هورمون یباردار

 باشد.

 یقاعدگ دو دوره ینب ینیب لکه     
عارضه  ین. ااتفاق بیفتددوره  بین دو در فواصل ینالواژ ها ممکن است خونریزیدر زمان مصرف این قرص

ها، قرص ینمصرف ا با وجودد. اگر شویماه برطرف م ۳ طولدر  یضد باردار یهامعموال پس از مصرف قرص

پزشک  یکبه  یدبا کردید،را تجربه  یدیشد یزیخونر یا چند روز بودید، شده یزیدچار خونر روز 5یشتر از ب

 .یدمتخصص مراجعه کن

 

 پستان التهاب     
 مانند سایر موارد فوق عارضه ینالتهاب پستان شوند. ا یا یممکن است باعث بزرگ یضد باردار یهاقرص

درد برطرف نشدن یا ایجاد التهاب و شود. در صورت یچند هفته پس از شروع مصرف قرص برطرف ممعموال 
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 شود.به پزشک مراجعه  یددر پستان با یدشد

 در خلق و خو تغییر     
 دهند. یشرا افزا یو خطر افسردگ فرد تاثیر منفی بگذارد یخلق و خو روی ممکن است یضد باردار یهاقرص

 یواژن ترشحات     
های ضد بارداری تواند به خاطر مصرف قرصمی ترشحات یتدر ماه ییرتغ یاکننده واژن کاهش روان یا یشافزا

ایجاد  ترشحات یبو یادر رنگ  ییراتیتغباشد. این مورد به خودی خود ایرادی ندارد، ولی اگر احساس کردید 

 شده، حتما به پزشک مراجعه کنید.

 یدر قاعدگ تاخیر     
سبک  یاربس یا افتاد یربه تاخ یودپر اگر .باشد یدر قاعدگ یرتاخ تواندها مییکی از عوارض مصرف این قرص

در صورت حاد شدن موضوع حتما با پزشک  شود.یم یهتوص یانجام تست حاملگتوقف خوردن قرص و ، بود

 نید.خود مشورت ک

 یجنس یلم کاهش افزایش و     
دهند. در صورت کاهش  کاهشرا  یجنس یالتتوانند تمایم یضد باردار یهاموجود در قرص یهاهورمون

مربوط به  یهاینگران ین رفتنبا از ب البته از طرفی. شودبه پزشک متخصص مراجعه  یدبا ی،جنس یلم یدشد

 دیگر، ممکن است این میل افزایش نیز یابد.یود و موارد کاهش دردهای پر ی،باردار

 یهشدن قرن یمضخ     
 شود. چشم یهشدن قرن یمضخ عثبا ی ممکن استضد باردار یهامصرف قرص حاصل از یهورمون تغییرات

برای فرد را سخت کند. مسلما  یتماس یاستفاده از لنزهااین مسئله شاید خطرناک نباشد، ولی ممکن است 

 .یدبه چشم پزشک مراجعه کن یدبادر این مورد هم در صورت شدت گرفتن این امر 

 

 
 یضد باردار یهاقرصعوارض 

و  ی شدهعروقی و قلب یهایماریببروز  توانند موجبها میشایان ذکر است که عالوه بر موارد فوق، این قرص

فشار  یشافزا عثبا ین ممکن استهمچن دهند. یشافزا ها،ه خون در رگی و قلبی را با ایجاد لختسکته مغز

 باشند.ها از انواع سرطان ی دیگرکبد و برخ یمخخوش یتومورهاایجاد خون، 

 گیرینتیجه
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است. اما توصیه  یضد باردار هایمصرف قرص ی،از باردار یریجلوگ یروش برا ینترسادهتوان گفت می

های دیگری مانند استفاده از کاندوم نیز به کار برده ها، از روششود پس از مصرف چند دوره از این قرصمی

ها نشوید. با این حال، برای کسب اطالعات های مرتبط با مصرف زیاد این قرصشود، تا در آینده دچار آسیب

اسب با توجه به شرایط شما، بهتر است با یک متخصص در ها و نحوه جلوگیری از بارداری منبیشتر از روش

های جدی این رابطه مشورت کنید، تا هم بتوانید به راحتی جلوی بارداری خود را بگیرید و هم از بروز آسیب

 به خودتان جلوگیری کنید.
 

 

 
 


