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 اینترنتی: پایگاه academydaroo.com 

 اینستاگرام: پیج academy_daroo@ 

 تلگرام: کانال academy_daroo@ 

 

 



 

3 
 

 قرص های ضد بارداری خوراکی 

 

 

 

 

http://academydaroo.com/


 

4 
 

 قرص های ضد بارداری خوراکی 

 فهرست
 7 ............................................................................................... مقدمه

 10 ................... انواع قرص های ضدبارداری خوراکی )کنتراسپتیوهای خوراکی(. 1

 12 ............................................. (Combination pillsقرص های ترکیبی )

 14 ........................................ (Sequential pillsقرص های فازبندی شده )

 15 ........................................ (Mini pillsقرص های حاوی پروژستین تنها )

 17 ....................................................................... مرور بر چرخه قاعدگی. 2

 19 ................................................................. به چرخه قاعدگینگاه کلی 

 25 .................................................... فاز فولیکوالر یا پیش تخمک گذاری

 30 ................................................................................ تخمک گذاری

 30 ..................................................................... فاز لوتئال یا جسم زرد

 36 ................................................... عملکرد قرص های ضدباردارینحوه . 3

 40 ............. انواع استروژن و پروژستین مورد استفاده در قرص های ضدبارداری

 44 ................................ تاثیر قرص های ضدبارداری روی اندام های مختلف

 45 ....................................... موارد استفاده قرص های ضدبارداری خوراکی. 4

 50 ............................................................انتخاب قرص های ضدبارداری.5

 51 ......................................................... شرایط شخص مصرف کننده دارو

 55 ........................................................... توجه به فرموالسیون قرص ها

 56 .................................................................... توجه به عوارض جانبی

 57 ................................ مصرف قرص های ضدبارداری خوراکینحوه صحیح .6



 

5 
 

 قرص های ضد بارداری خوراکی 

 61 .................................... راهکار جهت فراموش کردن مصرف این قرص ها

 64 .................... مصرف قرص ضدبارداری پس از زایمان و در دوران شیردهی

 66 .......................... تصمیم به بارداری پس از قطع ضدبارداری های خوراکی

 67 ..................................... ضدبارداری های خوراکی و تصمیم برای جراحی

 68 ................................................... پیشگیری از بارداری به طور اورژانسی.7

 73 ................................................................................ عوارض جانبی.8

 78 ......................... موارد منع مصرف قرص های ضدبارداری خوراکی ترکیبی

 81 ............................................................................... تداخالت دارویی.9

 86 ........................................................... معرفی قرص های ضدبارداری.10

 LD (Low Dose) ..................................................... 90قرص ضدبارداری 

 HD (High Dose) ................................................... 95قرص ضدبارداری 

 LD/Fe .................................................................. 98قرص ضدبارداری 

 DE ....................................................................... 100قرص ضدبارداری 

 105 ................................................. (Yasminقرص ضدبارداری یاسمین )

 111 ............................................................. (YAZ) قرص ضدبارداری یاز

 115 ............................................. (Triphasicقرص ضدبارداری تریفازیک )

 120 ....................................................... (Belaraقرص ضدبارداری بالرا )

 126 .............................................. (Levonorgestrelقرص لوونورژسترل )

 130 ................................................................. قرص سیپروترون کامپاند

 135 ................................................................................. صحبت پایانی



 

6 
 

 قرص های ضد بارداری خوراکی 

 140 ............................................................................................. منابع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 قرص های ضد بارداری خوراکی 

 مقدمه

روش های متعددی وجود دارند که فرد را مطمئن می سازند 

صورت نگیرد. ناخواسته پس از داشتن آمیزش جنسی ، بارداری 

،   IUDاستفاده از دیافراگم،از جمله این روش ها می توانیم به 

 .بکنیماستفاده از کاندوم و روش های متنوع دیگر اشاره 

استفاده از داروهای  رایج و پر طرفدار،یکی از روش های 

گیری کننده از بارداری می باشد. برای این منظور هم شپی

داروهای تزریقی و هم داروهای خوراکی مورد استفاده قرار می 

 گیرند.

در صورتی که به درستی مورد  ضدبارداریداروهای خوراکی 

ن استفاده قرار گیرند می توانند احتمال بارداری را پس از داشت

 دهند.یزش جنسی به میزان چشمگیری کاهش آم

قرص  به معرفیاین است که در این کتاب الکترونیکی ما  هدف

اری های خوراکی موجود در ایران که به منظور پیشگیری از بارد

را . همچنین نکات کاربردی و مهمی بپردازیم می شونداستفاده 
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را بیان  وجود دارندداروها  مصرف صحیح اینکه در رابطه با 

 .کرد خواهیم

مخاطبان اصلی این کتاب افراد شاغل در حوزه علوم پزشکی 

حوزه اعم از پزشکان،داروسازان، پرستاران، ماماها و افراد 

همچنین دانشجویان این رشته ها می پیراپزشکی و پزشکی و 

همچنین افراد شاغل در داروخانه که با این داروها و  باشند.

د با خواندن مصرف کنندگان آن ها در ارتباط هستند می توانن

 را یاد بگیرند. این کتاب مطالب مفیدی

ه اما با این وجود خواندن این کتاب برای افرادی که در این حوز

 اما ممکن است از این داروها استفاده کنندها فعالیتی ندارند 

نیز توصیه می شود. زیرا می توانند اطالعات مفیدی را درمورد 

 .صحیح مصرف این داروها یاد بگیرندنحوه 

در پایان هم از شما بابت تهیه این کتاب تشکر می کنم. حمایت 

پیدا کند و در مسیر شما باعث می شود این روند آموزشی ادامه 

اگر هم فایل این کتاب را از طریق  .یشرفت قرار بگیردرشد و پ
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آن را از سایت  نکرده اید حتما خریداری "آکادمی دارو"سایت 

 خریداری نمایید.

به هیچ کتاب را به دوستان معرفی کنید اما خواهش آخراین که 

با تهیه دیگران  در این صورت .را به اشتراک نگذرایدآن وجه 

به نوبه خود در حمایت از روند آموزشی این کتاب از سایت 

 د.خواهند کرایجاد شده حمایت 

این ممنون از اینکه اهل آموزش هستید و به حقوق آموزشی 

 احترام می گذارید.اثر 

)در صفحه آخر کتاب فایل هدیه برای شما قرار داده شده که 

ر بعد از مطالعه کتاب می توانید آن را دانلود کنید و برای مرو

 ای ضدبارداری خوراکی از آن استفاده نمایید.(قرص ه
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 اولفصل 

 

 خوراکی ضدبارداری های قرص انواع
 خوراکی( )کنتراسپتیوهای
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 1خوراکی که کنتراسپتیوهای خوراکی ضدبارداریقرص های 

، از نظر فرموالسیون دارویی به سه دسته شوندنیز گفته می 

 تقسیم بندی می شوند:

 HDو  LDل : ا( مثCombination pillsقرص های ترکیبی ) .1

مثال: قرص   (Sequential pillsقرص های فازبندی شده ) .2

 تریفازیک

مثال: قرص   (Mini Pills) 2حاوی پروژستینفقط قرص های  .3

 ولنالینستر

البته گاهی ممکن است بعضی از منابع و کتاب ها این دسته 

بندی را به دو دسته اول و سوم یعنی قرص های ترکیبی و قرص 

این نتیجه در های فقط حاوی پروژستین تقسیم بندی کنند. در 

نوع از دسته بندی قرص های فازبندی شده نیز در دسته قرص 

 های ترکیبی قرار می گیرند.

                                                           
1 Oral Contraceptives (OCPs) 

 ها جنسی که پروژسترون از معروف ترین آنهاست.پروژستین = دسته ای از هورمون   2
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که این دسته بندی را به  می دهیمکتاب ترجیح اما ما در این 

 صورت باال انجام دهیم. حاال قصد داریم با هر یک از این دسته

 ها و ویژگی های آن ها بهتر آشنا شویم.

 

 (Combination pills)قرص های ترکیبی 
 ضدبارداریشکل قرص های  پرمصرف تریناین نوع از قرص ها 

کمترین احتمال بروز حاملگی ناخواسته با  ود خوراکی می باشن

آن ها وجود دارد. البته در صورتی که به طور صحیح مورد 

 استفاده قرار بگیرند.

ترکیبی ممکن است در بعض کتاب ها  ضدبارداریقرص های 

با مخفف  Oral Contraceptive Combinedتحت عنوان 

COC معرفی شده باشند. 

به خصوص برای زنانی که  ضدبارداریقرص های از این نوع 

قاعدگی های دردناک، طوالنی و با خونریزی زیاد را تجربه می 

 کنند مناسب می باشند.
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و یک یک جزء ثابت استروژن صناعی  ترکیبی حاویقرص ها 

جز استروژنی موجود در این   .هستند جزء ثابت پروژستین

 . است "اتینیل استرادیول"قرص ها اکثرا 

به عنوان جز  "مسترانول"ممکن است در بعضی از قرص ها از 

ایران همگی موجود در استروژنی استفاده شود. اما داروهایی 

. از جمله است "اتینیل استرادیول"جز استروژنی آن ها 

می توانیم به نیز پروژستین ها مورد استفاده در این قرص ها 

 اشاره بکنیم. "سترول و دروسپیرنونژلوونورژسترول، دزو"

قرص ها همه ی ن در جایی که مقدار استروژن و پروژستیاز آن 

معموال ثابت است به همین دلیل به آن این داروها  3یک بلیستر

از جمله  هم گفته می شود.فازی(  )تکها قرص های مونوفازیک 

اشاره  5و قرص اچ دی 4این داروها می توانیم به قرص ال دی 

 بکنیم.

                                                           
 بلیستر: به ورق هایی که قرص در آن قرار دارد گفته می شود. 3

4 LD: Low Dose 
5 HD: Highe Dose 
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 (Sequential pills)قرص های فازبندی شده 
این نوع از قرص ها نیز همانند قرص های ترکیبی از دو جزء 

استروژن و پروژسیتن تشکیل شده اند. اما تفاوت اصلی آن ها 

با قرص های ترکیبی این است که مقدار استروژن و پروژستین 

 متفاوتموجود در قرص های یک بلیستر دارویی با هم دیگر 

 ت.اس

که ممکن است بایفازیک  بنابراین با مصرف این قرص ها

)دوفازی( و یا تریفازیک )سه فازی( باشند، میزان استروژن و 

مصرف  دوره پروژستین که وارد بدن فرد می شود در طی

  متفاوت است.

چون هر فاز حاوی نسبت های متفاوتی از استروژن و 

 پروژستین است.

ار نداریم اما قرص تریفازیک در بازدر ایران فعال قرص بایفازیک 

 دارویی ما نیز موجود است.
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فراهم آوردن  ضدبارداریهدف از طراحی این نوع از قرص های 

تعادل هورمونی است. به این معنی که این قرص ها بیشترین 

هورمونی سیکل طبیعی قاعدگی دارند و شباهت را به نوسانات 

 دوره طبیعی قاعدگی را تقلید می کنند.

های خوراکی  ضدبارداریدیگر زمانی که فرد از عوارض جانبی  

رنج می برد، قرص های فازبندی شده می توانند جایگزین 

مناسبی برای این افراد باشند. این قرص ها نیز حفاظت موثری 

 ایجاد می کنند. ضدبارداریبه عنوان 

 

 (Mini pills) تنها قرص های حاوی پروژستین
هستند. در  یفقط حاوی جز پروژستیناین نوع از قرص ها 

جز استروژنی زنانی استفاده می شود که  ها در نتیجه از آن

 قرص های ترکیبی مشکل ساز باشند.

به عنوان مثال یکی از کاربردهای این نوع از قرص ها پیشگیری 

از بارداری در زمان شیردهی می باشد. به دلیل این که این نوع 
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نی نمی باشند، در نتیجه روی از قرص ها حاوی جز استروژ

میزان تولید شیر اثر کاهنده ندارند. بنابراین گزینه مناسبی 

 برای این مورد می باشند.

حتی گاهی نیز ممکن است به واسطه سن شخص یا سوابق 

قرص های جزء استروژنی قرص های ترکیبی یا پزشکی 

فازبندی شده مشکل ساز شوند. در نتیجه در این مواقع نیز از 

 این قرص ها استفاده می شود.

 ضدباردارینکته حائز اهمیت در مورد این دسته از قرص های 

خوراکی این است که به دلیل عدم وجود استروژن، خطر وقوع 

بارداری ناخواسته نسبت به قرص های ترکیبی و فازبندی شده 

کمی بیشتر است. بنابراین توصیه می شود حتما در یک ساعت 

 ند.مشخص استفاده شو

می باشد که  POPیکی دیگر از نام های این نوع از قرص ها 

 است. Profegstin Only Pillمخفف 

 



درصورتی که کتاب ضدبارداری های خوراکی را تهیه نکرده اید از طریق 
 کلیک روی دکمه زیر می توانید اقدام به تهیه آن بکنید.

 

 تهیه کتاب ضد بارداری های خوراکی 

https://zarinp.al/263846
https://zarinp.al/263846
https://zarinp.al/263846
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