نشریه پژوهشی – تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز

بررسی اثر قرص ضد بارداری مینی پیل بر میسان الکتوز شیر مادران مراجعه کننده به مراکس
بهداشتی شهر گرگان
 .1هزثی ،گزٍُ تىٌَلَصی جزاحی ،داًؾىذُ پیزاپشؽىی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی گلغتبى ،گزگبى ،ایزاى
 .2داًؾیبر ،گزٍُ پزعتبری وَدن ٍ خبًَادُ ،هزوش تحمیمبت پزعتبری ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی گلغتبى ،گزگبى ،ایزاى
 .3داًؾیبر ،گزٍُ پزعتبری ثْذاؽت جبهؼِ ٍ رٍاى پزعتبری ،هزوش تحمیمبت پزعتبری ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی گلغتبى ،گزگبى ،ایزاى
 .4داًؾجَی وبرؽٌبعی هبهبیی ،وویتِ تحمیمبت داًؾجَیی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی گلغتبى ،گزگبى ،ایزاى
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چكيده
زهینه و هدف :ؽیز هبدر ایويتزیي ٍ عجیؼیتزیي رٍػ تغذیِ ؽیز خَار اعت وِ تزویت هٌحقز ثِ فزدی دارد .در دٍراى پظ اس سایوبى ،تجَیش
پزٍصعتزٍى خبرجی جْت پیؾگیزی اس ثبرداری هٌجز ثِ هْبر فؼبلیت پزٍالوتیي هیؽَد ٍ ایي اهز ثِ ًَثِ خَد ثبػث وبّؼ الوتَس ؽیز هیؽَد.
ثب تَجِ ثِ اّویت تزویت عجیؼی ؽیز هبدر ثزای رؽذ ٍ ًوَ ؽیزخَار ٍ اّویت هغئلِ پیؾگیزی اس ثبرداری ثب اعتفبدُ اس لزؿّبی هیٌی پیل
حبٍی پزٍصعتزٍى ًیبس اعت اثز ایي لزؿ ثز هیشاى الوتَس ؽیز هبدر اًذاسُگیزی ؽَد.
هواد و روشها :ایي پضٍّؼ اس ًَع هَرد ؽبّذی ثَد وِ ً 80فز اس هبدراى ؽیزدُ هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ هزاوش ثْذاؽت ؽْز گزگابى در عابل 1390
ثب اعتفبدُ اس رٍػ ًوًَِگیزی هجتٌی ثز ّذف ٍ در دعتزط اًتخبة ؽذًذ .گزٍُ هَرد ً 40فز هبدراى ؽیزدُ ثَدًذ وِ لازؿ پیؾاگیزی اس هیٌای
پیل اعتفبدُ هیوزدًذ ٍ گزٍُ ؽبّذ ً 40فز هبدراى ؽیزدُ ثَدًذ وِ اس ّیچ رٍػ پیؾگیزی اعتفبدُ ًویوزدًذ .دٍ گزٍُ اس ًظاز عاي ؽایزخَار ٍ
هبدرّ BMI ،وغبى ؽذًذ .جوغ آٍری اعالػبت ثب اعتفبدُ اس چه لیغت پضٍّؾگز عبختِ دٍ لغوتی اًجابم گزفات .دادُّاب ثاب اعاتفبدُ اس آهابر
تَفیفی ٍ اعتٌجبعی در ً SPSSغخِ  16تحلیل ؽذًذ.
یافتهها :هیبًگیي عي هبدراى  25/65±3/97عبل ثَد .هیبًگیي هیشاى الوتَس در گزٍُ هَرد  6/08±0/44هیبًگیي هیشاى الوتَس در گزٍُ ؽبّذ
 6/28±0/51ثِ دعت آهذ ٍ ارتجبط هؼٌی داری ثیي دٍ هیبًگیي دیذُ ؽذ (.)p=0/000
نتیجهگیری :هبدراًی وِ هیٌیپیل اعتفبدُ هیوزدًذ هیبًگیي هیشاى الوتَس ووتزی داؽتٌذ ثٌبثزایي ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثِ دعت آهذُ لشٍم تَجِ
ثیؾتز دعت اًذروبراى در ایي سهیٌِ احغبط هیگزدد.
واشههای کلیدی :ؽیز هبدر ،الوتَس ،هیٌی پیل ،ؽیزخَار

آدرط هىبتجِ :گزگبى ،اثتذای جبدُ ؽقتىال ،هجوَػِ آهَسػ ػبلی فلغفی ،داًؾگبُ ػلَم
پشؽىی گلغتبى ،هزوش تحمیمبت پزعتبری
پغت الىتزًٍیىیsanagoo@goums.ac.ir :
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هقدهه

هیدّذ تب آساداًِ ثِ تحزیه تَلیذ آلفب
پزٍالوتیي اجبسُ 
الوتبلجَهیي ثپزداسد .پزٍالوتیي ثزای ؽیزدّی ضزٍری
اعت ( )5ثٌبثزایي ؽیزدّی ثبیذ ثب تٌظین خبًَادُ در تؼبدل
ثبؽذ .اس آًجبیی وِ رٍػ پیؾگیزی خَراوی لبثل
اػتوبدتزیي رٍػ ثزای وٌتزل ثبرداری اعت ٍ در دٍراى
ؽیزدّی لزؿّبی اعتزٍصى ٍ پزٍصعتزًٍی ثِ فَرت
گغتزدُ تَعظ پشؽىبى در وؾَرّبی تَعؼِ یبفتِ تجَیش
هیؽَد ( .)6ثغیبری اس هبدراى ثِ ػلل عجی ٍ یب دالیل
ؽخقی رٍػ ّبی َّرهًَی را تزجیح هی دّذ در فَرتی
وِ ثْتز اعت اٍلیي اًتخبة ،رٍػّبی غیز َّرهًَی
جلَگیزی اس ثبرداری ثبؽذ ( .)1وٌتزاعپتیَّبی خَراوی
فزفبً پزٍصعتزًٍی ،اثز ًبچیشی ثز ؽیزدّی دارًذ ٍ ثب
وبرآیی ػبلی عجت جلَگیزی اس حبهلگی هیؽًَذ؛ در
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ًتیجِ ایي ػَاهل هوىي اعت در سًبًی وِ ًَساداىؽبى را
هٌحقزاً ثب ؽیز خَد تغذیِ هیوٌٌذ ،فزاٍردُّبی ارجح
ثبؽٌذ ( .)5وبلج هتخققبى سًبى ٍ هبهبیی آهزیىب
) (ACOGاظْبر ًوَدًذ وِ تزویجبت لزؿّبی پیؾگیزی
اس ثبرداری ( )OCPثِ ػٌَاى اٍلیي اًتخبة ثزای هبدراى
ؽیزدُ تَفیِ ًویؽَد سیزا همذار اعتزٍصى پیؾگیزی
وٌٌذُ تأثیز هٌفی رٍی ایجبد ؽیز هیگذارد .عبسهبى
ثْذاؽت جْبًی ( )WHOثیبى ًوَدًذ اعتفبدُ اس تزویجبت
 OCPدر ؽؼ هبُ اٍل ثؼذ اس سایوبى ؽبیذ ػولی اعت وِ
ضزرّبی آى ثیؾتز اس فَایذػ ثبؽذ .اعتفبدُ اس تزویجبت
OCPدر سهبى ؽیزدّی هٌجز ثِ وبّؼ همذار ؽیز هبدر
هیؽَد ٍ ثز رٍی رؽذ ًَساد تأثیز هؼىَعی دارد (.)7
ًگزاًیّبیی در هَرد وبّؼ حجن ؽیز در اثز لزؿّبی
پیؾگیزی اس ثبرداری ٍجَد دارًذ ،اهب دادُّبی هَجَد در
ایي سهیٌِ هحذٍد ّغتٌذ .همذار ثغیبر اًذوی اس َّرهَىّب
در ؽیز هبدر تزؽح هیؽَد ،اهب ّیچ گًَِ ػبرضِ جبًجی
در ًَساداى گشارػ ًؾذُ اعت ( .)5لزؿ هیٌی پیل
پزٍصعتیٌی اعت وِ در ایزاى تٌْب  Levonorgestrelثب ًبم
تجبری  ٍ Microlut ٍ Microvalثِ فَرت لزؿ ّبی 30
هیىزٍگزهی در دعتزط هیثبؽذ .عجك دعتَرالؼول هزاوش
ثْذاؽت ٍ درهبى توبم هبدراى ٍاجذ ؽزایظ ،پظ اس سایوبى
وِ ؽیزدّی اًحقبری دارًذ هیتَاًٌذ اس لزؿ هیٌیپیل
اعتفبدُ ًوبیٌذ .هیشاى ؽىغت ایي رٍػ در ؽزایظ
ایذُآل 0/5درفذ اعت .فَایذ ایي لزؿ هثل  OCPثبػث
وبّؼ خغز عزعبى پغتبى ٍ ًئَپالسی وجذ ٍ ثیوبری
للجی هیؽَد .لزؿ هیٌیپیل ؽیَع آوٌِ ٍ احتوبالً
ّیزعَتیغن هقزف وٌٌذگبى افزایؼ هیدّذ (.)8
هغبلؼبت گًَبگَى حبوی اس آى اعت وِ ػَاهل هتؼذدی اس
جولِ تغذیٍِ ،راثت ،هزحلِ ؽیزدّی ،عي ،ػفًَت غذد
پغتبى ،تغذیِ ،هحیظ ،رًٍذ ؽیزدّی ثز تزویجبت هَجَد
در ؽیز هؤثزًذّ .وچٌیي تأثیز ًضاد ،ثیؾتز ثز رٍی چزثی
ؽیز اعت ٍ تأثیزی ثز اجشای دیگز ؽیز ًذاؽتِ اعت اهب
هغبلؼبت اخیز تأثیز آى را ثز رٍی اجشای چزثی ٍ پزٍتئیي
را ًؾبى هیدّذ ،در فَرتیوِ هیشاى الوتَس ؽیز تفبٍتی را
ًؾبى ًذادُ اعت ( .)9لزؿّبی پزٍصعتزًٍی خبلـ ؽبهل
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عالهت ّز جبهؼِ ثب ارتمبء عغح تغذیِ ،رؽذ وَدوبى،
پیؾگیزی اس ثیوبریّب ٍ تٌظین خبًَادُ ارتجبط هغتمین
دارد .ارتجبط تٌگبتٌگ ؽیزدّی ٍ عالهت ؽیزخَار ثِ
خقَؿ در وؾَرّبی تَعؼِ یبفتِ وبهالً اثجبت ؽذُ اعت
( .)1اّویت تغذیِ ؽیز هبدر اس توبهی جْبت ثزای عبلن ٍ
تٌذرعت هبًذى ًَساد وبهالً هؾخـ اعت ٍ آى هیتَاًذ
عالهتی ًَساد را در توبهی عَل ػوز تضویي وٌذ (.)2
ؽیز هبدر ایويتزیي ٍ عجیؼیتزیي رٍػ تغذیِ
ؽیزخَار اعت وِ تزویت هٌحقز ثِ فزدی اس پزٍتئیي،
وزثَ ّیذرات ،چزثیّب ،هَاد هؼذًیٍ ،یتبهیيّب ٍ آًشینّب
را ثزای ًَساد فزاّن هیوٌذ ٍ فَایذ تغذیِای،
ایوًََلَصیىی ،رٍاًی ٍ التقبدی آى ثِ خَثی ؽٌبختِ ؽذُ
اعت ( .)4،3هبدراى ؽیزدُ ثِ راحتی هیتَاًٌذ رٍساًِ 600
هیلی لیتز ؽیز تَلیذ وٌٌذ .ؽیز ثب پالعوب ایشٍتَى اعت ٍ
الوتَس هغئَل ًیوی اس فؾبر اعوَتیه آى اعت .ثز اثز
ٍضغ حول عغح پزٍصعتزٍى ٍ اعتزٍصى وبّؼ ًبگْبًی ٍ
ؽذیذی پیذا هیوٌذ وِ عجت ثزداؽتِ ؽذى اثز هْبری
پزٍصعتزٍى ثز رٍی تَلیذ آلفب الوتبلجَهیي اس رتیىَلَم
آًذٍپالعویه خؾي هیؽَد .افشایؼ آلفب الوتبلجَهیي
عجت تحزیه عٌتش الوتَس عیٌتتبس ٍ در ًْبیت افشایؼ
الوتَس ؽیز هیؽَد .لغغ پزٍصعتیي ّوچٌیي ثِ
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روش بررسی
ایي پضٍّؼ اس ًَع تحلیلی هَرد – ؽبّذی یه
عَوَر ثَد ثب اعتفبدُ اس رٍػ ًوًَِ گیزی هجتٌی ثز ّذف
ٍ در دعتزط اًجبم ؽذ .جبهؼِ پضٍّؼ ولیِ هبدراى
ؽیزدُ هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ هزاوش ثْذاؽت ؽْز گزگبى در
عبل  1390ثَدًذً .وًَِّب اس هیبى هزاوش ثْذاؽتی ثز عجك
ٍضؼیت اجتوبػی التقبدی خَة ،هتَعظ ٍ ضؼیف
جوغآٍری ؽذ .هؼیبر ٍرٍد ثِ هغبلؼِ ولیِ هبدراى ؽیزدُ
ثب داؽتي ؽیزخَار دٍ تب ؽؼ هبِّ وِ ثیوبری خبؿ
دیبثت ،للجی ػزٍلی ،هبعتیت ،ثیوبری هشهيً ،ذاؽتي
هقزف دارٍ ٍ هبیل ثِ ؽزوت در هغبلؼِ ثَدًذ اًتخبة
ؽذًذ .هبدراى ؽیزدُ گزٍُ هَرد ؽیزخَاراى دٍ تب ؽؼ
هبِّ داؽتٌذ وِ حذالل یه هبُ هذاٍم اس لزؿ هیٌی پیل
اعتفبدُ هیًوَدًذ ٍ در عی هغبلؼِ هقزف آى اداهِ
داؽت .گزٍُ ؽبّذ ؽیزخَاراى دٍ تب ؽؼ هبِّ داؽتٌذ وِ
اس ّیچ رٍػ پیؾگیزی اعتفبدُ ًویوزدًذ .گزٍُ هَرد ٍ
ؽبّذ اس ًظز عي ؽیزخَار ٍ هبدرّ BMI ،وغبى عبسی
ؽذًذ .تؼذاد حجن ًوًَِ ثب اعتفبدُ اس فزهَل حجن ًوًَِ
83

هغبلؼبت هَرد ٍ ؽبّذ هحبعجِ وِ ً 80وًَِ در ًظز
گزفتِ ؽذ وِ در ّز گزٍُ ً 40وًَِ لزار گزفت .ؽزح
هختقز آسهبیؼ الوتَس :در ایي هغبلؼِ اس هبدراًی وِ در
گزٍُ هَرد ٍ ؽبّذ لزار گزفتٌذ ثب تؼییي ٍلت لجلی ٍ ثب
دادى آهَسػ السم اس لجیل آهبدگی ثزای دادى 100-50
عیعی ؽیز در هزوش ثْذاؽت هَرد ًظز ًوًَِ گزفتِ ؽذ.
هیشاى ؽیز هَرد ًظز در ظزف پالعتیىی درة دار جْت
فزعتبدى ثِ آسهبیؾگبُ وِ اس لجل آهبدُ ؽذُ ثَد اًجبم
گزدیذ .ؽیز ّز دٍ گزٍُ را در ولوي عزد گذاؽتِ ٍ ثِ
فبفلِ دٍ عبػت ثِ آسهبیؾگبُ اًتمبل دادُ ؽذ .آسهبیؼ ثِ
رٍػ دعتی اًجبم گزفتِ ٍ در آخز الوتَس ایي دٍ گزٍُ را
ثب ّن همبیغِ ؽذًذ .ایي آسهبیؼ در آسهبیؾگبُ فٌبیغ
غذایی گزگبى اًجبم گزفتِ اعت .ولیِ آسهبیؼّب تَعظ
یه فزد اًجبم ؽذُ اعت .ایي هغبلؼِ ثِ فَرت یه
عَوَر ثَدُ ثِ ایي فَرت وِ هحمك هیداًغتِ وِ وذام
ًوًَِ اس گزٍُ هَرد گزفتِ ؽذُ اعت ٍ وذام ًوًَِ اس گزٍُ
ؽبّذ اعت اهب فزد آسهبیؼوٌٌذُ اعالػی اس ایٌىِ ًوًَِّب
در وذام گزٍُ ّغتٌذ ًذارد.
رٍػّبی هختلفی اس جولِ رٍػ لیيآیٌَى ٍ رٍػ
پالریوتزی جْت اًذاسُگیزی الوتَس ٍجَد دارد ( .)8در
ایي پضٍّؼ اس رٍػ دٍم وِ رایجتزیي رٍػ اًذاسُ گیزی
الوتَس ؽیز اعت اعتفبدُ ؽذُ اعت .ثزای تجشیِ ٍ تحلیل
دادُّب اس آهبر تَفیفی ٍ تحلیلی ثب ًزم افشار ً SPSSغخِ
 16اعتفبدُ ؽذُ اعت .ثزای تؼییي هؼٌیداری ثیي هیشاى
الوتَس دٍ گزٍُ هَرد ٍ ؽبّذ اس آسهَى تیتغت اعتفبدُ
ؽذ.
یافتهها
ثب تَجِ ثِ ًتبیج هغبلؼِ حبضز هیبًگیي عٌی
ًوًَِّبی پضٍّؼ  25/6±3/97عبل ،هیبًگیي ٍسًی
 ٍ 71/55هیبًگیي لذی آىّب  163±5/72عبًتیهتز ثَد.
 40درفذ ًوًَِّب سایوبى عجیؼی ٍ  60درفذ آىّب
عشاریي وزدُ ثَدًذ 72/5 .درفذ هبدراى ثِ اٍلیي وَدن،
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هیٌیپیل ٍ دپَهذرٍوغی پزٍصعتزٍى تأثیزی ثز ویفیت ٍ
وویت ؽیز ٍ یب وبّؼ حجن آى ًذارد ( .)5در هغبلؼِای
ًؾبى دادُ ؽذ وِ تزویجبت ضذ ثبرداری خَراوی ثز رٍی
حجن ؽیز تأثیز هیگذاردًَ .یغٌذگبى پیؾٌْبد وزدًذ وِ
اگز تزویت دارٍّبی ضذ ثبرداری خَراوی پظ اس دٍ ّفتِ
پظ اس سایوبى در ًظز گزفتِ ؽَد ٍ هبدراى ؽیز خَاراى
خَد را ثب ؽیز خَد تغذیِ هیوٌٌذ ،آىّب ٍ پشؽىبى آًْب
ثبیذ اس ایي هَرد آگبُ ثبؽٌذ وِ وبّؼ ثبلمَُ در حجن ؽیز
هبدر ثب اعتفبدُ اس ایي تزویجبتً ،یبس ثِ ًظبرت در رؽذ
ًَساداى ٍ یب جبیگشیٌی رٍػّبی دیگز پیؾگیزی اس
ثبرداری در دعتزط اعتفبدُ ًوبیٌذ ( .)10اس آًجبییوِ
هغبلؼبت گًَبگَى ٍ ضذ ٍ ًمیض درثبرُ هغئلِ هَرد ًظز
ٍجَد دارد ٍ ثب تَجِ ثِ ووجَد هغبلؼِ در ایزاى در ایي
سهیٌِ ثز آى ؽذین تب هیشاى تأثیز اثز لزؿ ضذ ثبرداری
هیٌی پیل ثز هیشاى الوتَس ؽیز در هبدراى هزاجؼِ وٌٌذُ
ثِ هزاوش ثْذاؽتی ؽْز گزگبى ثزرعی وٌین.
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ؽیزخَاراى هًَث ٍ  55درفذ هذوز ثَدًذ .هیبًگیي ٍسى
ؽیزخَراى  6/58ویلَ گزم ثب ووتزیي ٍسى  ٍ 3/4ثیؾتزیي
ٍسى  9ویلَگزم ( )±1/31ثَد .جذٍل ؽوبرُ ً 1ؾبى هی
دّذ وِ هیبًگیي الوتَس هَجَد در ؽیز هبدراى گزٍُ هَرد
ٍ ؽبّذ ثِ تزتیت  6/28 ٍ 6/08ثَدُ اعتً .تبیج ًؾبى داد
هبدراًی وِ اس لزؿ هیٌیپیل اعتفبدُ هیوزدًذ هیبًگیي
الوتَس ووتزی داؽتٌذ ٍ تفبٍت هؼٌیداری ثیي دٍ
هیبًگیي هیشاى الوتَس در دٍ گزٍُ دیذُ ؽذ (.(p=0/000

جذٍل ؽوبرُ  -1هیبًگیي یبفتِّبی آسهبیؾگبّی هیشاى الوتَس در ؽیز هبدراى در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ؽبّذ
گزٍُ

هیبًگیي

ووتزیي

ثیؾتزیي

اًحزاف اعتبًذارد

T Test

P-Value

هَرد

6/08

5/30

6/85

0/44

61/580

0/000

ؽبّذ

6/28

5/30

7

0/51

54/696

0/000

بحث و نتیجهگیری
در ایااي پااضٍّؼ اوثزیاات سًاابى عااشاریٌی اس لاازؿ
ؽیزدّی جْت پیؾگیزی اعتفبدُ هیًوَدًذ .در حبلی وِ
در هغبلؼااِی ًااَرٍسی ٍ ّوىاابراى هیااشاى هقاازف لاازؿ
ؽیزدّی سًبى  21/9درفذ ثَدُ اعتّ .وچٌیي ثایي ًاَع
سایوبى اخیاز ٍ رٍػ پیؾاگیزی اس ثابرداری هاَرد توبیال
هبدراى ؽایزدُ ارتجابط هؼٌایداری هؾابّذُ ًؾاذُ اعات
(ً .)11تبیج ایي هغبلؼِ ثب پضٍّؼ حبضز تفابٍت دارد ایاي
اخااتالف احتواابالً ثااِ ػلاات تغییاازات در ًحااَُ آهااَسػ
هغئَلیي هزاوش ثْذاؽتی درهبًی ایجبد ؽذُ اعت.
یبفتِ دیگز ایي پضٍّؼ هیبًگیي ٍسى ؽیزخَراى 6/58
ویلَ گزم ( )±1/31ثَد .در هغبلؼاِ عبّزیابى ٍ ّوىابراى
هٌحٌی رؽذ وَدوبى دٍ گزٍُ هَرد ؽبّذ اختالف رؽاذ اس
ًظز آهبری هؼٌیدار ًجَد ( .)12در هغبلؼاِ فابدلی پاَر ٍ
ّوىبراى رًٍذ رؽذ ؽیزخَاراى در ثایي دٍ گازٍُ اعاتفبدُ
وٌٌذُ اس رٍػّبی َّرهًَی ٍ غیز َّرهًَی پیؾاگیزی اس
حبهلگی اختالف آهابری هؼٌایداری ًاذارد .اس ًظاز تاأثیز
رٍػّبی فَق ثز تزویت ؽیز هبدر تغییز هؼٌیداری ًیبفتِ
اًذ ٍلی تزیگلیغیزیذ ؽیز هبدر در گزٍُ غیز َّرهًَی در
هزحلااِ دٍم (هغاابثك ثااب  6/5هاابّگی وااَدن) ثااِ هیااشاى
هؼٌیداری ثیؾتز ثَد ( .)13در پاضٍّؼ حبضاز تٌْاب ٍسى
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وَدوبى هَرد ثزرعی لزار گزفتِ اعت اهب ثب تَجِ ثِ تاأثیز
لزؿّبی ؽیزدّی ثز الوتَس ؽیز هابدر هایتاَاى اًتظابر
داؽت وِ ثز رٍی رؽذ ؽیزخَار تأثیزگذار ثبؽذ.
در ایي پضٍّؼ در همبیغِ ثیي هیبًگیي الوتاَس در دٍ
گاازٍُ هااَرد ٍ ؽاابّذ ارتجاابط هؼٌاایداری ٍجااَد داؽاات.
چٌبًچِ هبدراًی وِ هیٌیپیل اعتفبدُ هیوزدًاذ هیابًگیي
الوتَس ووتز ثَد .در هغبلؼِ  Adesiyanدر همبیغِ گازٍُ
هَرد ٍ ؽابّذ هیابًگیي گلاَوش ؽایز هابدراًی واِ لازؿ
پیؾگیزی اعتفبدُ هیوزدًذ ثاِ عاَر هؼٌایداری وابّؼ
یبفتِ ثَد ( .)14در هغبلؼِ ً Lüdickeؾابى داد واِ اوثاز
لزؿّبی پزٍصعتزًٍی هٌجاز ثاِ وابّؼ گلاَوش ًبؽاتب ٍ
تحول گلَوش هیؽَد ٍ حغبعیت ثاِ اًغاَلیي ٍ افاشایؼ
همبٍهت ثِ اًغَلیي ثِ ٍجَد هایآیاذ ( .)15در حابلیواِ
هغبلؼِ  Doreaثب ػٌَاى غلظت چزثی ،پازٍتئیي الوتاَس ٍ
اًزصی در ؽیز هبدراى اعتفبدُ وٌٌذُ اس ول لزؿّبی ضاذ
ثبرداری اًجبم ًؾبى داد وِ لزؿّبی ضذ ثابرداری ثاب دٍس
پبییي ثبػث افشایؼ چزثی ٍ لزؿّب ثب دٍس هتَعاظ ثبػاث
وبّؼ الوتَس ؽاذُ ثَدًاذ .اهاب در وال لازؿّابی ضاذ
ثبرداری خَراوی اس جولِ هیٌایپیال اثازی رٍی تزویات
ؽاایز هاابدر اس لجیاال همااذارول چزثاای ،اًاازصی ٍ الوتااَس
ًذاؽتِاًذ ( .)6وبّؼ عغح گلَگش در ایي یبفتِ هایتَاًاذ
70
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 20درفذ ثِ دٍهیي وَدن ٍ  7/5درفذ ثِ عَهیي
وَدن خَد ؽیز هیدادًذ عَل هذت اعتفبدُ اس لزؿ ضذ
ثبرداری هبدراى در گزٍُ هَرد ثذیي ًحَ ثَد؛  5درفذ
آىّب فمظ یه هبُ لزؿ هقزف وزدُ ثَدًذ 20،درفذ دٍ
هبُ 22/5 ،درفذ  3هبُ 2/5 ،درفذ  5هبُ هقزف لزؿ
داؽتٌذ .عي ؽیزخَاراى  5درفذ یه هبِّ 22/5 ،درفذ
دٍ هبِّ 15 ،درفذ عِ هبُ 42/5 ،درفذ چْبر هبِّ5 ،
درفذ پٌج هبِّ 10 ،درفذ ؽؼ هبِّ ثَدًذ 45 .درفذ
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ػالٍُ ثز تَجاِ ثاِ رصیان غاذایی خاَد ثاِ رؽاذ ٍ تغذیاِ
ؽیزخَار ًیش تَجِ ًوبیٌذ.
تشکر و قدردانی
پضٍّؾگزاى ایي پضٍّؼ ثز خَد السم هیداًٌذ تب اس
ؽزوت وٌٌذگبى در ایي پضٍّؼ لذرداًی ًوبیین .اس
هؼبًٍت هحتزم پضٍّؾی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی گلغتبى وِ
عزح را تقَیت ٍ ّشیٌِّبی آى را تأهیي ًوَدُاًذ تؾىز ٍ
لذرداًی هیگزددّ .وچٌیي اس حوبیتّبی هؼٌَی وویتِ
تحمیمبت داًؾجَیی داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی ثَیِ
گزگبى عپبعگشاری هیگزدد.
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هٌجز ثِ عٌتش پزٍصعتزٍى در لزؿّابی پیؾاگیزی ثبؽاذ
وِ در اثز تحزیه علَلّبی ثتب جشایاز الًگزّابًظ ایجابد
ؽذُ اعت ٍ ثِ ػلت افشایؼ تزؽح اًغَلیي ،عاغح گلاَوش
ؽیز هبدر وبّؼ هییبثذ ( .)14حبل ثب تَجِ ثِ ّواِ ایاي
هَارد ٍ اثجبت ؽذى تأثیز لزؿّبی ضذ ثابرداری خاَراوی
ثز تزویجبت ؽیز هابدر ،در ًْبیات پیؾاٌْبد هایؽاَد واِ
هاابدراى ؽاایزدُ در فااَرت در دعااتزط داؽااتي دیگااز
رٍػّاابی هىاابًیىی پیؾااگیزی اس ثاابرداری وااِ رٍی
تزویجبت ؽایز تاأثیز ًاذارد اس آًْاب اعاتفبدُ ًوبیٌاذ ٍ در
فَرت اعاتفبدُ اس ایاي رٍػّابی پیؾاگیزی اس ثابرداری
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The effect of mini-pill contraceptive pill on the level of milk lactose in
mothers referring to health centers in Gorgan
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Abstract
Background & Aim: Breastfeeding is the safest and most natural method of infants
feeding and have unique combination. Mothers during the 1st 6 months postpartum use Mini
pills containing progestin for contraceptive that cause inhibited the prolactin secretion and
decrease the amount of milk lactose. Therefore, considering the importance of incorporating
natural breast milk for infant growth and development, the impact of this pill on breast milk
lactose amount is needed.
Material & Methods: A case-control study was performed on 80 lactating mothers who
referred to Gorgan health centers in 2011. Convenient sampling based on goal was done.
Case group was forty lactating mothers who received progestogen contraceptive pill called
Linastrnol (mini pill) and the control group, forty lactating mothers were not using any
method to avoid pregnancy. Two groups were matched based on age of infant and BMI. Data
collection performed by two-part checklist. Data were analyzed using descriptive and
analytical test by SPSS16.
Results: Mean age of women was 25.65± 3.97. The mean lactose obtained in cases group
was 6.08±0.44 .The mean lactose obtained in control group was 6.28±0.51. There was
Statistical significant relationship between the mean lactose in both groups (p=0.000).
Conclusion: Mothers who used mini pill had less average lactose than the others.
Key words: Breastfeeding, Lactose, Mini pill, Infant.
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