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وضعيت تغذيه دوران بارداري و دريافت مواد مغذي ضروري بر نتيجـه بـارداري و سـالمتي كـودك مـؤثر                     

رد تأثير دريافت كلسيم در دوران بارداري بـر نتيجـه بـارداري از              در اكثر مطالعات انجام گرفته در مو      . است
افزون برآن، . باشد حاصل از اين مطالعات نيز با هم بسيار متفاوت ميدوز باالي كلسيم استفاده شده و نتايج 

يـن  هدف از ا  . اند  اكالمپسي انجام شده    اين مطالعات عمدتاً با هدف تعيين تأثير مكمل كلسيم بر خطر نسبي پره            
 mg500 دو كپسول ( مكمل كلسيم    g1 تعيين تأثير مصرف روزانه      ،كارآزمايي كنترل شده تصادفي دوسوكور    

 68 در اين مطالعه. در سه ماهه سوم بارداري بر نتيجه بارداري بودتوسط زنان باردار سالم ) كربنات كلسيم
مكمل "صادفي در يكي از دو گروه   بارداري وارد مطالعه شدند و بصورت ت 28 - 30زن باردار سالم از هفته      

گيـري و نمايـه تـوده بـدني           فـشارخون، وزن و قـد انـدازه       . قرارگرفتند) نفر35 ("دارونما"يا    ) نفر33 ("كلسيم
)BMI (    غلظت هموگلوبين و قند خون ناشتا با اسـتفاده از پرونـدة بهداشـتي افـراد           . در دو گروه، محاسبه شد

. از طريــق رژيــم غــذايي بــرآورد شــد) FFQ(ثبــت و كلــسيم دريــافتي بوســيلة پرســشنامه بــسامد خــوراك 
تغيرهـاي كمـي   بـراي بررسـي م  . هاي تن سنجي نوزاد شامل وزن، قد و دور سر نيز انجام گرديد       گيري  اندازه

 بـه عنـوان اخـتالف آمـاري         05/0كمتر از    P.Valueاستفاده و    χ2  و براي متغيرهاي كيفي از     t-testپيوسته از   
داربين دوگروه از نظر سن، تعداد زايمان قبلي، قد، وزن و نمايـه               هيچ تفاوت معني  . دار در نظر گرفته شد      معني

ميـانگين ضـريب پيـروي از       . يم غـذايي وجـود نداشـت      توده بدن قبل از بارداري، فشار خون و دريافت كلـس          
مـصرف  . دار ديده نشد    بود و بين گروهها تفاوت آماري معني      % 80پروتكل پژوهش در هر دو گروه باالتر از         

  ولي ميـانگين وزن هنگـام تولـد در گـروه    ؛هاي قد و دورسر هنگام تولد نداشت    مكمل كلسيم تأثيري بر اندازه    
در هر گـروه دو نـوزاد   ). >05/0P(بود ) g3011 ("دارونما" گرم بيشتر از گروه    230 )g3241 ("مكمل كلسيم "

 تأثير مكمل كلسيم بر وزن هنگـام        ،پس از حذف اين چهار مورد     .  هفته متولد شدند   37با سن حاملگي كمتر از      
رف مكمـل  گيري كـرد كـه مـص    توان نتيجه هاي اين كارآزمايي مي از يافته). > 05/0P(د تولد همچنان باقي مان
 .تواند مستقل از طول مدت بارداري، وزن هنگام تولد را افزايش دهد كلسيم در بارداري مي
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