چکیده
مقدمه و هدف :در سالهای اخیر فرضیه ی اثر محافظتی مکمل روغن ماهی در پیشگیری از برخی پیامدهای بارداری مانند فشار
خون بارداری و  iugrمطرح شده است و توجه زیادی به این امر شده است ولی شواهد موجود برای این فرضیه کافی نیست .این
بررسی می تواندزمینه را برای مداخالتی در جهت بیشگیری یا کاهش عوارض بارداری فراهم سازد.
روش کار :این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود که روی  333خانم باردار با سن  81-33و سن حاملگی  02هفته و بارداری تک
قلو که از تاریخ  8331/1/8به درمانگاه بره ناتال بیمارستان کوثر وابسته به دانشگاه علوم بزشکی قزوین،مراجعه کرده بودند انجام شد.
افراد به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند .گروه مداخله ،کپسول نرم روغن ماهی با دوز  8222میلی گرم (محتوی  802میلی
گرم  DHAو  812میلی گرم  )EPAروزانه  8عدد از هفته  02بارداری تا انتهای بارداری دریافت نمودند .گروه دوم ،شاهد بود که
مکمل روغن ماهی دریافت نکردند .در انتهای بارداری ،پیامدهای بارداری از قبیل ابتال به پره اکالمپسی ،اکالمپسی ،زایمان زودرس،
دیابت حاملگی ،وزن هنگام تولد ،سن حاملگی هنگام زایمان در دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفت .از آزمون آماری منویتنییو و T-
 testبرای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد.
یافتهها :متوسط سن بارداری در گروه شاهد و مداخله به ترتیب  31/1±8/1و  31/3±8/7هفته بود .سن بارداری در دو گروه مداخله
و شاهد اختالف آماری معنی دار نشان داد ( .)P<2023در گروه شاهد زایمان زودرس  3/3درصد ،پرهاکالمپسی  3درصد ،اکالمپسی
صفر درصد 8/7 IUGR ،درصد و  7/1 GDMدرصد و در گروه مداخله زایمان زودرس  1/1درصد ،پرهاکالمپسی  0/3درصد،
اکالمپسی صفر درصد IUGR ،صفر درصد و  3/6 GDMدرصد بود .در دو گروه مداخله و شاهد ،درصد زایمان زودرس ،درصد پره
اکالمپسی ،درصد اکالمپسی ،درصد  IUGRو درصد  GDMاختالف معنی دار مشاهده نشد ( .)P>2023در گروه شاهد متوسط
وزن نوزادان  3831/3±178/1گرم ،متوسط قد  11±0/33سانتی متر و متوسط دور سر  36/7±8/3سانتی متر و در گروه مداخله
متوسط وزن نوزادان 3811±330/3گرم ،متوسط قد  11/8±0/7سانتی متر و متوسط دور سر  36/7±0/3سانتی متر بود .وزن ،دور
سر و قد نوزاد در هنگام تولد در در دو گروه مداخله و شاهد اختالف آماری معنی دار نداشت (.)P>2023
نتیجه گیری :نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مصرف مکمل روغن در زنان باردار  81-33ساله با سن بارداری  02هفته
باعث افزایش سن حاملگی زمان زایمان شده ولی بر درصد زایمان زودرس ،درصد پره اکالمپسی ،درصد اکالمپسی ،درصد  IUGRو
درصد  GDMبی تأثیر است .همچنین مصرف مکمل روغن در زنان باردار تأثیر معنی داری بر پارامترهای نوزاد در هنگام تولد مانند
قد ،وزن و اندازه دور سر ندارد.
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