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 2102انتشارات سازمان جهانی بهداشت در سال 

 تحت عنوان:

Guideline: 

Vitamin D supplementation in pregnant women (2012) 

 2102  سازمان جهانی بهداشت

 و یپرستار دانشکده ز،یتبر یپزشک علوم دانشگاه به را یفارس زبان به انتشار و ترجمه حقوق بهداشت یجهان سازمان انتشارات

 .باشدیم یفارس انتشار یبرا مسئول تنها که است نموده اعطا ییماما

 دستورالعمل: 

 باردار زناندر  Dمکمل یاری ویتامین 

 ** ، اعظم اصغری*، زلیخا عسگرلو*: هانیه اصغریانینمترجم

 †ویراستار: عزیره فرشباف خلیلی

 مامایی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریزناشر: دانشکده پرستاری و 

 هجری شمسی 0931میالدی،  2102سال ترجمه و انتشار: 

 

 کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز**    ؛ ، دانشکده پرستاری و مامایی تبریز *دانشجوی کارشناس ارشد مامایی

 حقیقات مدیریت خدمات بهداشتی تبریزگروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز، مرکز ت †

 

 به نام خدا
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نام خ دابه   

 

 قابل توجه خوانندگان گرامی

باشد. هدف های مامایی و بهداشت باروری میالمللی در زمینه مراقبتهای بینامروزه ارتقای کیفیت خدمات از مسایل عمده بحث

ازمند جهت مراجعه و دریافت مراقبت و افزایش اصلی از ارتقای کیفیت خدمات، حفاظت از حقوق مادران، ترغیب بیشتر افراد نی

باشد. در راستای اهداف توسعه هزاره به خصوص نیل به هدف پنجم آن و بهبود سالمت های ارایه شده میاثربخشی مراقبت

وارض مادری و و برخی از ع  Dدر برخی از مطالعات ارتباط بین کمبود ویتامین .مادران نیاز به ارتقاء مراقبت از مادران وجود دارد

کمبود این ویتامین در زنانی که در معرض نور   اکالمپسی و وزن کم هنگام تولد مطرح شده است.جنینی مثل افزایش احتمال پره

 کافی خورشید نیستند، بخصوص در صورت داشتن پوست تیره، شایع است.

های بعدی مالحظات و پیشنهاد برای پژوهش ها،هدف و زمینه دستورالعمل، خالصه شواهد، توصیهبیان در این جلد پس از 

انداز دستورالعمل، ارزیابی شواهد و شود. در نهایت نحوه نظارت و ارزیابی اجرای دستورالعمل همچنین چشمتوضیح داده می

 گردد.گیری به تفضیل بیان میتصمیم

-ل این کتاب پیشنهاد ترجمه گروهی و فراهماص onlineاهمیت ارتقا کیفیت آموزشی اینجانب را بر آن داشت تا پس از انتشار 

مندان به ویژه مدرسان، دانشجویان و کارکنان نظام ارایه خدمات سازی امکان دسترسی آسان به ترجمه کتاب برای کلیه عالقه

اشت قرار گرفت. پس از اخذ مجوز رسمی از سازمان بهد اساتیدمطرح شود که مورد استقبال  onlineسالمتی از طریق انتشار 

های الزم با گروه ترجمه و معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی تبریز و معاونت پژوهشی دانشگاه جهانی و انجام هماهنگی

میالدی شروع و پس از  2102علوم پزشکی تبریز و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کار ترجمه کتاب منتشر شده سال 

از کتاب ترجمه شد. متون ترجمه شده بازبینی و کلمه به کلمه با متن اصلی کتاب مطابقت داده  ماه اتمام یافت. ابتدا هر قسمت 2

غلط نامه نانوشته است، شد. در نهایت هر قسمت از کتاب توسط یکی از مترجمین بازبینی مجدد گردید. از آنجاییکه تنها متن بی

شک اشتباهاتی در متن وجود دارد. خواهشمندیم ر رفته است بیبا وجود نهایت توجهی که در ترجمه و ویرایش این کتاب به کا

با ما در میان گذارده و در جهت اصالح  h1367@gmail.comghaniehas  نظرات خود را از طریق آدرس ایمیل

 اشتباهات ما را یاری فرمایید.

گروه مترجمین

mailto:haniehash1367@gmail.com
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 تقدیر و تشکر

با نظرات فنی  ، Juan Pablo Pena-Rosasتحت نظارت دکتر Lisa Rogersاین دستورالعمل با هماهنگی دکتر 

 Jose، دکتر Metin Gulmezoglu، دکتر Joao Paulo de Souza، دکتر  Luz Maria De-Regilدکتر

Martines  و دکترMatthews Mathai سازمان بهداشت  هایتهیه شد. از کارکنان دبیرخانه کمیته بررسی دستورالعمل

 Chantalو خانم T.Matta چنین از آقایآید. همبخاطر حمایتشان در طول فرایند تشکر بعمل می WHO)جهانی )

Streijffert Garon  از دفتر مشاورۀ حقوقیWHO شود. سیجر تضاد منافع تقدیر میمدیریت پرو شان درخاطر حمایته ب

 ،دپارتمان تغذیه برای بهداشت و توسعه، و شواهد از واحد راهنمای برنامه Paule Pillardو خانم  Grace Robخانم 

 حمایت پشتیبانی ارایه نمودند. 

ه و گروه های تغذیدستورالعمل توسعهبرای  WHO از نظرات فنی اعضاء کمیته راهبرد تغذیه سازمان جهانی بهداشت
و  Rafael Flores-Ayalaروسای جلسات در مورد این دستورالعمل، دکتر  "ها، مخصوصاراهنمایی تغذیه، ریز مغذی همشاور
همچنین از گروه بارداری و زایمان کوکران جهت  WHOنماید. تقدیر و سپاسگذاری می Emorn Wasantwisutدکتر 

این دستورالعمل، استفاده شده در سیستماتیک برای فراهم نمودن اطالعات  حمایت خویش در انجام و به روزرسانی مرورهای
 ورد.ٱمراتب سپاس خود را به عمل می

 

 حمایت مالی

WHO نماید.کار تشکر می از دولت لوگزامبورگ جهت ارائه حمایت مالی برای این
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 در زنان باردار D: مکمل یاری ویتامین 1دستورالعمل

 خالصه اجرایی

در ماههای  "وصادر میان زنان باردار، مخص Dگردد که کمبود ویتامین تصور میتورالعمل: هدف این دس

 سایرو  ،ترمزایمان پره ،اکالمپسی، دیابت شیرین بارداریزمستان شایع باشد، و در ارتباط با افزایش خطر پره

را بر پیامدهای  D شده است. متون علمی اخیر تاثیر مکمل یاری ویتامین نشان داده یبافت خاص شرایط

( در حمایت از WHOهای عضو سازمان بهداشت جهانی )کشوراند. گزارش کرده نوزادیمادری و  بنامطلو

سازی طرح جامع پیاده تعیین شده دری و اهداف جهانی ی هزارهبه اهداف توسعه نیلتالش هایشان جهت 

در  Dیاری ویتامین مکملایمنی وبخشی  کودک خواستار راهنمایی در مورد اثر شیرخوار و ،ی مادرتغذیه

ای از دستورالعمل برای مخاطبان گستردهاین  .عمومی شدند بهداشتزنان باردار به عنوان یک استراتژی 

های درگیر در طراحی، در سازمان ها، کارکنان فنی و برنامهآن متخصص، مشاورین گذارانجمله سیاست

 .در نظر گرفته شده استبرای سالمت عمومی  ایاقدامات تغذیه ارتقاءپیاده سازی و 

های مبتنی بر شواهد حاضر را با استفاده سازمان بهداشت جهانی، توصیه: ی دستورالعملتوسعهروش کار 

تهیه کرده است. مراحل  برای توسعه دستورالعمل WHO کتاب راهنمایاز پروسیجرهای مشخص شده در 

ارزیابی و سنتز   (iii)بازیابی شواهد (ii) پیامدهادار و اولویت هایشناسایی پرسش (i)این فرآیند شامل: 

سازی، پیاده ،برای انتشارریزی برنامه (V) های پژوهشی وها، از جمله اولویتتدوین توصیه  (iv)شواهد

توسعه و ارزشیابی ، هاارزیابی توصیهبندی . متدولوژی درجهروزرسانی دستورالعمل استارزیابی اثر و به

(GRADEبرای آماده )بر اساس مرورهای ، سازی پروفایل شواهد مربوط به موضوعات از پیش تعیین شده

 سیستماتیک به روز دنبال شد.

شامل کارشناسان  تخصصی راهنمای تغذیه، گروه مشاوره تغذیه یامداخالت  گروه مشاوره دستورالعمل برای

این کارشناسان . ان دستورالعمل و مصرف کنندگان استذینفعان بالقوه، کاربر، نمایندگان محتوا، متدولوژی

 واشنگتن دی سی ،یسئژنو، سودر  2211در سال  که های فنی در مورد این دستورالعملمشاورهین در چند
از طریق خارجی  ذینفعانکارشناسان و پانل برگزار شد، شرکت نمودند. اعضاء  ایاالت متحده آمریکا  و

  .و این پانل در سراسر فرایند توسعه دستورالعمل درگیر شدند ند،شناسایی شد اتفراخوان عمومی برای نظر
                                                                 

در مورد مداخالت سالمت چه در مورد مداخالت بالینی،  WHO هایعنوان آن شامل توصیهباشد که هرگونه سندی می WHOدستورالعمل   0

های بهداشتی و یا بیماران باید انجام دهند، ئه دهندگان مراقبتیک توصیه، اطالعاتی در مورد آنچه سیاستگذاران، ارا .یا سیاست عمومی باشند و سالمت

همه نشریات حاوی  .هایی برای استفاده از منابع داردکند و داللت بر انتخاب از بین مداخالت مختلفی دارد که تاثیر بر سالمت داشته و گزینهفراهم می

  .شوندتصویب می WHOهای توسط کمیته بررسی دستورالعمل WHOهایتوصیه
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به تنهایی یا  Dهای ویتامین کوکران ارزیابی کرد که آیا مکمل سیستماتیک یک مرور: در دسترسشواهد 

ث بهبود تواند باعها و موادمعدنی که به زنان باردار داده میشود، میدر ترکیب با کلسیم و/یا دیگر ویتامین

مکمل دریافت کننده  اکالمپسی در زنان باردارپیامدهای مادری و جنینی شود یا نه. شواهدی از تاثیر بر پره

 ( در زنان باردارg2522)کمتر از تولد کم وزن  با به دنیا آوردن نوزادخطر بر تاثیر یا و کلسیم  Dویتامین 

زنان و یا  کرده بودندا زنانی که مکمل دریافت در مقایسه ببه تنهایی  Dمکمل ویتامین  دریافت کننده

را به تنهایی دریافت کردند به میزان  Dپالسبو وجود نداشت. زنان بارداری که مکمل ویتامین دریافت کننده 

باالتری در زمان ترم نسبت به آنهایی که مکمل  Dهیدروکسی ویتامین -25 قابل توجهی غلظت سرمی

 آن نتایج کهتنها یک کارآزمایی عارضه جانبی را گزارش کرد  داشتند. سبوپال گروهدریافت نکرده بودند و یا 

 Dتفاوت در شیوع سندرم نفروتیک بعنوان یک عارضه جانبی در زنانی که مکمل ویتامین  عدمدهندۀ نشان

در  ینبنابرا بود.پالسبو گروه یا  کردندبه تنهایی دریافت کردند در مقایسه با زنانی که مکمل دریافت نمی

در طول بارداری بر  Dمضرات مکمل یاری ویتامین  یاشواهد ناکافی برای ارزیابی مستقیم فواید  حال حاضر

 مادر و نوزاد وجود دارد.سالمتی پیامدهای 

اکالمپسللی و در طللی بللارداری بلرای پیشللگیری از توسللعه پللره Dمکمللل یلاری ویتللامین هییا: توصیییه

شلواهد فعللی در دسلترس بلرای محلدودیت (. بعلالوه بلدلیل اکیلدشود )توصلیه عوارض آن توصیه نمی

در بلارداری بللرای  بله تنهلایی Dاسلتفاده از مکمللل یلاری ویتلامین  فوایلد و مضلراتمسلتقیم ارزیلابی 

هلای قبلل از مادر و نوزاد، اسلتفاده از ایلن مداخلله بعنلوان قسلمتی از مراقبلت یبهبود پیامدهای سالمت

 (.مشروطد ) توصیه شوبارداری روتین هم توصیه نمی

  مالحظات: 

    ،مکملل یلاری ویتلامین در موارد کمبود تاییلد شلدهD   ممکلن اسلت درRNI 2 فعللی (µg 

5 (IU222روزانه ))، مطلابق بلا توصلیه FAO/WHO   طبلق دسلتورالعمل مللی داده بلر یلا و

یلا بصلورت قسلمتی از مکملل ریلز مغلذی چندگانله،  بله تنهلاییممکن است  Dویتامین  شود.

 سللایرداده شللود.  فوایللد ایللن مداخللله بللرای مللادر  Dرای بهبللود غلطللت سللرمی ویتللامین بلل

 نامشخص است. و نوزادیپیامدهای مادری 

                                                                 
2 Recommended nutrition intake (دریافت غذایی توصیه شده ) 
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  زنان باردار باید به دریافلت کلافی ملواد غلذایی، کله از طریلق مصلرف یلک رژیلم غلدایی سلالم

مراجعله  سلالم طلی بلارداریتغذیله آیلد، تشلویق شلوند و بله دسلتورالعمل متعادل بدست ملی

 کنند. 

  ویتامین  یاریمکمل  بودن شواهد محدوی در مورد بی خطرD .در بارداری وجود دارد 

  کارآزمللایی در حللال انجللام در مللورد ارزیللابی اثللر مکمللل یللاری ویتللامین  122حللداقلD  در

مللادری، دو مللورد  Dمللورد در مللورد وضلعیت ویتللامین  5رود بلارداری وجللود داردن انتظللار ملی

وزن هنگلام توللد یلا وزن کلم هنگلام توللد گلزارش راجلع بله ملورد  سلهاکالمپسی و پره بارهدر

 ارائه کنند.

چنلدین اولویلت تحقیلق را بلرای بهبلود  ذینفعلاناعضلای گلروه دسلتورالعمل و  های تحقیی::اولویت

ح پایله، اپیلدمیولوژیک و وشواهد در ملورد فوایلد و مضلرات ایلن مداخلله در بلین زنلان بلاردار، در سلط

 اند.ای شناسایی کردهمهبرنا
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 هدف و  چشم انداز

طللی  Dهللای مبتنللی بللر شللواهد جهللانی در مللورد مکمللل یللاری ویتللامین توصللیه ،ایللن دسللتورالعمل

بارداری بعنلوان یلک مداخلله سلالمت عملومی بله منظلور بهبلود پیاملدهای سلالمت ملادری و نلوزادی 

 کند.فراهم می

گیلری آگاهانله در ر تلالش خلود جهلت اتخلاذ تصلمیمدستورالعمل به کشورهای عضلو و شلرکای آنهلا د

برای نیل بله اهلداف توسلعه هلزاره، بلویژه کلاهش ملر  و میلر کودکلان  ای مناسبمورد اقدامات تغذیه

(MDG4( و بهبلود سلالمت ملادران )MDG5) .چنلین کشلورهای عضلو را در هلم کملک خواهلد کلرد

جلامع تغذیله ملادر،  سلازیطلرح پیلادهرابطله بلا یلابی بله اهلداف جهلانی در تالش خلود بلرای دسلت

عمل بلرای مخاطبلان وسلیعی از جملله لدسلتورا (.1) کملک خواهلد کلرد خردسلالو کودکلان  شیرخوار

طراحلی،  هلای درگیلر درگلذاران، مشلاوران متخصلص آنهلا و کارکنلان فنلی برنامله در سلازمانسیاسلت

 ه شده است.ای برای سالمت عمومی در نظر گرفتاقدامات تغذیه ارتقاءاجرا و 

کنلد. جزییلات بیشلتر شلواهد ای از شلواهد حملایتی را ارائله ملیهای کلیدی و خالصلهاین سند توصیه

 و سایراسناد ذکر شده در منابع ارائه شده است. 1پایه در پیوست 

 زمینه

نقللش مهمللی در متابولیسللم  اسللت کللههورمللون و، یللک ویتللامین محلللول در چربللی و پرDویتللامین 

تعلداد کملی از  "کنلد. بلا اینکله تقریبلاملی ایفلاءتنظیم هموستاز کلسلیم و فسلفات  استخوان از طریق

از جمعیلت خلود D  کشورها بصورت ملی اطالعلات قابلل ارائله در دسلترس در ملورد وضلعیت ویتلامین

هلای یلک مشلکل سلالمت عملومی در بسلیاری از قسلمت Dکمبلود ویتلامین  کله شوددارند، تصور می

 یهللا در بللارداردر برخللی از جمعیللت Dویتللامین یللا عللدم کفایلت وه کمبللود (. بعللال2،3جهلان باشللد )

در  Dهسلتند کله از تولیلد ویتلامین  علواملی، Dامل خطلر اصللی کمبلود ویتلامین و(. ع4شایع است )

بله میلزان  کنند و شامل پیگمانتاسیون تیلره، در معلرض نلور خوشلید قلرار گلرفتنپوست جلوگیری می

کنلد، نحلوی کله قلرار گلرفتن پوسلت در معلرض خورشلید را محلدود ه ، پوشلیدن لبلاس بلکلمخیلی 

درجلله )هللردوی شللمال و جنللوب(، فصللل سللال، آلللودگی  42زنللدگی در عللرض جغرافیللایی بللاالی 

چنلین تحلت هلم D(. وضلعیت ویتلامین 5-9باشلد )، استفاده از ضدآفتاب و افلزایش سلن ملییمحیط

چنلین چلاقی ( و هلم12،11یلا متابولیسلم آن )جلذب  موثر بلر و عوامل Dمصرف غذایی ویتامین تاثیر 

 گیرد.( قرار می12)
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 زایمان ،(18) بارداری شیرین دیابت ،(13-17) اکالمپسی پره خطر افزایش با بارداری در D ویتامین کمبود

 باعث که جنینی اسکلت تشکیلاختالل در  ،(21) حاملگی سن به نسبت کوچک نوزاد ،(19،22) ترم پره

و  ،.(شودمی شکستگی یا/ و دفورمیته به منجر شایع بطور که هااستخوان نرمی) شودمیار در شیرخو ریکتز

کاشته شدن  ، شود. اختالل عملکرد ایمنی( و سایر مشکالت مختص بافت می22-24کاهش توده استخوانی )

 فشارخون شافزای و حد از بیش التهابجفت، آنژیوژنز )رشد غیرطبیعی عروق خونی جدید از رگهای قبلی(، 

 درک خوبیه ب ایزمینه زایبیماری هایمکانیسم گرچه ،است شده داده ارتباط D ویتامینکمبود  هب مادر

 . )25،12-28) است نشده

یا D ((OH) D25 ویتامین هیدروکسی -25 حوسط گیریاندازه طریق از اغلب معموال D ویتامین وضعیت

 را هامکمل یا غذاها از آمده دسته ب و پوستی شده دتولی D ویتامین که میشود ارزیابیدیول( کلسی

 وجود اختالف سالمت برای سرمی D  25 (OH)بهینه و کافی سطوح مورد در هنوز(. 29) کندمی منعکس

یا  nmol/L 52از بیشتر  D  25 (OH)سرمی سطوح "اخیرا متحده ایاالت پزشکی موسسه. دارد

(ng/ml22 ) بیان سایر محققین حال،این با ن(32) است کرده تعریف باردار، نزنا در کافی میزان عنوانه برا 

 مکمل(. 31 ،32) شود گرفته نظر در ml/ng 32ای nmol/L  75از بیشتر باید ماکزیمم سطوح که دارندمی

 ممکن است و( 33 ،34) بخشدمی بهبود را مادری D ویتامین وضعیت بارداری در D نیویتام یاری

ه ب برای جنین(. 35) دهد اررق تاثیر تحتبه طور مثبت  هم را نوزاد و جنین برای D ویتامین به دسترسی

 (.36) میکند عبور انسان جفت از آسانی به D  25 (OH)و است وابسته مادر به D ویتامین آوردن دست

  شده توصیه غذایی دریافت (FAO/ WHO) متحد ملل کشاورزی و غذا سازمان/ بهداشت جهانی سازمان

(RNI)  ویتامین برای D را باردار زنان در (IU022)µg 5 ویتامین غذایی منابع. است کرده توصیه روزانه 

D  ویتامین. است غذایی هایمکمل و غذا شامل D شاه و ماکرل ،سالمون مثل چرب ماهی در طبیعی بطور 

 .دارد وجود مرغ تخم زرده و ماهی کبد روغن ماهی،

  D ویتامین را با آماده صبحانه غالت و گیاهی روغن مارگارین، شیر، مثل غذاییمحصوالت  کشورها از برخی

 کوله و (D 2)ویتامین ارگوکلسیفرول دارد، وجود فرم دو در D ویتامین هایمکمل(. 37) دنکنمی غنی

 افزایش در ارگوکلسیفرول از موثرتر کلسیفرول کوله با یاریمکمل رسدمی نظره ب(. 3Dویتامین) کلسیفرول

وجود  چندگانه مغذیریز مکمل نوع یک در همچنین D ویتامین(. 38 ،39) باشد D ویتامین سرمی لظتغ

 برای ، (UNU) متحد ملل دانشگاه و( یونیسف) متحد ملل کودکان صندوق ، WHOتوسط کهدارد 

 ینکمتر داری که است شده داده نشان یاریمکمل(. 42) است شده ساخته شیرده و باردار زنان استفاده

 "عموما(. 41-43) کنند می دریافت را روزانه IU 12222دوز تا که است بزرگساالنی برای سمیت میزان
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 افزایش) هیپرکلسمی به منجر تواندمی و شودمی نانمای IU22222  روزانه دوز در D ویتامین سمیت

  25 (OH) میسر سطح( nmol/L 222) افزایش و(  ادرار کلسیم افزایش) هیپرکلسیوری ،(خون کلسیم

D یک در حالاین با دارد، وجود این مکمل ایمنیدر رابطه با  باردار زنان در کمی مطالعات(. 44) شود 

 شد، فراهم زایمان الی بارداری 16 تا 12 هفته از باردار زنان برای D3 ویتامین IU 4222 تا اخیر مطالعه

 .)45) گردد گزارش هیپرکسیوری یا هیپرکلسمی مورد اینکه بدون

 شواهد خالصه

به تنهایی و یا در ترکیب با  Dهای ویتامین مکملآیا که  (، برای ارزیابی این46یک مطالعه مروری کوکران )

شود، پیامدهای مادری و نوزادی را که به زنان باردار داده می ها و مواد معدنی،کلسیم و/یا دیگر ویتامین

راهنمای تغذیه مهم در  ههای متادری که توسط گروه مشاورشد. پیامد رسانیبخشد یا نه، به روزبهبود می

یک یا چند تشنج )صرع( در  وقوعاکالمپسی(، )پره آشکار، افزایش فشارخون با پروتئنوری شدنظر گرفته 

وزن کم هنگام تولد  بودند. D  25 (OH)اکالمپسی )اکالمپسی( و سطح سرمی ویتامین ارتباط با پره

(g2522>تنها پیامد نو ) شدمهم در نظر گرفته  یگیرکه برای تصمیم بودزادی. 

 5که در انگلستان، فرانسه و هند انجام یافت. بود زن(  1223کارآزمایی )تعداد  6مطالعه مروری شامل 

یاری یا پالسبو را به تنهایی در برابر بدون مکمل Dیاری ویتامین زن( تاثیر مکمل 623کارآزمایی )تعداد 

و کلسیم را در برابر بدون  Dیاری ویتامین زن( تاثیر مکمل 422یک کارآزمایی )تعداد  ، درندمقایسه کرد

یا  روزانه( و 1222تا  IU 822 بصورت روزانه )با دامنه Dمکمل ویتامین  یاری مقایسه کرده است.مکمل

در  Dین منبع ویتام( یک یا دو بار در بارداری، فراهم گردیده بود. 622222IU-222222باال ) هایدوز

 D 3ها که از ویتامین مقداری از مکملو  ،بود  D 2ویتامین  "اکثرا هادر این کارآزماییتهیه شده ی هامکمل

کل را در  Dویتامین   IU56222یا ترکیبی از هر دو تهیه شده بود. در کل یک کارآزمایی دوز کمتر از 

فراهم را  IU 222222بیش از  ارآزمایییک کو  IU 222222و  56222کارآزمایی بین  4، بارداری دوران

 کرده بود.

 422و فقط یک کارآزمایی )تعداد= ها پیامد مادری خطیر اکالمپسی را گزارش نکردندهیچ کدام از کارآزمایی

-به همراه کلسیم را دریافت می Dاکالمپسی را گزارش کردند. زنانی که مکمل ویتامین زن( پیامد خطیر پره

اکالمپسی بودند پره در معرض کردند،یا پالسبو دریافت می کردندکه مکمل دریافت نمی زنانی همانندکردند 

((RRنسبت خطر ) با 2667  (CI)  1635-2633، %95فاصله اطمینان.) زن  414کارآزمایی با تعداد کل  4

را  Dمین نتایج بطور ثابت نشان داد که زنانی که مکمل ویتا در ترم را گزارش کردند. Dوضعیت ویتامین 



 در زنان باردار  Dیاری ویتامین مکمل   WHOدستورالعمل  13

 

گروه دریافت نکردند یا  ایباالتری نسبت به زنانی که هیچ مداخله D(OH )25 غلظت  کردند،دریافت 

 >pبرای تفاوت  2X، آزمون 2T ،98%=2I=517696ها خیلی متفاوت بود )پالسبو داشتند. پاسخ به مکمل

 وت بود.  در هر لیتر متفا  D  25 nmol (OH)82/151تا  22/11و از دامنه  (22221/2

دریافت کردند کمتر  Dکارآزمایی وزن کم هنگام تولد را گزارش کردند. زنان بارداری که مکمل ویتامین  3

دریافت  ایکه هیچ مداخله بودند زنانیدر مقایسه با  g2522از کمتر با وزن تولد نوزاد  تولد در معرض

در برابر  %6/9نبود )دار معنی له بسیار اندکیدریافت نمودند. با وجود این، تفاوت با فاص نکردند یا پالسبو

با جانبی را گزارش کرد  حوادثفقط یک کارآزمایی (. CI 95% 21/1-23/2و  RR =48/2، متوسط 6/19%

عنوان عارضه جانبی در زنانی که ه در شیوع سندرم نفروتیک بدهنده عدم وجود اختالف نشاننتایجی که 

دند، نموکه مکمل دریافت نکردند یا پالسبو دریافت بود کردند با زنانی به تنهایی دریافت  Dمکمل ویتامین 

(RR 17/2 ،CI 95% 26/4-21/2 ،135  .)برنامه یآنالیز زیرگروهِامکان تعداد کم مطالعات،  با توجه بهزن-

، رژیم بود یاری شروع شده، سن بارداری که در آن مکملDدوز کلی مکمل ویتامین توجه به ریزی شده با 

 .وجود نداشتعرض جغرافیایی ساکنین توجه به کمل و با م

به تنهایی یا در ترکیب با کلسیم و/یا دیگر  Dویتامین  یاریکیفیت کلی شواهد در دسترس برای مکمل

 مادری و وزن کم هنگام Dدر زنان باردار برای پیامدهای خطیر وضعیت ویتامین  مواد معدنیها و ویتامین

 تا خیلی کم بود. از کم (1)ضمیمه تولد 
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 هاتوصیه

  مکمل ویتامینD  اکالمپسی و عوارض آن توصیه نمیپره پیشرفتطی  بارداری برای پیشگیری از-

 3،4( )توصیه اکید(47شود )

 ارزیابی مستقیم فواید و مضرات استفاده از مکمل جهت  ی کهمحدود خاطر شواهده عالوه بهب

و نوزاد فعال در دسترس بود پیامدهای سالمت مادر به تنهایی در بارداری برای به Dویتامین 

شود توصیه نمینیز  عنوان مراقبت روتین بارداریه بارداری ب استفاده از این مداخله طی هستند،

 4،5.(مشروط)توصیه 

 مالحظات

 ویتامین های، ممکن است مکملدر موارد کمبود تایید شدهD  درRNI ( فعلیµg 5 (IU222 ) به

. ویتامین (دداده شو های ملییا بر طبق دستورالعملWHO/FAO  توصیهابق با مطروزانه صورت 

D  ممکن است به تنهایی یا قسمتی از یک مکمل ریزمغذی چندگانه جهت بهبود غلظت ویتامینD 

 سرمی مادر داده شود. فایده این مداخله برای پیامدهای مادری یا نوزادی نامشخص است. 

 از طریق مصرف رژیم حصول بهینه آن  کهدریافت تغذیه کافی شوند،  زنان باردار باید تشویق به

 (.48)است  های تغذیه سالم طی بارداریو مراجعه به دستورالعمل سالم غذایی متعادل

                                                                 
  یتک  کتاربرد آن بتیش از اثترات نتامطلوب استت.استتفاده از  اثرات مطلوبای است که گروه توسعه دستورالعمل اطمینان دارد که توصیه اکید توصیه3 

خواهتان آن ، و تنها نسبت کمی از افراد داشتهعملی  یهتوصیه شد یهدورایل به خود تم وضعیت  یماران این هست که اکثر مردم درتوصیه قوی برای ب

هتا معیتار . کاربرد برای پزشکان بالینی این است که بیشتر بیماران باید دورۀ توصیه شده عملی را دریافت نموده و این که پایبندی بته ایتن توصتیهنیستند

تتوان بعنتوان یتک سیاستت در بیشتتر با سیاست گذاران، توصیه قوی بدان معنی است که از آن متی منطقی برای مراقبت با کیفیت خوب است. در رابطه

فوایتد ختالص  یعنتیدهد ) های مالی بدین معنی است که مداخله بطور محتمل تخصیص مناسب منابع را نشان میمواقع اقتباس نموده و برای موسسه

 منابع( یگزینبه تخصیص جا نسبتبزرگ 

 خالصه شده است. 2دستورالعمل برای تعیین قدرت توصیه در پیوست  یتوسعهگروه مالحظات  4 

از اثرات نامطلوب  بیش احتماال آن استفاده از  که اثرات مطلوب کندگیری مینتیجهای است که گروه توسعه دستورالعمل توصیهمشروط یک توصیه  2 

دوره توصیه شده خود تمایل به اکثر مردم در وضعیت  گرچه رای بیماران این است که. کاربرد توصیه شرطی بنامشخص استآن موازنه  گرچهاست، 

. کاربرد برای پزشکان بالینی این است که آنها باید به بیماران کمک کنند تا تصمیم متناسب با خواهان آن نیستندقابل توجهی  لی تعدادد و دارنعملی 

ن قبل از در نظر ذینفعا با حضور اساسیمذاکره  به یک نیاز مشروط بدین معنی است که ران یک توصیه گذاارزشهای خود را بگیرند، در رابطه با سیاست

های مالی بدین معنی است که شاید مداخله تخصیص مناسب منابع را نشان ندهد ) بدین معنی که توصیه وجود دارد، و برای موسسه پذیرش گرفتن

 شتری داشته باشد.(منابع شاید فواید بی های جایگزیناستفاده
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 خطری ویتامین شواهد محدودی در مورد بیD .در طی بارداری وجود دارد 

  ویتامین  که تاثیر مکملدارد  دوجوکارآزمایی در حال انجام  12حداقلD بارداری را ارزیابی  طی

مورد وزن تولد یا  3اکالمپسی و مورد پره 2، مادر Dمورد وضعیت ویتامین 5رود د، انتظار مینکنمی

 د.نوزن کم هنگام تولد را گزارش کن

 کاربرد برای تحقیقات آینده

لزوم  ها،برخی زمینه محدودیت شواهد در دسترس در ذینفعان،تغذیه و  دستورالعمل هبحث با گروه مشاور

 :مشخص نمودرا  در موارد زیر "در زنان باردار مخصوصا Dیاری ویتامین در مورد مکمل تیتحقیقات آ

  احتمال ارتباط بین افزایش غلظتD (OH) 25  مادر و پیامدهای مادری نوزادی، همچنین سرمی

 مکانیسم احتمالی عمل

 یاری ویتامین مجزا کردن اثر مکملD ی. این به کارآزمایی تصادفی کنترل شده با تعداد در باردار

. 1مقایسه و شکل شیمیایی مکمل برای مشخص کردن :  قابل هایکافی نمونه، استفاده از تکنیک

رژیم  . بهترینD 3  خطرترین دوز ویتامینو بی . موثرترینD 2یاری ویتامین رات نامطلوب مکملثا

فواید یا  گونه. هر5یاری و ترین زمان شروع مکملبهترین. 4 )روزانه، متناوب، دوز منفرد( Dویتامین 

 ها مصرف شود.ها و مینرالسایر ویتامین در ترکیب باکه  در صورتی Dویتامین مضرات بیشتر 

  ارزیابی وضعیت ویتامینD  هادر کارآزمایی بارداریقبل از 

 امین با مکمل یاری ویتغذایی کلی و تغذیه، همراه  گزارش شفاف از رژیمDو ، 

 برای سالمت و کوتاه و طوالنی مدت های پیامدهای مادری و جنینی/ کودکی گیریاندازه ادغام

 در کارآزمایی توسعه

. اندکردهگزارش  از دست دادن پیگیری زیادی راده است، شاین دستورالعمل استفاده  در که اکثر مطالعاتی

 مطالعات آینده ثبت کنند. دقت میزان ریزش را دره د که بونشمیمحققین تشویق 
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 انتشار، انطباق و اجرا

 انتشار

ها و شبکه جهانی وب، از مادی رهای الکترونیکی نظیر ارائه اسالید، سیدستورالعمل حاضر از طریق رسانه

ها نیز اذغام شده است( و لیست آن لیست پستی ریزمغذیدر ، )که WHOی طریق لیست پستی تغذیه

و WHOهای اجتماعی، وب سایت تغذیه (، رسانه6SCNسازمان ملل متحد در تغذیه ) مداومی پستی کمیته

خواهد یافت. کتابخانه  نتشارا WHO( eLENA) ایتغذیه اقداماتشواهد برای  کتابخانه الکترونیکی

به همراه  را با تغذیه در ارتباط WHOهای دستورالعمل، WHOای تغذیه اقداماتبرای الکترونیکی شواهد 

 هایاستداللدستورالعمل،  تکمیل اطالعات های سیستماتیک و شواهدی دیگر برایمرورناد مکمل نظیر اس

گردآوری کرده و عضو و شرکای جهانی را  یتوسط کشورها تولید شده رفتاری و بیولوژیکی، و منابع بیشتر

-لمللی شامل دفاتر منطقهای از شرکای بین ادهد. عالوه براین، دستورالعمل از طریق شبکه گستردهنشان می

های ملل انسژآ سایر، WHOها و مراکز همکار با های بهداشت، دانشگاه، وزارتخانهWHOای و کشوری 

 پچاWHOخواهد یافت. همچنین از طریق کتابخانه بهداشت باروری  نتشارهای غیر دولتی امتحده و سازمان

 و منتشر خواهد شد. 

 انطباق و اجرا

 ،یک دستورالعمل جهانی است، باید با زمینه هر کشور عضو انطباق داده شود. قبل از اجراکه این  ییاز آنجا

که برای مشخص کردن این، برای زنان باردار است Dمکمل ویتامین  ارائهیک برنامه سالمت عمومی که شامل 

این دستورالعمل را  اکنوند. کشورهایی که همباید بدقت ارزیابی گرد و اجرا شود، آیا این دستورالعمل اتخاذ

های خود را ارزیابی کنند تا مطمئن شوند که پیامدهای موردانتظار اهداف برنامه "کنند شاید مجددااجرا می

های مبتنی بر و دیگر توصیه WHOشوند. برای اطمینان از اینکه دستورالعمل جهانی با شواهد حمایت می

کم و متوسط بهتر اجرا شود، دپارتمان تغذیه برای درآمد با شواهد برای مداخالت تغذیه در کشورهای 

 EVIPNetکار میکند.  WHO (EVIPNet) مبتنی بر شواهد برنامه شبکه سیاستبا  توسعهسالمت و 

 توسعه و اجرای  برای تسهیلِ ،گذاران، محققین و جامعه مدنیبین سیاست همکاری را در سطح کشوری

 بخشد.بهبود میدر دسترس،  سیاست از طریق بهترین شواهدِ

 یابی اجرای دستورالعملشپایش و ارز
                                                                 
6 Standing Committee on Nutrition 
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. تاثیر این این الزم استهای مناسب در تمامی مراحل یابی با شاخصشو ارز پایشبرای  یک طرح

 یابی شود.شدستورالعمل در سطح جهانی( ارز نطباقو ا پذیرش یعنیکشورها ) بینتواند دستورالعمل می

 جهتمتمرکز  خطمشیبرای توسعه و سالمتی یک WHOمان تغذیه یابی در سطح جهانی، دپارتشجهت ارز

پیاده  در سراسر جهان راعمومی  عملکرد بهداشتدر  ایگذاری اطالعات در مورد اقدامات تغذیهاشتراکبه 

ن های آموخته شده، ایکشوری و درسهای خاص انطباق، به اشتراک گذاشتن جزئیات برنامه. با کرده است.

 فراهم خواهد کرد.  ایها به اقدامات تغذیهدستورالعمل ترجمه از نحوهی را هاینمونه خطمشی

 فرآیند توسعه دستورالعمل

، که در کتاب توسعه WHOاین دستورالعمل مطابق با پروسیجرهای توسعه دستورالعمل مبتنی بر شواهد 

 (.49شده است، توسعه داده شد )نشان  WHOدستورالعمل 

 ایههای مشاورگروه

، به رهبری دپارتمان تغذیه برای سالمت و توسعه، های تغذیهتوسعه دستورالعمل برای WHOه راهبرد کمیت

ارائه مشاوره علمی تغذیه، از جمله با عالقه در  WHOنمایندگانی از همه دپارتمانهای با ، 2229در سال 

کمیته حقیق تاسیس شد. بهداشت باروری و تگروه و نوجوانان،  مادر، نوزاد، کودک گروه سالمت و توسعه

هدایت شده و و هر دو  جلسه برگزار نمودهای تغذیه دو بار در سال برای توسعه دستورالعملWHO  دراهبر

گروه توسعه یک وه نیز اضافه شدند: گر. دو نمودرا فراهم فرآیند توسعه دستورالعمل  برنظارت کلی 

 خارجی.  ذینفعاناز کارشناسان و  هیئتدستورالعمل و یک 

ها برای یک دوره دو ساله تاسیس شد. یک گروه برای ریز مغذی 2229گروه مشاوره راهنمای تغذیه در سال 

در مورد انتخاب پیامدهای مهم برای  WHO(. نقش آن توصیه برای 4تاسیس شد )پیوست  2212-2211

ن یک ترکیب جنسیتی در نظر گرفتبا ، تغذیه دستورالعملی گروه مشاورهبود.  گیری و تفسیر شواهدتصمیم

-پانلمتخصصانی از  مشتمل بر، WHOمناطق نمایندگی از تمامی به و  های مختلف تخصصیرشتهمتعادل، 

خصصان شناسایی مت فراخوان عمومی برایکه از طریق  افرادی بودو  WHO ه تخصصیهای مختلف مشاور

ان دینفعان بالقوه )مانند مدیران و ها، نمایندگتالش برای وارد کردن متخصصین محتوا، متدولوژیست .شدند

کنندگان انجام شد. نمایندگان های بهداشتی( و مصرفدر فرآیند مراقبت بهداشتی درگیر متخصصانسایر 

 باشند. WHOسازمانهای تجاری امکان نداشت که عضو یک گروه دستورالعمل 
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مل، سواالت مطرح شده و انداز دستورالع( در مورد چشم5پانل متخصصین و ذینفعان خارجی )پیوست 

چنین در رابطه با مرور پیش نویس تکمیل شده دستورالعمل گیری، و همانتخاب پیامدهای مهم برای تصمیم

که با هم  SCNو  WHOهای مغذیهای پستی ریزمورد مشاوره قرار گرفتند. این امر ازطریق لیست

 انجام شد. WHOذیه مشترک بودند، و از طریق وب سایت تغ 5522مشتمل بر بیش از 

 گیریانداز دستورالعمل، ارزیابی شواهد و تصمیمچشم

ای از سواالت )و محتوای سواالت( مطرح شده در دستورالعمل، نقطه شروع مهم برای فرموله مجموعه اولیه

 ها بود. پیش نویس سواالت توسط کارکنان فنی واحد راهنمای شواهد و برنامه، دپارتمان تغذیهکردن توصیه

برای سالمت و توسعه براساس سیاست و نیازهای راهنمای برنامه برای کشورهای عضو و شرکای آنها آماده 

(. سواالت توسط 6( مورد استفاده قرار گرفت )پیوست PICOشد. فرمت جمعیت، مداخله، کنترل و پیامدها )

 7ر گرفت و بازخورد از های تغذیه مورد بحث و بررسی قرابرای توسعه دستورالعمل WHOکمیته راهبرد 

 ذینفع دریافت شد. 

در ژنو، سوئیس جهت نهایی کردن حیطه  2211مارس  16-14نشست گروه مشاوره دستورالعمل تغذیه در 

در زنان باردار به  Dیاری ویتامین های مکملبندی پیامدها و جمعیت مورد نظر برای توصیهسواالت و رتبه

ها زیر گروه ریز مغذی -ادی برگزار شد. گروه مشاوره دستورالعمل تغذیهمنظور بهبود پیامدهای مادری و نوز

ها را در صورت لزوم اصالح کردند. گروه دستورالعمل به اهمیت سواالت را بحث نموده و آن مرتبط بودن

-نشان دهندۀ این بود که پیامد برای تصمیم 9-7که نمره نمره دادند )به طوری 9تا  1نسبی هر پیامد از 

نشان دهنده عدم اهمیت بود(. سواالت  3-1داد که پیامد مهم است و نشان می 6-4ری بحرانی است، گی

-کلیدی نهایی در مورد این مداخله همراه با پیامدهایی که تحت عنوان بحرانی )خیلی مهم( برای تصمیم

 اند.فهرست شده 6در پیوست  PICOگیری شناخته شدند، در فرمت 

( برای خالصه کردن و ارزیابی شواهد با استفاده از متدولوژی کوکران برای 46یک مرور سیستماتیک )

خالصه شواهد را مطابق رویکرد درجه  WHOکارکنان  7های تصادفی کنترل شده، استفاده شد.کارآزمایی

(. 52( برای ارزیابی کیفیت کلی شواهد فراهم کردند )GRADEها، توسعه و ارزشیابی )بندی ارزیابی توصیه

                                                                 
چنین تاریخ جستجوی آنها، در کتابخانه کوکران چاپ شده و در دسترس است. بعنوان جزییات متدی که در مرور سیسستماتیک استفاده شد، هم 7 

در  ایشگر و دو داور غیر از هیئت تحریریه( و مشاورآماری گروههمتایان خارجی )یک ویراظهارنظرهای قبل از انتشار کوکران،  تحریریهبخشی از فرایند 

کوکران برای مرور سیستماتیک مداخالت،  کتاب .(http://www.cochrane.org/cochrane-reviews) شودمورد مرورها گردآوری می

 کند.ت بهداشتی را توصیف میهای مداخالجزئیات فرآیند آماده نمودن و حفظ مرورهای سیتماتیک کوکران در مورد  اثر مراقبت
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GRADE گیرد: طراحی مطالعه، محدودیت مطالعات از نظر اجرا و آنالیز، ثبات نتایج موارد زیر را در نظر می

در بین مطالعات در دسترس، صراحت )و یا قابلیت اجرا و اعتبار خارجی( شواهد با توجه به جمعیت، 

 د، و دقت خالصه برآورد اثر.هایی که مداخله پیشنهادی ممکن است مورد استفاده قرار گیرمداخالت و محیط

برای هر یک از پیامدهای بسیار مهم جهت تهیه  GRADEهای شواهد هردوی مرور سیستماتیک و پروفایل

برای  WHOنویس توصیه، توسط کمیته راهبرد نویس این دستورالعمل مورد استفاده قرار گرفت. پیشپیش

در  2211نوامبر  9-7ی راهنمای تغذیه که در ه مشاورههای تغذیه و در رایزنی دوم با گروتوسعه دستورالعمل

سی، ایاالت متحده امریکا برگزار گردید، مورد بحث قرار گرفت. در رایزنی دوم، اعضای گروه واشنگتن دی

( اثرات مطلوب و iها رای دادند. با در نظر گرفتن: )توسعه دستورالعمل بطور مستقل در مورد قدرت توصیه

های و ترجیحات مربوط به مداخله در محیط ها( ارزشiii( کیفیت شواهد موجودن )ii) نامطلوب مداخلهن

های مختلف )پیوست های در دسترس برای کارکنان مراقبت بهداشتی در محیط( هزینه گزینهivمختلفن و )

و در  شدها قبل از پایان جلسه اعالم گیری و خالصه مالحظات برای تصدیق قدرت توصیه(. نتایج رای2

گرفت. اجماع بعنوان موافقت اکثریت مطلق اعضای گروه دستورالعمل صورت نیاز مورد بررسی بیشتری قرار 

آوری چنین سایر کارشناسان فنی خارجی درگیر در جمعحاضر در جلسه و هم WHOتعریف شد. کارکنان 

مل عدم توافق زیادی وجود بندی شواهد اجازه رای دادن نداشتند. در بین اعضای گروه دستورالعو درجه

 نداشت. 

صادر گردید. تمامی  2212نویس نهایی دستورالعمل در سال یک فراخوان عمومی برای نظرات در مورد پیش

نویس شدند ولی اجازه اظهار نظر در مورد پیش اعضای پانل کارشناسان و ذینفعان خارجیذینفعان عالقمند، 

ذینفع دریافت شد.  45ها داده شد. بازخورد از شده اظهار منافع به آن دستورالعمل تنها پس از ارائه فرم امضا

برای قبل از انتشار را مطرح کرده و سپس دستورالعمل را نهایی کرده و  ینظر گونههر WHOکارکنان 

 .کسب مجوز به سازمان بهداشت جهانی ارسال داشتند

-در مورد پیشگیری و درمان پره WHOالمللی در یک رایزنی فنی از کارشناسان بین دیگریک گروه  

در ژنو، سوئیس، برای نهایی کردن توصیه در  2211آوریل  8-7که در  اکالمپسی و اکالمپسی شرکت کردند

اکالمپسی و عوارض آن برگزار شد، که بیان در بارداری برای پیشگیری از پره Dیاری ویتامین مورد مکمل

اکالمپسی و عوارض آن توصیه اری برای پیشگیری از پیشرفت پرهدر بارد Dیاری ویتامین کند که مکملمی

 (.47شود )نمی
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 مدیریت تضاد منافع

 WHO(، همه کارشناسان شرکت کننده در جلسات 51) WHOبا توجه به قوانین موجود در اسناد پایه 

ضاد منافع برای همه های تباید هر گونه منافع مرتبط با جلسه را قبل از شرکت در جلسه اعالم کنند. بیانیه

های مربوط قبل از نهایی شدن ترکیب گروه اعضای گروه دستورالعمل توسط کارمند فنی مسئول و دپارتمان

کنندگان و دعوت به شرکت در نشست گروه دستورالعمل بررسی شد. همه اعضای گروه دستورالعمل و شرکت

رزومه خود را قبل از هر جلسه ارائه نمودند. به در جلسات توسعه دستورالعمل یک فرم اظهار منافع همراه با 

را در شروع هر جلسه به طور شفاهی اظهار نمودند. پروسیجر مدیریت تضاد  تضاد بالقوه منافعها عالوه، آن

 (.WHO( )52برای اظهار منافع را دنبال نمود )کارشناسان  WHOهای دستورالعمل طور جدیمنافع به 

 اعضای گروه دستورالعمل اظهار شده بود، در زیر خالصه شده است. تضاد بالقوه منافع که توسط

 دکترHector Bourges Rodriguez   اظهار نمود که رئیس هیئت اجرایی موسسه دنون در

مکزیک یک سازمان غیرانتفاعی ارتقا دهنده تحقیق و انتشار دانش علمی در تغذیه بوده و بعنوان 

های موسسه دانون در مکزیک کند. برخی از فعالیتافت میالوکاله از این سازمان بودجه دریحق

ممکن است بطور کلی مربوط به تغذیه باشند و توسط دانون مکزیک، تولید کننده موادغذایی تامین 

  شوند.بودجه 

  دکترEmornWasantwisut فنی به موسسه بین  /اظهار داشت که به عنوان یک مشاور علمی

غذا و مواد مغذی در وضعیت سالمت و بیماری جنوب شرق آسیا و به /8(ILSI)المللی علوم زندگی 

واحد  کند.خدمت می Mead Johnson Nutritionalsعنوان یک منتقد اسناد فنی و سخنگوی 

المللی انرژی تحقیقات او بودجه برای حمایت پژوهشی از سازمان دید و زندگی و سازمان بین

و آهن  A های پایدار جهت تعیین فعل و انفعاالت ویتامینبرای استفاده از ایزوتوپ9 (IAEA)اتمی

 دریافت نموده است.

 دستورالعمل برای به روز رسانی هاییطرح

اند که تا ریزی شدهکارآزمایی در حال انجام برنامه 12بررسی خواهد شد. حداقل  2216این دستورالعمل در 
کمبود داریم. دپارتمان تغذیه  "ند که فعالکامل شوندن که ممکن است شواهدی را فراهم کن 2214مارس 

در ژنو، همراه با شرکای داخلی خود، مسئول هماهنگی برای به  WHOبرای سالمت و توسعه در مقر 

برای توسعه دستورالعمل  WHOروزرسانی دستورالعمل با پیروی از پروسیجرهای رسمی کتاب راهنمای 
                                                                 
8- International Life Sciences Institute 

9- International Atomic Energy Agency  
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هنگام بررسی  در االت بیشتر برای ارزشیابی دستورالعمل از پیشنهادات در مورد سو WHO(. 49خواهد بود )

 کند.استقبال می
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 1پیوست 

 GRADE "هاخالصه یافته"جدول 

 در زنان باردار Dیاری ویتامین مکمل

 زنان بارداربیمار یا جمعیت: 

 هاکل محیط ها:محیط

 نهاییبه ت Dیاری با ویتامین مکمل مداخله:

 یا مینرال( Dپالسبو و یا بدون مداخله )بدون ویتامین  مقایسه:

 پیامدها

Relative effect 
ینیا اختالف میانگ  
(95% CI) 

تعداد شرکت 

 کنندگان

 )مطالعات(

 کیفیت شواهد

*(GRADE) نظرات 

اکالمپسی )طبق تعریف پره

 ها(دانکارآزمایی
 غیر قابل تخمین

2 

 (مطالعه 2)
 

رای ای بمطالعه

این پیامد گزارش 
 نشده است.

مادری  Dوضعیت ویتامین 
هیدروکسی  25در ترم )

 (nmol/L سرمیD ویتامین 

80/74 MD 

nmol/L (39/72-

76/23) 

414                        

 مطالعه( 4)
⊕⊕⊝⊝                       

 3-1پایین

 

 غیر قابل تخمین اکالمپسی
2                

 مطالعه(2)
 

ای برای العهمط

این پیامد گزارش 

 نشده است.

وزن کم هنگام تولد                  

 (2522g)کمتر از 
70/8 RR            
(21/1-23/2) 

463                    

 مطالعه( 3)
⊝⊝⊕⊕                       

  3-1پایین

CI  فاصله اطمینانن ،RR ،نسبت خطرن MD.اختالف میانگین ، 

 از شواهد:  GRADEگروه کاری ی بنددرجه

 بسیار نزدیک است. اثر برآورد واقعی به اثرما بسیار مطمئن هستیم که  کیفیت باال:

داریم. تاثیر واقعی امکان دارد به برآورد اثر نزدیک باشد، اما امکان دارد  اثربرآورد  بهما اطمینان متوسطی  کیفیت متوسط:

 بطور قابل توجهی متفاوت باشد.

 ر باشد.اثر محدود است، تاثیر واقعی شاید بطور قابل توجهی متفاوت از برآورد اثبرآورد  بهاطمینان ما  پایین: کیفیت

 ما اطمینان بسیار کمی از برآورد اثر داریم. تاثیر واقعی احتماال بطور قابل توجهی از برآورد اثر متفاوت است. کیفیت خیلی پایین:



 در زنان باردار  Dیاری ویتامین مکمل   WHOدستورالعمل  29

 

شده،  از آنجایی که کورسازی نشده بودند خطر باالی انجام سوگیری شناسایی را داشتند.  های وارددو مورد از کارآزمایی1

 سازی تخصیص نامشخصی داشتند.ها پنهانتمامی کارآزمایی
 ناهمگنی آماری باال ولی ثبات در جهت اثر 2
 فاصله اطمینان وسیع 3

 را ببینید. 46برای جزئیات مطالعات وارد شده در مرور، رفرانس 
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 در زنان باردار Dیاری ویتامین مکمل

 زنان بارداربیمار یا جمعیت: 

 هاکل محیط ها:محیط

 بعالوه کلسیم Dیاری با ویتامین مکمل مداخله:

 یا مینرال( Dپالسبو و یا بدون مداخله )بدون ویتامین  مقایسه:

 پیامدها

Relative effect 
ینانگیا اختالف می  

(95% CI) 

تعداد شرکت 

 کنندگان

 )مطالعات(

 کیفیت شواهد

*(GRADE) نظرات 

اکالمپسی )طبق تعریف پره

 ها(دانکارآزمایی
74/8RR            

(35/1-33/2) 

422                   

 مطالعه( 1)
⊕⊝⊝⊝       
 1،2خیلی پایین

فقط یک مطالعه 

این پیامد را 
 گزارش کرده است.

مادری  Dمین وضعیت ویتا
هیدروکسی  25در ترم )

 (nmol/Lسرمی Dویتامین 
 نیتخم قابل ریغ

2                        
 مطالعه( 2)

 

 نیا ایمطالعههیچ 
 گزارشرا  امدیپ

 .است دهکرن

 نیتخم قابل ریغ اکالمپسی
2                 

 مطالعه(2)
 

 نیا یبرا یامطالعه

 نشده گزارش امدیپ

 .است

ام تولد                  وزن کم هنگ

 (g2522 )کمتر از
 نیتخم قابل ریغ

2                       

 مطالعه(2)
 

 نیا یبرا ایمطالعه

 نشده گزارش امدیپ
 .است

CI  فاصله اطمینانن ،RR ،نسبت خطرن MD.اختالف میانگین ، 
 

 :GRADEگروه کاری توسط  شواهدبندی درجه

 بسیار نزدیک است. اثر برآورد واقعی به اثریم که ما بسیار مطمئن هست کیفیت باال:

داریم. تاثیر واقعی امکان دارد به برآورد اثر نزدیک باشد، اما امکان دارد  اثربرآورد  بهما اطمینان متوسطی  کیفیت متوسط:

 بطور قابل توجهی متفاوت باشد.
 ر باشد.اثد بطور قابل توجهی متفاوت از برآورد ر محدود است، تاثیر واقعی شایاثبرآورد  بهاطمینان ما  کیفیت پایین:

 ما اطمینان بسیار کمی از برآورد اثر داریم. تاثیر واقعی احتماال بطور قابل توجهی از برآورد اثر متفاوت است. کیفیت خیلی پایین:
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 فاصله اطمینان وسیع 1

های مقایسه نامشخص بود چون که اطالعات بیوشیمیایی فقط هاین مطالعه در مورد عدم وجود کورسازی یا افت پیگیری افتراقی در گرو 2
 اکالمپسی و گروهی از کنترل غیر باردار کامل شده بود.اکالمپسی و برخی از افراد غیرپرهبرای افراد مبتال به  پره

 

 را ببینید. 14برای جزئیات مطالعات وارد شده در مرور، رفرانس 
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 2پیوست 

 تغذیه برای تعیین قدرت توصیه: دستورالعمل های از مالحظات گروه مشاورخالصه

 مادری کیفیت پایین Dشواهد برای وزن کم تولد و وضعیت ویتامین   کیفیت شواهد

 .در نظر گرفته شد

بیشترین منفعت را در جمعیت  Dیاری ویتامین مکمل "احتماال  ها و ترجیحاتارزش

با شیوع  وامعیافرادی با پوست تیره رنگ و در جکشورهای فقیر، 

 دارد. Dباالی کمبود ویتامین 

 رود این مداخله برای زنانی که در معرض میزان کافی از نور انتظار می

 باشد. پذیرش خورشید نیستند قابل

مزایا و  موازنه بین

 مضرات

  ویتامینD  استخوان و تمایز سلولی مهم است. تشکیلبرای 

 ت ویتامین بهبود وضعیD  ممکن است اثرات سالمتی داشته باشد که

 گیری نشده است.اندازه

 یاری ویتامین مکملD  ممکن است شیوع تولد نوزادان با وزن کم

 هنگام تولد را کاهش دهد.

 یاری ویتامین ای برای مکملهیچ ضرر تایید شدهD  در بارداری وجود

 ندارد.

عنوان قسمتی از مکمل ریزمغذی چندگانه، بهتر ه ید باین مداخله شا  ها و امکان سنجیهزینه

 اجرا گردد.

  اگر مداخله با سایر مداخالت ترکیب شود، منابع اضافی مورد نیاز

 کمتر خواهد بود.

 موجود  ایارایههای عنوان قسمتی از مکانیسمه این مداخله زمانی که ب

 پذیرتر است.شود، امکان توزیع
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Dr Sergio Spinaci 
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 7پیوست 

و کارشناسان منابع  WHO، دبیرخانه 2818-2811ها ریزمغذی-گروه مشاوره دستورالعمل تغذیه

 خارجی

 هاریزمغذی-الف. گروه مشاوره دستورالعمل تغذیه
 عمل بصورت ایتالیک نوشته شده است.()توجه: حوزه تخصصی هر عضو گروه دستورال
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development research 
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 5پیوست 
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Mr David Eboku 

Uganda National Bureau of Standards 
Nakawa, Uganda 
Dr Mario Flores 
National Institute of Public Health 
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 7پیوست 

 (PICOسواالت  در فرمت جمعیت، مداخله، مقایسه و پیامد )

 ارداردر زنان ب Dیاری ویتامین تاثیر مکمل

برای بهبود پیامدهای سالمت مادر و نوزاد، به مادران باردار  Dهای ویتامین آیا باید مکمل .أ

 داده شود؟

 و مدت مداخله و در چه محیطی؟ تکراراگر بله، د ر چه دوز،  .ب

 زنان باردار   جمعیت

 اولویت لیست شده است(: ساسا های جمعیتی )برزیرگروه 

کم در برابر کافی کلسیم و ویتامین  ییغذاجمعیت با میزان دریافت پایه  -
D 

جمعیت با در معرض قرار گرفتن محدود نورخورشید در برابر جمعیت با  -

 در معرض قرار گرفتن طبیعی نور خورشید

 تسط به باالی اختالالومت خطرجمعیت با خطر کم یا متوسط در برابر  -
 بارداری هیپرتانسیو

 طت فیزیکی متوسابر جمعیت با فعالیدر بر بدون تحرکجمعیت  -

 خوراکی به تنهایی Dهای ویتامین هرگونه مکمل  مداخله

 های ویتامین مکملD شود.ها داده میخوراکی که در ترکیب با سایر ریزمغذی 

 :)آنالیز زیرگروه )براساس اولویت بترتیب لیست شده است 

 )کم در برابر زیاد( Dبا دوز ویتامین  -

 یاری شروع شده است.لبا سه ماهه حاملگی که در آن مکم -

 یاریبا مدت مکمل -

 در برابر ماهانه( گیبا رژیم )روزانه در برابر هفت -

 پالسبو یا بدون درمان  کنترل

 های ریزمغذی بدون ویتامین مکملD  برای ارزیابی اثر افزایشی ویتامین(D) 

 مادری پیامدها



 در زنان باردار  Dیاری ویتامین مکمل   WHOدستورالعمل  41

 

 بحرانی

 اکالمپسی(فشارخون باال با پروتئینوری واضح )پره 

 ویتامین  یونح خوسطD (D(OH)25 )سرم 

 ( در ارتباط با پره وقوعاکالمپسی )اکالمپسی(یک یا بیشتر تشنج )صرع 

 مهم

  فشارخون باال با یا بدون پروتئینوری 

 ارض نامطلوبوع گونههر 

 هفته بارداری( 37ترم )کمتر از زایمان پره 

 تراکم استخوانی 

 دیابت بارداری 

 )عوارض زایمان )زایمان ابزاری 

 کرد ایمنیعمل 

 قدرت عضالنی 

 عملکرد عروقی 

 عملکرد فیزیکی 

 نوزادی

 بحرانی

 ( وزن کم هنگام تولد<g2522) 

 مهم

 وزن تولد 

 روزگی( 2-7زایی یا مر  زودرس نوزادی )مرده 

  نامطلوب عوارضهرگونه 

 کوچک برای سن بارداری -

  سطح ویتامینD ( خون نوزادیD(OH)25)سرم 

 زایمان قد در هنگام 

 جهانیها/ محیطتمامی  محیط
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Guideline: 

Vitamin D supplementation 

in pregnant women 


