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به نام خدا

قابل توجه خوانندگان گرامی
امروزه ارتقای کیفیت خدمات از مسایل عمده بحثهای بینالمللی در زمینه مراقبتهای مامایی و بهداشت باروری میباشد .هدف
اصلی از ارتقای کیفیت خدمات ،حفاظت از حقوق مادران ،ترغیب بیشتر افراد نیازمند جهت مراجعه و دریافت مراقبت و افزایش
اثربخشی مراقبتهای ارایه شده میباشد .در راستای اهداف توسعه هزاره به خصوص نیل به هدف پنجم آن و بهبود سالمت مادران
نیاز به ارتقاء مراقبت از مادران وجود دارد .اپیدمی ایدز ،یک مورد اضطراری جهانی است و ابتالی به آن یکی از بزرگترین چالشها در
زندگی فردی و از معضالت اجتماعی انسان است که بر رشد اجتماعی و اقتصادی اثر سوء داشته است .در این جلد پس از توضیحات
کلی در مورد انتقال ایدز از مادر به کودک ،هدف و زمینه دستورالعمل ،خالصه شواهد ،توصیهها ،مالحظات و پیشنهاد برای پژوهش-
های بعدی توضیح داده میشود .در نهایت نحوه نظارت و ارزیابی اجرای دستورالعمل همچنین چشمانداز دستورالعمل ،ارزیابی شواهد
و تصمیمگیری به تفضیل بیان میگردد.
اهمیت ارتقا کیفیت آموزشی اینجانب را بر آن داشت تا پس از انتشار  onlineاصل این کتاب پیشنهاد ترجمه و فراهمسازی امکان
دسترسی آسان به ترجمه کتاب برای کلیه عالقهمندان به ویژه مدرسان ،دانشجویان و کارکنان نظام ارایه خدمات سالمتی از طریق
انتشار  onlineو چاپی مطرح شود که مورد استقبال همکاران قرار گرفت .پس از اخذ مجوز رسمی از سازمان بهداشت جهانی و
انجام هماهنگی های الزم با گروه ترجمه و معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی تبریز و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
تبریز و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کار ترجمه کتاب منتشر شده سال  2015میالدی شروع و پس از  2ماه اتمام یافت.
ابتدا هر قسمت از کتاب ترجمه شد .متون ترجمه شده بازبینی و کلمه به کلمه با متن اصلی کتاب مطابقت داده شد .از آنجاییکه تنها
متن بیغلط نا مه نانوشته است ،با وجود نهایت توجهی که در ترجمه و ویرایش این کتاب به کار رفته است بیشک اشتباهاتی در متن
وجود دارد .خواهشمندیم نظرات خود را از طریق آدرس ایمیل  haniehasgh1367@gmail.comبا ما در میان گذارده و در
جهت اصالح اشتباهات ما را یاری فرمایید.
گروه مترجمین
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تقدیر و تشکر

این دستورالعمل با هماهنگی دکتر  Lisa Rogersتحت نظارت دکتر  Juan Pablo Pena-Rosasبا نظرات
فنی دکتر  ،Rajiv Bahlدکتر  ،Luz Maria de Regilخانم  Tracey Goodmanو دکتر Jose
 Martinesتهیه شد .از دکتر  Regina Kulierو کارکنان دبیرخانه کمیته بررسی دستورالعمل ،به خاطر
حمایتشان در طول فرآیند تشکر بعمل میآید .همچنین از دکتر  Darin Ghersiجهت مشاوره فنی و کمک در
آماده سازی مشاورههای فنی برای این دستورالعمل و آقای  Issa T.Mattaو خانم Chantal Streijffert
 Garonاز دفتر مشاوره حقوقی سازمان بهداشت جهانی بخاطر حمایت خود در مدیریت پروسیجر تضاد منافع
تقدیر میشود .خانم  Grace Robو خانم  Paule Pillardاز واحد ریز مغذیها ،گروه تغذیه برای سالمت و
توسعه ،حمایت منطقی ارائه نمودند.
سازمان بهداشت جهانی از نظرات فنی اعضای کمیته راهبرد صندوق کودکان ملل متحد (،WHO/(UNICEF
گروه دستورالعمل مکملیاری ویتامین  Aو پانل ذینفعان و کارشناسان خارجی تقدیر و سپاسگذاری میکند.
 WHOهمچنین از هیات تحریریه کوکران جهت حمایت خویش در هماهنگی بهروزرسانی مرورهای سیتماتیک
برای فراهم نمودن اطالعات به این دستورالعمل و خالصه شواهد یافتهها ،مراتب سپاس خود را بعمل میآورد.

حمایت مالی

 WHOاز دولت لوگزامبورگ جهت ارائه حمایت مالی برای این کار تشکر میکند.
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دستورالعمل WHO

1

مکملیاری ویتامین Aدر بارداری جهت کاهش خطر انتقال  HIVاز مادر به کودک
روزانه بیش از  1000مورد جدید انتقال از مادر به نوزاد ویروس نقص سیستم ایمنی انسان ( )HIVدر کل دنیا اتفاق میافتد

خالصه

که این نحوه انتقال را به راه اصلی انتقال  HIVدر کودکان تبدیل میکند .کمبود ویتامین  Aحدود  19میلیون زن باردار ،اغلب
از مناطق آفریقا و جنوب غرب آسیای  WHOرا تحت تاثیر قرار میدهد .عفونت  HIVو بارداری هر دو بعنوان ریسک فاکتور
کمبود ویتامین  Aدر نظر گرفته میشود .ویتامین  Aطی بارداری برای سالمت مادران وتکامل سالم جنین ضروری است.
کشورهای عضو در مورد اثربخشی و ایمنی مکملهای ویتامین  Aبرای زنان باردار  - HIVمثبت بعنوان یک استراتژی سالمت
عمومی ،از سازمان بهداشت جهانی ( )WHOدرخواست راهنمایی کردهاند.
سازمان بهداشت جهانی ،توصیههای مبتنی بر شواهد حاضر را با استفاده از پروسیجرهای مشخص شده در
کتاب راهنمای  WHOبرای توسعه دستورالعمل تهیه کرده است .مراحل این فرآیند شامل ( )iشناسایی
پرسشهای اولویتدار و نتایج ( )iiبازیابی شواهد ( )iiiارزیابی و سنتز شواهد ( )ivتدوین توصیهها از جمله
اولویتهای پژوهشی آتی و ( )vبرنامهریزی برای انتشار ،پیادهسازی ،ارزیابی اثر و بهروزرسانی دستورالعمل
است .متدولوژی درجهبندی ارزیابی توصیهها ،توسعه و ارزشیابی ( )GRADEبرای آمادهسازی پروفایل شواهد
مربوط به موضوعات از پیش تعیین شده ،براساس مرورهای سیستماتیک به روز دنبال شد .یک گروه بین-
المللی و چندرشتهای از متخصصین در دو مشاوره فنی  WHOکه در ژنو ،سویس در 19-20اکتبر  2009و
 16-18مارس  2011برگزار شد ،برای مرور و بحث شواهد و تهیه پیش نویس توصیهها و رای دادن در مورد -
قدرت توصیهها با در نظر گرفتن موارد زیر شرکت کردند:
( )iاثرات مطلوب و نامطلوب این مداخله؛ ( )iiکیفیت شواهد موجود ( )iiiارزشها و ترجیحات مربوط به
مداخالت در محیطهای مختلف و ( )ivهزینه گزینههای در دسترس برای کارکنان مراقب بهداشتی در
محیطهای مختلف
تمامی اعضای گروه دستورالعمل فرم اظهار منافع را قبل از هر جلسه تکمیل نمودند .پانل ذینفعان و
کارشناسان خارجی در طول فرآیند درگیر بودند.
مکمل یاری ویتامین  Aبعنوان یک مداخله سالمت عمومی در زنان باردار  -HIVمثبت ،برای پیشگیری انتقال
مادر به کودک توصیه نمیشود (توصیه اکید) .کیفیت شواهد موجود برای انتقال  HIVاز مادر به کودک مرگ
کودک ،متوسط ،و برای مرگ مادر بسیار پایین یافت شد .تمام زنان باردار ،شامل آنهایی که با  /HIVسندرم
نقص ایمنی اکتسابی ( )AIDSزندگی میکنند ،باید برای دریافت غذای کافی از طریق مصرف رژیم غذایی
متعادل سالم تشویق شوند.

1

این نشریه ،دستورالعمل  WHOاست .دستورالعمل  WHOسندی است که عنوان آن شامل توصیههای اکید  WHOدر مورد مداخالت سالمت هست ،چه بصورت
مداخالت بالینی ،بهداشت عمومی و یا سیاست باشند .یک توصیه ،اطالعاتی در مورد آنچه سیاست گذاران ،ارائه دهندگان مراقبتهای بهداشتی و یا بیماران باید انجام دهند،
فراهم میکند و داللت بر انتخاب از بین مداخالت مختلفی دارد که تاثیر بر سالمت داشته و گزینه هایی برای استفاده از منابع دارد .همه نشریات اعم از توصیههای WHO
توسط کمیته بررسی دستورالعملهای  WHOتصویب میشوند.
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هدف و چشم انداز

زمینه

این دستورالعمل توصیهها ی مبتنی بر شواهد جهانی در مورد استفاده از مکملهای ویتامین  Aبرای کاهش
انتقال ویروس نقص سیستم ایمنی ( )HIVاز مادر به کودک را در جمعیتی که کمبود ویتامین  Aشاید یک
نگرانی سالمت عمومی باشد ،فراهم میکند .دستورالعمل به کشورهای عضو و شرکای آنها در تالش خود برای
اتخاذ تصمیمگیری آگاهانه در مورد اقدامات تغذیهای مناسب برای نیل به اهداف توسعه هزاره ،بویژه کاهش
مرگ و میر کودکان ( ،)MDG4بهبود سالمت مادران ( )MDG5و مبارز ه با  /HIVسندرم نقص سیستم
ایمنی اکتسابی ( ،)AIDSماالریا و سایر بیماریها ( )MDG6کمک خواهد کرد .این دستورالعمل برای مخاطبان
وسیعی از جمله سیاستگذاران ،مشاوران متخصص آنها و کارکنان فنی و برنامه در سازمانهای درگیر در
طراحی ،اجرا و پیمایش اقدامات تغذیهای برای سالمت عمومی ،در نظر گرفته شده است.
این سند توصیههای کلیدی و خالصهای از شواهد حمایتی را ارائه میکند .جزییات بیشتر شواهد پایه در
پیوست  1و سایر اسناد ذکر شده در منابع ارائه شده است.
در سال  370000 ،2009کودک مبتال به  HIVدر دوران پریناتال و یا شیردهی تخمین زده شده است (.)1
روزانه بیش از  1000مورد جدید انتقال  HIVاز مادر به کودک در جهان اتفاق میافتد که موجب میشود این
مسیر اصلی ترین راه عفونت  HIVدر کودکان باشد .)1،2( .انتقال ویروس از مادر به کودک میتواند طی
بارداری ،زایمان یا هنگام شیردهی اتفاق بیفتد ( .)5-3شدت عفونت  HIVمادری ،نوع واژینال زایمان و وجود
بیماری  HIVپیشرفته میتواند خطر انتقال را افزایش دهد .وضعیت تغذیهای هم میتواند یک فاکتور سهیم
باشد و کمبود ویتامین  Aبا افزایش خطر انتقال ویروس از مادر به کودک همراه بوده است (.)2،4
کمبود ویتامین  Aدر بین زنان با تحت تاثیر قرار دادن حدود  19میلیون زن باردار ،با بیشترین بار در منطقه
آفریقا و جنوب شرق آسیا از مناطق سازمان جهانی بهداشت ،بعنوان یک مشکل سالمت عمومی باقی مانده
است .در طی بارداری ،ویتامین  Aبرای سالمت مادر ،همچنین برای سالمت و تکامل جنین ضروری است .این
بدین دلیل است که ویتامین  Aبرای تقسیم سلولی ،رشد ارگان و اسکلت جنین ،حفظ سیستم ایمنی برای
تقویت دفاع علیه عفونت ،و تکامل بینایی جنین و همچنین حفظ سالمت چشم مادر و دید شب مهم است
( .)7،8در طی بارداری ،کاهش سطوح سرمی رتینول ،مخصوصا" در سه ماهۀ سوم؛ شاید بدلیل افزایش
فیزیولوژیک حجم خون یا بدلیل پاسخ فاز حاد باشد که با کمبود دریافت ویتامین  Aتشدید مییابد (.)9،10
شب کوری ،عالمت زودرس کمبود ویتامین  ،Aبا بیماریهای عفونی در ارتباط است ( .)4،10عفونت  HIVو
بارداری هر دو بعنوان عوامل خطر برای کمبود ویتامین  Aدر نظر گرفته میشود (.)11
استراتژیهای فعلی برای کاهش انتقال  HIVاز مادر به کودک شامل درمان ضدرترویروسی ( ،)ARTزایمان
سزارین الکتیو و استفاده از مناسبترین گزینههای تغذیهای جنین میباشد ( .)15-12با اینحال ،در برخی از
کشورها با درآمد کم و متوسط با میزان باالی عفونت ،این استراتژیها بدلیل هزینه مرتبط با نیاز به مشخص
کردن وضعیت  HIVمادر و نیاز به پرسنل ماهر برای زایمان ،ممکن است کاربردی نباشد ()16 ،12 ،5 ،2؛ با
اینحال ،استراتژیهای موثر ،قابل تامین و ساده برای پیشگیری از انتقال  HIVاز مادر به کودک مورد نیاز می-
باشد .بخاطر اینکه یک زن باردار مبتال به  HIVو فرزند او برای کمبودهای تغذیهای ،از جمله ویتامین ،A
مستعدند ( ،)4و بخاطر اینکه ویتامین  Aیک نقش مهم در عملکرد سیستم ایمنی ایفا میکند (،)19-17
مکملیاری ویتامین  Aدر بارداری بعنوان یک مداخله کم هزینۀ بالقوه برای کاهش خطر انتقال  HIVاز مادر
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به کودک نشان داده شده است .پاسخ فاز حاد به عفونت میتواند غلظت سرمی رتینول را که برای تعیین
وضعیت ویتامین  Aاستفاده میشود ،کاهش دهد (.)20
مطالعات مشاهدهای ارتباطی بین سطح سرمی پایین رتینول و شدت بیماری یا خطر انتقال  HIVاز مادر به
کودک را نشان داده است .بنابراین ،سطوح سرمی رتینول شاید یک پیشبینی کنندۀ قابل اطمینان برای تاثیر
مداخله ویتامین  Aنباشد ،زیرا سطح سرمی پایین رتینول در این شرایط ممکن است بیشتر شاخص شدت
بیماری باشد تا وضعیت تغذیهای.
در کشورهایی که کمبود ویتامین  Aیک مشکل سالمت عمومی است WHO ،تجویز دورهای دوز باالی
مکملهای ویتامین  Aبرای کودکان سنین  6-59ماهه را برای کاهش مرگ و میر توصیه میکند ( .)21با
اینکه مکملهای ویتامین  Aبعنوان قسمتی از یک مراقبت روتین قبل از بارداری برای پیشگیری از موربیدیته
و مرگ و میر مادری و نوزادی توصیه نمیشود ،در زنان باردار برای پیشگیری از شبکوری در مناطقی که
مشکل شدید سالمت عمومی ناشی از کمبود ویتامین  Aوجود دارد ،توصیه میشود ( .)22شواهد در مورد
فواید مکملیاری ویتامین  Aدر زنان  -HIVمثبت برای پیشگیری از انتقال  HIVاز مادر به کودک در مطالعات
مشاهدهای ،تاکنون متضاد بوده است (.)2
خالصه شواهد

یک مرور سیستماتیک کوکران به روز رسانی شده برای ارزیابی اثرات و ایمنی مکملهای ویتامین  Aدر
کاهش خطر انتقال  HIVاز مادر به کودک استفاده شده است ( .)2این مرور همچنین تاثیر مکملیاری
ویتامین  Aدر زنان  -HIVمثبت را در موربیدیته و مورتالیته مادر و شیرخوار ارزیابی کرده است .یک متاآنالیز
نشان داد که مکملیاری ویتامین  Aدر زنان باردار  -HIVمثبت ،تاثیر قابل مالحظهای در انتقال  HIVاز مادر
به کودک در مقایسه با کنترل در کودکانی که تا سن 3-24ماهگی پیگیری شدهاند ،نداشت ( 3کارآزمایی:
نسبت خطر (1.05 )RR؛ فاصله اطمینان ( .)1/41 -0/78 ،%95 )CIبا این حال ،ناهمگونی چشمگیری در
نتایج کارآزماییها وجود داشت .یک مطالعه افزایش چشمگیر در انتقال  HIVاز مادر به کودک نشان داد (.)23
شواهدی مبنی بر اینکه مکملیاری ویتامین  Aدر زنان باردار  -HIVمثبت تاثیری بر مرگ مادر (یک
کارآزمایی0/49RR :؛  )5/37-0/04 CI ٪95یا مرگ کودک در سن 24ماهگی (یک کارآزمایی1/03 RR :؛
 )1/20-0/88 CI ٪95دارد ،وجود نداشت .هیچ کدام از کارآزماییها اطالعاتی در مورد تاثیر نامطلوب بالقوه
مکملیاری ویتامین  Aدر بارداری فراهم نکرده بودند.
کیفیت کلی شواهد موجود برای پیامدهای انتقال  HIVاز مادر به کودک و مرگ کودک بصورت متوسط
امتیازبندی شده ،در حالیکه کیفیت شواهد برای پیامد مرگ مادری بسیار پایین بود (پیوست .)1
مکملیاری ویتامین  Aدر زنان باردار  -HIVمثبت بعنوانیک مداخله سالمت عمومی برای کاهش خطر انتقال

توصیه

 HIVاز مادر به کودک توصیه نمیشود (توصیه قوی .)2
2

توصیه اکید توصیهای است که گروه توسعه دستورالعمل اطمینان دارد که اثرات مطلوب آن بیشتر از اثرات نامطلوب است .توصیه میتواند موافق و یا مخالف یک مداخله
باشد .کاربرد یک توصیه اکید برای بیمار این است که اکثر مردم در آن وضعیتع توصیه شدۀ عملی را میخواهند و تنها نسبت اندکی از مردم نمیخواهند .برای پزشکان بالینی،
کاربرد این است که بیشتر بیماران باید توصیه شده عملی را دریافت نموده ،و این که پایبندی به این توصیه ها معیار منطقی برای مراقبت با کیفیت خوب است .در رابطه با
سیاستگذاران ،توصیه قوی بدان معنی است که از آن میتوان به عنوان یک سیاست در بیشتر مواقع اقتباس نمود.
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مالحظات



زنان باید تشویق شوند تا تغذیه کافی دریافت کنند که به بهترین نحو از طریق مصرف رژیم غذایی
سالم متعادل و ارجاع به دستورالعمل نیازهای تغذیهای برای مردمی که با  HIV/AIDSزندگی می-
کنند ( )24و دستورالعمل  HIVو تغذیه شیرخوار ( )25قابل حصول است.



توصیهها برای درمان اگزوفتالمی در این دستورالعمل گنجانده نشده است و در این موارد به
دستورالعملهای موجود برای درمان اگزوفتالمی در زنان سنین باروری ،باید ارجاع داده شود.

دستورالعمل فعلی از طریق رسانههای الکترونیکی مانند ارائه اسالید CD-ROM ،ها و شبکه جهانی وب یا از

انتشار

طریق لیستهای پستی ریزمغذیهای سازمان جهانی بهداشت و کمیته دائمی تغذیه سازمان ملل متحد
( )SCNیا وب سایت تغذیه  WHOمنتشر خواهد شد .در حال حاضر دپارتمان تغذیه برای سالمت و توسعۀ
 ،WHOدر حال توسعۀ کتابخانه الکترونیکی شواهد  WHOبرای اقدامات تغذیهای ( )eLENAمیباشد.
این کتابخانه بر آن است تا دستورالعملهای  WHOدر ارتباط با تغذیه ،همرا با اسناد مکمل مانند مرورهای
سیستماتیک و شواهد دیگر جهت اطالع رسانی برای دستورالعملها ،دالیل بیولوژیکی و رفتاری و منابع اضافی
تولید شده توسط کشورهای عضو و شرکای جهانی را گردآوری کرده و نمایش دهد.
کاربرد برای تحقیقات



اعضای گروه دستورالعمل موافقت کردند که تحقیقات بیشتر در این زمینه اولویت کمی دارد.

بعدی



اگر قرار باشد تحقیق جدیدی انجام شود ،یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده با قدرت
مناسب ،برای ارزیابی اثر اضافه شده مکملیاری ویتامین  Aدر زنان باردار تحت درمان با  ARTدر
مورد خطر انتقال  HIVاز مادر به کودک میتواند کمک کننده باشد.

فرآیند توسعه

این دستورالعمل مطابق با پروسیجرهای توسعه دستورالعمل مبتنی بر شواهد  ،WHOکه در کتاب راهنمای

دستورالعمل

 WHOجهت توسعه دستورالعمل تعیین شده است ،تهیه شد (.)26

گروههای مشاورهای:
کمیته راهبرد  /WHOصندوق کودکان ملل متحد ( )UNICEFبرای دستورالعملها در مورد مکملیاری
ویتامین  Aدر سال  2009با نمایندگانی از دپارتمانهای توسعه و سالمت کودک و نوجوان  ،WHOایمنسازی،
واکسنها و مواد بیولوژیکی؛ ایمن تر کردن بارداری؛ تغذیه برای سالمت و توسعه؛ بهداشت باروری و تحقیق؛ و
بخش تغذیه ( UNICEFپیوست  ) 2تاسیس شد .کمیته راهبرد ،توسعه این دستورالعمل را هدایت نموده و
نظارت کلی بر فرآیند توسعه دستورالعمل انجام داد .دو گروه دیگر تشکیل شد :یک گروه مشاورهای
دستورالعمل ویک پانل خارجی متخصصین و ذینفعان.
گروه دستورالعمل شامل متخصصینی از پانلهای مختلف مشاور تخصصی  WHOو افرادی که از طریق
تماسهای باز برای متخصصان شناسایی شدند ،با در نظر گرفتن یک ترکیب جنسیتی متعادل ،حیطههای
چندگانهای از تخصص و نمایندگانی از همه مناطق  WHOبود (پیوست  .)3تالشهایی برای وارد کردن
متخصصین محتوا ،متدولوژیستها ،نمایندگان ذینفعان بالقوه ( مانند مدیران و سایر متخصصین بهداشتی
درگیر در فرایند مراقبتهای بهداشتی) و مصرفکنندگان انجام شد .نمایندگان سازمانهای تجاری امکان
نداشت که عضو یک گروه دستورالعمل  WHOباشند .نقش گروه دستورالعمل ،توصیه به  WHOدر انتخاب
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پیامدهای مهم برای تصمیمگیری و تفسیر شواهد بود.
پانل ذینفعان و متخصصین خارجی در مورد چشم انداز سند ،سواالت مطرح شده و انتخاب پیامدهای مهم
برای تصمیمگیری ،و همچنین در رابطه با بررسی پیشنویس تکمیل شده دستورالعملها مشاوره شدند
(پیوست  .)4این امر از طریق لیستهای پستی ریزمغذیهای  WHOو  SCNکه با هم مشتمل بر بیش از
 5500مشترک بودند ،و از طریق وب سایت تغذیه  WHOانجام شد.

چشم انداز دستورالعمل ،ارزیابی شواهد و تصمیمگیری:
مجموع اولیهای از سواالت ( و اجزای سواالت) مطرح شده در دستورالعمل ،نقطه شروع مهم برای تنظیم
توصیهها بوده و پیش نویس سواالت توسط کارکنان فنی از واحد ریزمغذیها ،دپارتمان تغذیه برای سالمت و
توسعه با همکاری واحد تغذیه  ،UNICEFبراساس سیاست و نیازهای راهنمایی برنامه کشورهای عضو و
شرکای آنها آماده شد .فرمت جمعیت ،مداخله ،کنترل ،پیامدها ( )PICOمورد استفاده قرار گرفت (پیوست .)5
سواالت توسط کمیته راهبرد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بازخورد از  45نفر از ذینفعان دریافت شد.
اولین نشست گروه دستورالعمل در 19-20اکتبر  2009در ژنو ،سوئیس جهت نهایی کردن دامنه سواالت و
رتبه بندی پیامدهای مهم و جمعیت ذینفع برگزار شد .اعضای گروه دستورالعمل مرتبط بودن سواالت را بحث
نموده و آنها را در صورت نیاز اصالح کردند.
آنها به اهمیت نسبی هر پیامد از  1تا  9نمره دادند (که نمره  7-9نشان دهندۀ این بود که پیامد برای یک
تصمیم بحرانی بود 4-6 ،نشان میداد که آن مهم بود و  1-3نشان میداد که آن مهم نیست) .سواالت کلیدی
نهایی در مورد مکملیاری ویتامین  Aدر بارداری برای کاهش خطر انتقال  HIVاز مادر به کودک بهمرا
پیامدهایی که بعنوان بحرانی برای تصمیمگیری شناخته شدند ،در فرمت  PICOدر پیوست  5لیست شدهاند.
اتحادیه کوکران برای تحقیق ،مرور و انجام مرورهای سیستماتیک ،پروفایل شواهد و جدول خالصه یافتهها
(پیوست  )1مامور شد ،یک مرور کوکران موجود در مورد مکملیاری ویتامین  Aدر بارداری برای کاهش خطر
انتقال  HIVاز مادر به کودک به روزرسانی شد و فایل نرم افزار مدیریت مرور ( )RevManبه روز که از واحد
تحریریه کوکران بدست آمده بود ،به منظور نشان دادن پیامدهای بحرانی که از قبل شناسایی شده بودند،
مورد استفاده قرار گرفت (پیامدهایی که با این دستورالعمل مرتبط نبودند کنار گذاشته شد) .فایل
 RevManبه نرم افزار فایل کننده  GRADEبه منظور فراهم کردن خالصه شواهد طبق رویکرد درجهبندی
ارزیابی توصیهها ،توسعه و ارزشیابی برای ارزیابی کیفیت کلی شواهد موجود انتقال داده شد (( )27پیوست.)1
 :GRADEطراحی مطالعه ،محدودیتهای مطالعات از نظر اجرا و آنالیز آنها؛ ثبات نتایج در بین مطالعات در
دسترس؛ صراحت (یا قابلیت اجرا و اعتبار خارجی) شواهد با توجه به جمعیت ،مداخالت و محیطهایی که
مداخالت پیشنهاد شده ممکن است استفاده شود؛ و دقت خالصه برآورد اثر را در نظر میگیرد.
مرور سیستماتیک و پروفایلهای شواهد  GRADEهردو برای هر یک از پیامدهای بحرانی جهت تهیه پیش-
نویس این دستورالعمل مورد استفاده قرار گرفت .دومین نشست گروه دستورالعمل در  16-18مارس 2011
در ژنو ،سوئیس جهت مرور شواهد در مورد پیشنویس توصیه و تعیین قدرت آن با در نظر گرفتن  )i( :اثرات
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مطلوب و نامطلوب این مداخله؛ ( )iiکیفیت شواهد موجود؛ ( )iiiارزشها و ترجیحات مربوط به مداخله در
محیطای مختلف و ( )ivهزینه گزینه های در دسترس برای کارکنان مراقبتهای بهداشتی در محیطهای
مختلف برگزار شد (پیوست  .)6توافق عام بعنوان موافقت اکثریت مطلق اعضای گروه دستورالعمل تعریف شد.
کارکنان  WHOحاضر در جلسه و همچنین سایر متخصصین فنی خارجی درگیر در جمعآوری و درجهبندی
شواهد اجازه رای دادن نداشتند .مخالفت قوی بین اعضای گروه دستورالعمل وجود نداشت.
پانل متخصصین و ذینفعان خارجی مجددا" درباره پیشنویس دستورالعمل مورد مشاوره قرار گرفتند .بازخورد
از  12نفر از ذینفعان گرفته شد .سپس کارکنان  WHOدستورالعمل را نهایی کرده و ان را قبل از انتشار برای
کسب مجوز به  WHOارائه نمودند.
مدیریت تضاد منافع

با توجه به قوانین موجود در اسناد بنیادین  )28( WHOهمه کارشناسان شرکتکننده در جلسات WHO
باید هرگونه منافع مرتبط با جلسه را قبل از شرکت در جلسه اعالم کنند .بیانیههای تضاد منافع برای همه
اعضای گروه دستورالعمل توسط کارمند فنی مسئول و دپارتمانهای مربوطه قبل از نهایی شدن ترکیب گروه
دعوت به شرکت در نشست گروه دستورالعمل بررسی میشود .همه اعضای گروه دستورالعمل و شرکت-
کنندگان در جلسات توسعه دستورالعمل یک فرم اظهار منافع همراه با رزومه خود را قبل از هر جلسه بطور
شفاهی ارائه نمودند .عالوه بر آن بطور شفاهی تعارضات منافع بالقوه را در آغاز هر جلسه اعالم نمودند.
پروسیجر مدیریت تضاد منافع به طور جدی دستورالعملهای  WHOبرای اظهار منافع را دنبال نمود
(کارشناسان  .)29( )WHOتضاد بالقوه منافع که توسط اعضای گروه دستورالعمل اظهار شده بود ،در زیر
رخالصه شده است:


پروفسور  Michael Clarkeاظهار داشت که رییس مرکز کوکران  UKو عضو بنیاد همیاری
کوکران است .پروفسور  Clarkeشخصا" در فراهم سازی و یا مدیریت مرورهای سیستماتیک ورد
استفاده برای این دستورالعمل درباره مکملیاری ویتامین  ،Aدرگیر نبود؛ هرچند برخی از
همکارانش درگیر بودند.



دکتر  Jean Humpheryاظهار داشت که واحد تحقیق او امتیازهای تحقیقاتی از سال  1996تا
 2009برای پروژه ویتامین  Aبرای مادران و کودکان زیمباوه ( )ZVITAMBOاز سازمانهای مختلف
دریافت کرده است .این سازمانها شامل موسسه  ،Nestleموسسه  BASFو ایدز کودکان ،که سرمایه
اصلی را از سازمانهای مختلف شامل  Johnson & Johnsonو صندوق  Abottدریافت میکنند.
مطالعات فرعی نیز توسط حمایت از تحلیل و تحقیق در آفریقا ( )SARAو پروژههای  Linkageکه
هر دو توسط آکادمی توسعه آموزش ( )AEDمدیریت میشوند ،حمایت شد .طبق اطالعات ما ،غیر
از  BASEهیچکدام از شرکتها و حامیان تجاری آنها بطور مستقیم و غیر مستقیم مکملهای
ویتامین  Aتولید نمیکنند.



دکتر  Charles Stephensenاظهار داشت که بودجه تحقیقاتی از  WHOبرای انجام مطالعه
انسانی در مورد تاثیر مکملیاری ویتامین  Aنوزادی در بهبود عملکرد ایمنی و از موسسات ملی
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سالمت ایاالت متحده برای انجالم مطالعاتی درباره ویتامین  Aو عملکرد ایمنی در موشها ،دریافت
کرده است.


دکتر  Sherry Tanumihardjoاظهار داشت که بعنوان یک مشاور فنی برای آزانس بین المللی
انرژی اتمی ( )IAEAپاداش و از  HarvesPlusحقالوکاله دریافت کرده است .او همچنین حمایت
تحقیقی از  HarvesPlusبرای مطالعه اثربخشی ویتامین  Aدر کودکان  Zambianکه با ذرت
نارنجی تغذیه می شدند و برای مطالعه موز در موشهای صحرایی برای مشخص کردن ارزش ویتامین
 Aکاروتنیوئیدهای پروویتامین A؛ از موسسات ملی سالمت ایاالت متحده برای توسعه تست رقیق-
سازی ایزوتوپ 13cرتینول؛ از دپارتمان کشاورزی ایالت متحده ( )USPAبرای استفاده از  xآلفا-
رتینول بعنوان تگ شیلومیکرون در موشها و خوکها؛ و از  WHOبرای مطالعات ماشینی برای
فهم مکملیاری ویتامین  Aدر نوزادان با استفاده از مدل جفتی خوک -بچه خوک ()sow- piglet
دریافت کرده است .بعالوه او بخاطر مخارج مسافرت از  HarvesPlus ،IAEAو  WHOبرای
حضور در نشستها هزینه دریافت کرد .طبق اطالعات ما نه  HarvesPlusو نه حامیان تجاری انها
مستقیما" و یا غیر مستقیم مکملهای ویتامین  Aتولید نمیکنند .افراد کارشناس خارجی بعنوان
ناظرین و فرآهم آوردن دادههای فنی به نشست دعوت شدند ،اما آنها در فرآیند تصمیمگیری شرکت
نکردند.

طرحهایی برای به روز

یک کارآزمایی ویتامین  Aاز سپتامر  1997تا دسامبر  2000در  ،Bloemfonteinایالت مستقل ،آفریقای

رسانی دستورالعمل

جنوبی شناسایی شده است ( )31 ،30اما هنوز منتشر نگردیده است.
توصیههای ارایه شده در این دستورالعمل در  2014مرور خواهد شد .اگر اطالعات جدید در آن زمان در
دسترس باشد ،یک مرور دستورالعمل برای ارزیابی شواهد جدید و بازبینی توصیهها ،تشکیل خواهد شد.
دپارتمان تغذیه برای سالمت و توسعه در مقر  WHOدر ژنو همراه با شرکای داخلی خود ،جهت هماهنگی به-
روز رسانی دستورالعمل با پیروی ازپروسیجرهای رسمی کتاب راهنمای  WHOبرای توسعه دستورالعمل ()20
مسئول خواهند بود WHO .از پیشنهادات در مورد سواالت اضافی برای ارزشیابی دستورالعمل هنگامی که
درحال مرور باشد ،استقبال میکند.
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پیوست  1جدول " خالصه یافتهها " GRADE
مکمل یاری ویتامین  Aدر بارداری برای کاهش خطر انتقال  HIVاز مادر به کودک
بیمار یا جمعیت :زنان باردار  -HIVمثبت
محیطها :کشورهایی با درآمد پایین و متوسط

مداخله :مکملیاری ویتامین A
پیامدها
مرگ مادری

Relative effect
()%95 CI

تعداد شرکتکنندگان
(مطالعات)

کیفیت شواهد
*
()GRADE

RR 0.49

728

⊝⊝⊝⊕
خیلی ضعیف

)(0.04-5.37

بارویروسی /شمارش ( CD4اثرات نامطلوب)
طی بارداری
عفونت  HIVدر کودک

پیگیری 24-3 :ماه
مرگ کودک

پیگیری 24 :ماه

غیر قابل تخمین
RR 1.05

( 1مطالعه)

هیچ کدام از مطالعات این پیامد را گزارش نکردند.

0

( 0مطالعه)
2022

⊝⊕⊕⊕

)(0.78-1.41

( 3مطالعه)

RR 1.03

1635

⊕⊕⊕⊝
5
متوسط

( 2مطالعه)

4

 ،CIفاصله اطمینان؛  ،RRنسبت خطر ، )human immunodeficiency virus( HIVویروس نقص ایمنی انسانی
*گروه کاری  GRADEشواهد را طبقهبندی کنید:
کیفیت باال :بسیار مطمئن هستیم که تاثیر واقعی ،نزدیک به برآورد اثر شده است.
کیفیت متوسط :ما اطمینان نسبی به برآورد اثر داریم .محتمل است که تاثیر واقعی نزدیک به برآورد اثر باشد ولی امکان دارد که بطور قابل توجهی متفاوت باشند.
کیفیت پایین :اطمینان ما در تخمین تاثیر محدود است .تاثیر واقعی بطور قابل توجهی احتمال دارد متفاوت از تخمین تاثیر باشد.
کیفیت خیلی پایین :ما اطمینان خیلی کمی در مورد برآورد اثر داریم .بنظر میرسد تاثیر واقعی بطورقابل توجهی متفاوت از برآورد اثر باشد.
1

تخصیص ،تولید توالی و پنهانسازی توضیح داده نشده است .مطالعه خطر تورش مبهمی دارد.

 2با توجه به تنها مطالعهای که داده آن در این پیامد شرکت داده شده است ،درجه عدم سازگاری بیشتر ناشناخته است تا اینکه مشاهده نشده باشد.
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فقط یک مطالعه این پیامد را گزارش کرده است.

3-1

متوسط

)(0.88-1.20

نظرات
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هیچ کدام از مطالعات این پیامد را گزارش نکردند.

 3ابهام در مورد اثر نسبی قابل مقایسه است با افزایش خیلی زیاد در خطر و یک کاهش چشمگیر در خطر مرگ مادری.
 4سطح باالی ناهمگونی آماری :نتایج مطالعه ناسازگارند.
 5فاصله اطمینان وسیع پیرامون برآورد اثر روی هم ریخته شده.

برای جزییات مطالعات موجود در مرور ،رفرنس  2را ببینید.
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پیوست 5
تاثیر و ایمنی مکملیاری

سواالت در فرمت جمعیت ،مداخله ،کنترل و پیامدها ()PICO
جمعیت:

ویتامین  Aدر زنان -HIV
مثبت در طی بارداری
 .aآیا باید مکمل ویتامین
 Aبه زنان  -HIVمثبت
طی بارداری برای
کاهش انتقال  HIVاز
مادر به کودک داده
شود؟
 .bاگر بلی در چه دوز،
تناوب و مدت برای
مداخله؟

مداخله:

کنترل

پیامدها:



زنان باردار -HIVمثبتی که در کشورهایی زندگی میکنند که کمبود ویتامین A
ممکن است نگرانی سالمت عمومی باشد.



زیرگروه جمعیتی:
 -درمان ضد رتروویروسی ( :)ARTدریافت در مقابل عدم دریافت



هر گونه مکمل خوراکی ویتامین  Aبه تنهایی



مکمل ویتامین  Aخوراکی در ترکیب با سایر ریزمغذیها.



آنالیز زیرگروهی:
 دوز و رژیم :روزانه (  (10000 IUیا هفتگی ( )25000 IUدر مقابلسایردوزها.



پالسبو و یا بدون درمان



مکملهای ریز مغذی بدون ویتامین ( Aبرای ارزیابی اثر اضافی ویتامین )A

بحرانی
مادری


مرگ و میر

 عارضه نامطلوب طی بارداری
 بار ویروسی /شمارش CD4شیرخوار


| WHOدستورالعمل

وضعیت  HIVشیرخوار

محیط:

 تمامی علل مرگ و میر در 0-12 ،0-6و  0-24ماهگی زندگی
تمامی کشورها

25

| مکمل یاری ویتامین  Aدر بارداری جهت کاهش انتقال  HIVاز مادر به کودک

پیوست 6

خالصه مالحظات برای تعیین قدرت توصیهها
کیفیت شواهد

ارزشها و ترجیحات

موازنه مزایا و مضرات
هزینه و امکانسنجی
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متوسط برای دو پیامد بحرانی از  3کارآزمایی تصادفی کنترل شده
خوب



شواهد با کیفیت بسیار پایین برای مرگ مادری از تنها یک مطالعه با
فاصله اطمینان گسترده



عدم وجود فایده کلی برای کاهش انتقال HIV



درمان ضد رتروویروسی ( )ARTاکنون در دسترس است ( در زمان
انجام کارآزمایی در دسترس نبود)



عدم وجود فایده واضح برای مکملیاری ویتامین A



احتمال ضرر وجود دارد (یک مطالعه) اما در حال حاضر روشن نیست.



حداقل هزینه



امکانپذیر است ولی ممکن است انجام آن با وجود مداخلههای مفیدتر
که برای زنان باردار در دسترس است ( مثل  ،ARTمکملیاری آهن-
اسیدفولیک) ،تقلیل یابد.
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Guideline:

Vitamin A supplementation in
pregnancy for reducing the risk of
mother-to-child transmission of HIV
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