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قابل توجه خوانندگان گرامی

. باشدهاي مامایی و بهداشت باروري میالمللی در زمینه مراقبتهاي بینامروزه ارتقاي کیفیت خدمات از مسایل عمده بحث

مراقبت و ترغیب بیشتر افراد نیازمند جهت مراجعه و دریافت،هدف اصلی از ارتقاي کیفیت خدمات، حفاظت از حقوق مادران
در راستاي اهداف توسعه هزاره به خصوص نیل به هدف پنجم آن و بهبود . باشدهاي ارایه شده میافزایش اثربخشی مراقبت

یژه به ودر سنین بلوغ و باروريآنمی فقر آهن یکی از مشکالت زنان. وجود داردارتقاء مراقبت از مادرانسالمت مادران نیاز به 
هدف و زمینه ، آنمی فقر آهندر این جلد پس از تعاریف کلی .نیاز به پیشگیري و کنترل به موقع داردي است که بارداردوره

نحوه در نهایت . شودتوضیح داده میهاي بعديها، مالحظات و پیشنهاد براي پژوهشدستورالعمل، خالصه شواهد، توصیه

.گرددبیان میگیري به تفضیل عمل، ارزیابی شواهد و تصمیمانداز دستورالچشمهمچنیننظارت و ارزیابی اجراي دستورالعمل

- اصل این کتاب پیشنهاد ترجمه گروهی و فراهمonlineاهمیت ارتقا کیفیت آموزشی اینجانب را بر آن داشت تا پس از انتشار 

کنان نظام ارایه خدمات مندان به ویژه مدرسان، دانشجویان و کارسازي امکان دسترسی آسان به ترجمه کتاب براي کلیه عالقه

پس از اخذ مجوز رسمی از سازمان . و چاپی مطرح شود که مورد استقبال همکاران قرار گرفتonlineسالمتی از طریق انتشار 

هاي الزم با گروه ترجمه و معاونت پژوهشی دانشکده پرستاري مامایی تبریز و معاونت بهداشت جهانی و انجام هماهنگی
2012م پزشکی تبریز و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کار ترجمه کتاب منتشر شده سال پژوهشی دانشگاه علو

بازبینی و جمه شده متون تر. ابتدا هر قسمت از کتاب توسط دو نفر از اعضا ترجمه شد. ماه اتمام یافت2میالدي شروع و پس از 
. قسمت از کتاب توسط یکی از مترجمین بازبینی مجدد گردیددر نهایت هر. کلمه به کلمه با متن اصلی کتاب مطابقت داده شد

- غلط نامه نانوشته است، با وجود نهایت توجهی که در ترجمه و ویرایش این کتاب به کار رفته است بیاز آنجاییکه تنها متن بی

ما با farshbafa@tbzmed.ac.ir:خواهشمندیم نظرات خود را از طریق آدرس ایمیل. شک اشتباهاتی در متن وجود دارد

.در میان گذارده و در جهت اصالح اشتباهات ما را یاري فرمایید

گروه مترجمین
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:تقدیر و تشکر

با نظرات Juan Pablo Pena-Rosasتحت نظارت دکتر Luz Maria De-Regilاین دستورالعمل با هماهنگی دکتر 
Lisa Rogersو دکتر Matthews Mathaiدکتر، Jose Martines، دکتر MetinGulmezogluفنی دکتر 

در طول فرآیند تشکر حمایتشان به خاطردستورالعملبررسی و کارکنان دبیرخانه کمیتهRegina Kulierدکتراز .تهیه شد
Davinaهمچنین از دکتر. آیدبه عمل می Ghersiهاي فنی براي این سازي مشاورهجهت مشاوره فنی وکمک در آماده

حقوقی سازمان بهداشت مشاوره از دفترChantal Streijffert Garonو آقاي Issa T. Mattaتورالعمل و آقاي دس
Pauleو خانم Grace Robخانم. شودمنافع تقدیر میبه خاطر حمایت خود در مدیریت پروسیجر تضاد(WHO)جهانی 

Pillardحمایت پشتیبانی ارایه نمودند،عهگروه تغذیه براي بهداشت و توس، هااز واحد ریز مغذي .

تخصصی راهنماي تغذیه، و گروه مشاورهWHOاز نظرات فنی اعضاء کمیته راهبرد تغذیه سازمان بهداشت جهانی
تقدیر Flores-Ayala Rafaelو دکتر Rebecca Stoltzfus، دکتر Janet Kingمخصوصا از روساي جلسات، دکتر 

مچنین از گروه بارداري و زایمان کوکران جهت حمایت خویش در انجام مرور سیستماتیک هWHO. نمایدو سپاسگزاري می
.وردٱبراي فراهم نمودن اطالعات به این دستورالعمل، مراتب سپاس خود را به عمل می

:حمایت مالی

WHOنمایداز دولت لوگزامبورگ جهت ارایه حمایت مالی براي این کار تشکر می.
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یاري متناوب آهن و اسیدفولیک در زنان باردار غیرآنمیک مکمل
خالصه

-حداقل نیمی از این بار کمشود تصور می. خون هستنددرصد از زنان باردار در سراسر جهان کم41.8شود که تخمین زده می
یاري آهن و اسید فولیک در کملهاي مختلف مطرحکشورهاي عضو در مورد اثربخشی و ایمنی . خونی به علت کمبود آهن باشد

هاي خود براي رسیدن به بهداشت عمومی براي بهبود پیامدهاي بارداري در حمایت از تالشمقیاسبه عنوان یک زنان باردار 
.اندکردهدرخواست راهنمایی ) WHO(اهداف توسعه هزاره از سازمان بهداشت جهانی 

براي WHOمشخص شده درکتاباهد حاضر را با استفاده از پروسیجرهايتنی بر شوبهاي متوصیهسازمان بهداشت جهانی، 
بازیابی(II)و نتایجداراولویتهايپرسششناسایی)ii: (شاملاین فرآیندمراحل.دستورالعمل تهیه کرده استتوسعه
-پیاده،براي انتشارریزي برنامه(V)وپژوهشیهاياولویتاز جملهها،توصیهتدوین(IV)شواهدسنتزارزیابی و(III)شواهد
)GRADE(یابیشو ارزتوسعه، هاتوصیهارزیابیبندي جهردمتدولوژي. استدستورالعملروزرسانی بهواثرارزیابیسازي،

.به روز دنبال شدسیستماتیکمرورهايبر اساس، شدهتعییناز پیش موضوعاتمربوط بهشواهدپروفایلسازيبراي آماده
، متدولوژيمحتوا،کارشناسانشاملتخصصی راهنماي تغذیه،گروه مشاورهتغذیه،مداخالت دستورالعمل برايشاورهمگروه

در کههاي فنی در مورد این دستورالعملمشاورهین چنددراین کارشناسان.مصرف کنندگان استبالقوه وسهامداراننمایندگان 
سهامداران از پانل و کارشناسان خارجیاعضاء. برگزار شد، شرکت نمودند2011و2010در سالوعمان، اردن،سوئیس، ، ژنو

گروه ءاعضا.نددرگیر شددستورالعملفرایند توسعهدر سراسرنلاپاینو،ندشناسایی شداتنظربرايفراخوان عمومیطریق
) ii(مداخله؛اثرات مطلوب و نامطلوب این ) i(: موارد زیر راي دادندبا در نظر گرفتنها توصیهدستورالعمل به قدرتيمشاوره

هاي در دسترس هزینه گزینه) iv(مختلف و هايمحیطها و ترجیحات مربوط به مداخالت در ارزش) iii(؛ کیفیت شواهد موجود
ها منديفرم عالقهاظهارنامهگروه مشاوره دستورالعمل همه اعضاي. مختلفهايمحیطهاي بهداشتی در مراقبتبراي کارکنان

.تکمیل نمودندقبل از هر جلسه را 
خونی و بهبود پیامدهاي بارداري توصیه فولیک در زنان باردار غیر آنمیک براي جلوگیري از کماسید یاري متناوب آهن و مکمل

، کم مان ترمزوزن هنگام تولد، تولد زودرس، کم خونی مادر در کیفیت شواهد براي وزن کم هنگام تولد،). توصیه قوي(شود می
.و عوارض جانبی بسیار پایین بودزمان ترمخونی فقر آهن در 

: اندازهدف و چشم

فولیک به عنوان یک مداخله اسیدو آهن متناوب یاري مکملموردمبتنی بر شواهد جهانی درهاياین دستورالعمل، توصیه
.کندر در دوران بارداري فراهم میخونی مادبارداري و کاهش کمپیامدهايعمومی به منظور بهبود سالمت

ايگیري آگاهانه در مورد اقدامات تغذیهتصمیمجهت اتخاذدر تالش خود هاآنکشورهاي عضو و شرکاي به دستورالعمل 
)5MDG(و بهبود سالمت مادران ) 4MDG(به اهداف توسعه هزاره، به ویژه کاهش مرگ و میر کودکان نیلمناسب براي 

در مورد بوده و یا مداخالت سالمتدر موردWHOهايتوصیهشاملسندي است، چه عنوان آن،WHOدستورالعمل . استWHOدستورالعملاین نشریه،١
انجام بیماران بایدو یابهداشتیهاي مراقبتسیاستگذاران، ارائه دهندگاندر مورد آنچهیک توصیه، اطالعاتی.سیاست عمومی باشندیاسالمتبالینی،مداخالت

-توصیهحاوينشریاتهمه.از منابع دارداستفادهبرايهاییگزینهداشته وبر سالمتتاثیرمختلفی دارد کهمداخالتبینازداللت بر انتخابوکندفراهم میدهند، 
.شوندتصویب میWHOهايکمیته بررسی دستورالعملتوسطWHOهاي
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ها و کارکنان فنی و برنامه گذاران، مشاوران متخصص آناز جمله سیاستوسیعیدستورالعمل براي مخاطبان .کمک خواهد کرد
.استدر نظر گرفته شده براي سالمت عمومی اياقدامات تغذیهپیمایشهاي درگیر در طراحی، اجرا و در سازمان

اسناد سایرو 1در ضمیمه پایه زئیات بیشتر شواهد ج. کندیارائه مرایاي از شواهد حمایتخالصههاي کلیدي و این سند توصیه
.ارائه شده استمنابعذکر شده در 

زمینه

این بارحداقل نیمی ازشود تصور می).1(خون هستند کمدر سراسر جهانزنان بارداردرصد از8/41کهشودتخمین زده می
، التهاب مزمن، Aویتامینو یاB12، ویتامینیگر مانندکمبود فوالتدبه دلیل شرایطو بقیه، )2(به علت کمبود آهنخونیکم

شود که غلظت هموگلوبین او در طول نظر گرفته میدر خونکمزمانی یک زن باردار.ارثی باشداختالالتوهاي انگلیعفونت
حدود تا غلظت هموگلوبین معموال ، در سه ماهه دوم بارداري. باشددر سطح دریا، g/l110اول و سوم بارداري کمتر از سه ماهه
g/l5باشد، به عنوان ) از قبیل سطوح فریتین پایین(زمانی که آنمی همراه با یک اندیکاسیون کمبود آهن .)3(یابدکاهش می

).2(گردد آنمی فقر آهن اطالق می
خطر زایمان زودرس، مرگ همراه با افزایشاست، آنمی متوسط یا شدید دهندهنشانکه هاي پایین هموگلوبین غلظت

ممکن ) 5(و هم در دراز مدت رحمدر داخلرشد و تکامل هم ). 4(ست طی بارداري اهاي عفونی و میر مادر و کودك و بیماري
در سطح دریا نیز ممکن است با g/l130هاي هموگلوبین بیش از به طور مغایري غلظت). 2(است تحت تاثیر قرار گیرد 

). 7، 6(اري مانند زایمان زودرس و وزن کم تولد همره باشد پیامدهاي منفی بارد

غذاهاي کردنغنییاري آهن، مداخالت با هدف پیشگیري از کمبود آهن و آنمی فقر آهن در بارداري شامل مکمل
کردن بند تاخیر در کالمپ). 8(هاي انگلی، و بهبود اصول بهداشتی است با آهن، آموزش سالمت و تغذیه، کنترل عفونتاصلی

مادر به آهن جهت احتیاجدر طول بارداري، ). 9(هن در اطفال و کودکان کوچک موثر است آناف نیز در پیشگیري از کمبود 
ذخایر کافی آهن در اطمینان از، و اغلب زنان به دریافت آهن اضافی جهت یابدبرآورده کردن نیازهاي مادر و جنین افزایش می

استفاده از مکمل آهن و اسید فولیک به ).10(بارداري جهت پیشگیري از کمبود آهن احتیاج دارند زمان لقاح همینطور در طول
بوده و به نوبه خود پیشگیري و درمان آنمی فقر آهن کمبوداستاندارد جهت پوشش این يطور روزانه در سراسر بارداري رویکرد

هاي برنامه، به خاطر عدم پذیرش به دلیل اثرات وزانه آهن در محیطیاري رشده آن، استفاده از مکملعلیرغم کارآیی ثابت. است
ها در مورد ایمنی این مداخله در بین زنان با دریافت ، نگرانی)مثل تهوع، یبوست، مدفوع تیره رنگ یا طعم فلزي(جانبی متداول 

. )11(محدود شده استها در سطح جامعهکافی آهن و دسترسی متغیر مکمل

به عنوان یک روش جایگزین ) یک بار، دو بار یا سه بار در هفته در روزهاي غیر متوالی(هاي خوراکی آهن اوب مکملاستفاده متن
، 12(موثر براي مکمل یاري روزانه آهن جهت پیشگیري از آنمی در زنان سنین باروري، اعم از زنان باردار پیشنهاد شده است 

و ظرفیت جذب دچار ریزش شدهروز 6-5هاي روده هر بوده است که سلولمنطق پشت این مداخله به طور سنتی این). 13
به ، عرضه شودروده این ماده مغذيجدید تلیال سلولهاي اپیبه تنها وقتی ارائه متناوب آهن دربنابراین. اندکردهآهن را محدود 

همچنین متناوبیاريمکمل.ار گرفته استقرمورد سوالاخیرامساین مکانی.)14(بخشد میبهبود را، جذب آن کتئوریطور
مواد جذب سایرانسدادو ممکن است) 16، 15(دهدرا کاهش میروزانهیاري مکملسایر عوارض جانبیواسترس اکسیداتیو

کهجربه نشان داده استت.رساندببه حداقل روده راسلولهاي اپیتلیالدردر مجراي روده وهنبه دلیل سطوح باالي آمعدنی
همراه باشدیاري مکملهايبرنامهپایبندي بهبا افزایش، داشتهزنانکه پذیرش بیشتري توسط ممکن است متناوبهايرژیم

)17.(
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ي شواهدخالصه

یاري آهن به تنهایی و یا در ترکیب با با ارزیابی فواید و مضرات مکمل) 18(کوکران در موجود یک مرور سیستماتیک
. ها و مواد معدنی در زنان باردار بر روي پیامدهاي بارداري و نوزادي براي این دستورالعمل به روز شدگر ویتامیناسیدفولیک یا دی

عدم انجامبا راها فولیک یا دیگر ریزمغذيبه تنهایی، یا در ترکیب با اسیدهاي آهناستفاده متناوب مکمل) 19(مرور به روز شده 
، از جمله مناطق با آندمی مناطقداده شده به صورت روزانه به زنان باردار ساکن در انواع هايکملمهمان دارونما، و با یامداخله 
.مقایسه نمودماالریا

بندي شدند، وزن تغذیه رتبهاورهمشگروهاعضايتوسطگیريتصمیمپیامد مهم براي که به عنواني نوزادپیامدهاي
ي مادرپیامدهاي.ندلوله عصبی بودنقایصاز جملهناهنجاریهاي مادرزاديوناتالپري، نارسی، مرگ تولدوزنکم هنگام تولد،

گونه هروجودو همچنین ترمزمان در آهنخونی فقرکمآهن وکمبود، خونیکمشدند، در نظر گرفتهکه به عنوان پیامدهاي مهم
، یاريمکملدر آغازسن حاملگی،پایهآنمیشیوعقوهاثرات بال.بوددر دوران بارداري و عفونتبالینیماالریاي عوارض جانبی، 

.مورد بررسی قرار گرفتنیزآهنهفتگی دوزماالریا ومحیط

. هاي این مطالعه سهیم بودنددر داده) زن4072با (کارآزمایی 18کارآزمایی بود، اما تنها21مرور مشتمل بر 
آرژانتین، بنگالدش، چین، گواتماال، هند، اندونزي، ایران، ماالوي، (هانی در سراسر جها در دو دهه اخیر در کشورهایکارآزمایی

همه مطالعات در . بودندآنمیکو غیر آنمیکها شامل زنان اغلب کارآزمایی.انجام شدند) مکزیک، پاکستان، کره جنوبی و تایلند
هاي پیشگیري و نیست که آیا برنامهروشنشات ، با این وجود، از گزار)20(اي از خطر ماالریا انجام گرفت کشورهایی با درجه

طالعات صورت گرفتند در محل موجود بوده یا آیا مداخالت ماالریا همزمان براي مشارکت کنترل ماالریا در زمانی که این م
.کنندگان در مطالعه قابل دسترس بودند

مقایسهیاري آهن مکملعدماثراتآهن را بامتناوبیاري مکملاثراتوارد شده در مرور، هیچ یک ازمطالعات
-میگذارانقانونکهشدانجامهاییکشوردرمتناوبیاريمکملمربوط بهمطالعاتبدین دلیل هست کهاحتماال این.نکردند

.داده شودآهنهايمکملزنان باردارهمهخواهند به
اغلب هاي وارد شده در تجزیه و تحلیل، باییکیفیت متدولوژي کارآزما، و متناوبروزانههايرژیممقایسه بینبراي

هاي متناوب را دریافت هفتگی در بازویی که مکملآهنکلی دوز.مخلوط شدندي از دست دادن پیگیري باالگزارشبا مطالعات
حالی فروس در هفته نوسان داشت، درفروس یا فوماراتگرم آهن المنتال به صورت سولفاتمیلیmg200تا mg80کردند، از 

.کرددر هفته فرق می)mg5/3(μg3500تا )μg400)mg4/0که دوز اسید فولیک از 

دریافتو زنان) هاریزمغذيدر ترکیب با دیگربه تنهایی یا (آهنمتناوب مکملدریافت کنندهزنانتفاوت قابل تشخیصی بین
) CI(فاصله اطمینان % 22/1 ،95(RR)متوسطنسبیخطر (زمان ترممادر درروزانه در رابطه باکم خونیهايمکملکننده 

یا نوزاد ) 61/0CI95 %,96/0RR-52/1هفت مطالعه،(وزن کم هنگام تولد خطر داشتن نوزاد با،)، چهار مطالعه80/1-84/0
% 76/52CI95-52/35هشت مطالعه، (و وزن تولد نوزاد ) 75/0CI95 %,82/1RR-40/4چهار مطالعه،(ترم پره
,62/8mean difference شش (شدیدمبتال به کم خونییازنان)مطالعهشش (موردي از مرگ مادرهیچ. وجود ندارد)-

. وجود نداشت) مطالعه
11(گزارش شدعوارض جانبی کمتري، به جاي روزانهمتناوباسید فولیک و آهنهايکننده مکملدریافتدرزنان
نیز در بارداريدوم و سومدر سه ماهه)g/l130بیش از(باالهموگلوبینايهغلظت). 37/0CI95 %,56/0RR-84/0مطالعه،

). 35/0CI95 %,48/0RR-67/0مطالعه،13(بودکمترمتناوبهايمکملاستفاده کنندهزنانمیان
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با هاییمحیطدروباشدهمان اندازه موثرکم خونی به شیوع مختلف باییهادر میان جمعیتمداخله که رسدبه نظر می
در آهن المنتالدوزکه آیاو یا اینآغاز شدحاملگی20هفته اززودتر یا دیرترمکملکهاینبدون در نظر گرفتنوماالریاآندمی
.بودگرممیلی120از تر یا باالترپایین،هفته

ترم زمان درکمبود آهن،رمتمادر درخونیکم،تولد زودرس، وزن هنگام تولد، کم هنگام تولدوزنبرايشواهدکیفیت
).1ضمیمه (بودعوارض جانبی بسیار پایینو

توصیه
بهبود پیامدهاي خونی وآنمیک براي جلوگیري ازکمغیرزنان باردارتوسطاسید فولیکآهن و هايمکملازمتناوباستفاده

.1،2)توصیه موکد(شود بارداري توصیه می

.ارائه شده است1در جدولید فولیک متناوب در زنان بارداراسمکمل آهن وبرايپیشنهاديطرح یک 

1جدول
مکمل آهن واسید فولیک متناوب در زنان بارداربرايپیشنهاديطرح 

aآهن المنتالmg120: آهنترکیب مکمل

)gμ2800)mg2.8: اسید فولیک
یک مکمل یک بار در هفتهتکرار

لیک باید تا حدامکان در اسرع فومکمل آهن و اسید.در سراسر بارداريمدت
وقت شروع شود

نوجوان و بزرگسالbزنان باردار غیرآنمیکگروه هدف

است% 20کشورهایی که شیوع آنمی در بین زنان باردار کمتر از محیط

a-mg120 از آهن المنتال معادلmg600 ،از فروس سولفات هپتاهیدریدmg360 فومارات فروس یاmg1000ت از گلوکونا
.فروس است

b-3(گیري شودیاري جهت تایید وضعیت غیر آنمیک اندازهغلظت هموگلوبین باید قبل از شروع مکمل(.

یا موافقتواند توصیه می. اي است که گروه توسعه دستورالعمل اطمینان دارد که اثرات مطلوب آن بیشتر از اثرات نامطلوب استیهتوصیه موکد توص١
کاربرد یک توصیه موکد براي بیماران این هست که اکثر مردم در آن وضعیت دوره توصیه شده عملی را می خواهند و تنها . یک مداخله باشدمخالف

کاربرد براي پزشکان بالینی این است که بیشتر بیماران باید دوره توصیه شده عملی را  دریافت نموده، و این که . خواهنداز افراد نمینسبت کمی 
ن توابدان معنی است که از آن میسیاست گذاران، توصیه قويابدر رابطه. خوب استها  معیار منطقی براي مراقبت با کیفیتپایبندي به این توصیه

.نمودبه عنوان یک سیاست در بیشتر مواقع اقتباس 
خالصه شده است2ي دستورالعمل براي تعیین قدرت توصیه در ضمیمه مالحظلت گروه مشاوره٢
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مالحظات

 اگر در هر زمانی در دوران بارداري در یک زن آنمی تشخیص داده شود، باید مکمل روزانه آهن و اسید فولیک در
).21(سراسر بارداري همانند دستورالعمل موجود داده شود

 اجراي این توصیه ممکن است نیازمند یک سیستم بهداشتی قدرتمند براي تسهیل در تایید وضعیت غیرآنمیک قبل از
.آغاز مکمل یاري و پایش وضعیت آنمیک در سراسر بارداري باشد

دوزاژ اسید توصیه براي یاري متناوب وجود دارد، از آنجایی که شواهد محدودي جهت دوز موثر اسید فولیک در مکمل
نیاز به اسید فولیک در بارداري .باشدبار دوز مکمل روزانه توصیه شده طی بارداري می7فولیک بر اساس منطق ارایه 

از آنجایی که لوله عصبی در روز .یابدبه دلیل تقسیم سلولی سریع در جنین و افزایش اتالف از طریق ادرار افزایش می
ردي که امکان دارد بارداري تشخیص داده نشده باشد، مکمل اسید فولیک پس از ماه شود، در موابارداري بسته می28

هاي سالمت مادر و جنین سایر جنبهبهبا این وجود، . نخست بارداري احتماال از نقایص لوله عصبی پیشگیري نکند
.کردخواهد کمک 

پیشگیرياقداماتی جهتباید همراه با یاري آهن و اسیدفولیک هاي مکملدر مناطقی با آندمی ماالریا، برنامه ،
).23-22، 20(تشخیص و درمان ماالریا طی بارداري اجرا گردد 

یاري آهن ممکن است قسمتی از یک برنامه ادغام یافته مراقبت قبل از زایمان و نوزادي را تشکیل دهد برنامه مکمل
هاي قبل از زایمان و پس از زایمان، در ویزیتگیري کافی بارداري، غربالگري همه زنان جهت آنمیکه وزن) 24،25(

، و یک سیستم ارجاع )کرم قالبدارکنترلبه عنوان مثال(اقدامات مکمل جهت کنترل و پیشگیري از آنمی از استفاده 
.ي موارد آنمی شدید را ارتقاء دهدجهت اداره

 ي اثرات جانبی، همراه با ارایه محصوالت ارهارتباطی تغییر رفتار جهت توضیح فواید مداخله و اداجراي یک استراتژي
یاري توصیه شده ضروري هاي مکملبندي مناسب جهت افزایش مقبولیت و پایبندي به طرحبا کیفیت باال با بسته

که باعث بهبودغذاییترکیباتمصرفتنوع ومترویج استفاده از رژیم غذاییبهتواندهمچنین میاستراتژي. باشدمی
.شوند، کمک کندیجذب آهن م

آزاد هایی باقرصهاي حل شدنی ووقرصها،قرصمحلول، (ها ها یا قرصکپسولصورتهاي خوراکی به مکمل
ها در یک برقراري یک فرآیند تضمین کیفیت جهت تضمین اینکه مکمل). 26(هستند در دسترس) شدن تغییر یافته

).27(شوند، مهم است نگهداري میبندي و محیط کنترل شده و غیر آلوده تولید، بسته
جمعیت و تضمین یک فرآورده به موقع و مداوم از پذیرترینآسیببه رسیدنبا هدف برنامه ارایه ترین انتخاب مناسب

.باید داراي چارچوب خاص باشدمکمل 

بعديکاربرد براي تحقیقات 

نیاز به تحقیقات بیشتر، در دسترس در برخی از مناطقشواهدودیت حدمسهامداران،بحث با اعضاء گروه مشاوره دستورالعمل و 
:هاي زیر را روشن نموددر زمینه، به خصوص خونفولیک در زنان باردارغیرکماسیدویاري متناوب آهنمکملدر مورد

فولیک جهت بهبود وضعیت فوالت و بهبود پیامدهاي بارداري؛ترین دوز هفتگی اسیدترین و سالمموثر
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 بهترین اي و سایر پیامدهاي سالمتی همینطور ر پیامدهاي هماتولوژیکی، تغذیهبها و مواد معدنی ویتامیناثرات سایر
هاي چندگانه بر اساس هفته؛فرموالسیون جهت تهیه ریزمغذي

شوند؛هاي روده جذب و تنظیم میهایی که از طریق آن آهن ارایه شده به طور متناوب توسط سلولمکانسیم
هاي آهن و اسید القوه از فرموالسیون آهسته رهش از بعد کارآیی، هزینه و اثرات جانبی، در مقایسه با قرصي باستفاده

.فولیک استاندارد

انتشار، انطباق و اجرا
انتشار

- لیستیا از طریقشبکه جهانی وبوها CD-ROM،اسالیدارائهالکترونیکی مانندهاياز طریق رسانههاي جاري دستورالعمل
سایت ، وب)SCN(دائمی تغذیه سازمان ملل متحدکمیتهو)(WHOسازمان بهداشت جهانیهايپستی ریز مغذيهاي

این اهداف. منتشر خواهد شد) WHO)eLENAاي تغذیهاقداماتبرايشواهدکتابخانه الکترونیکی یا WHOتغذیه
وسیستماتیکهاي بررسیمانندمکمل اسنادهمراه باتغذیه،با در ارتباطWHOهايدستورالعملنمایشگردآوري و کتابخانه

کشورهاي عضوتولید شده توسطمنابع اضافیورفتاريبیولوژیکی واساسها،دستورالعملرسانی برايدیگر جهت اطالعشواهد
اي و منطقهکشوريادارات ، از جمله المللیشرکاي بیناي ازگستردهاز طریق شبکههمچنیندستورالعمل.جهانی بودشرکايو

WHO،همکاري مراکز، هاي بهداشتوزارتخانهWHOهاي غیر دولتی ملل متحدسازمانها وسایر آژانسها و ، دانشگاه
.منتشر خواهد شدWHOباروريبهداشتدرکتابخانههمچنین.خواهد شدمنتشر

انطباق و اجرا
برنامه یک اهدافبایداجرا،قبل از. انطباق داده شودهرکشور عضوهزمینباباید ، استجهانییک دستورالعملاز آنجا که این

و تامین مناسبیههاي اراسیستم،سیاستهاي موجودمنابع در دسترس،کهباشدبه خوبی تعریف شدهآهنیاري متناوب مکمل
فولیک باید به عنواناسیدآهن و یاري کملم، آلایدهبه طور.را مدنظر قرار دهدبالقوه و سهامداران، هاي ارتباطیکانال، کنندگان

یکنیاز به ممکن است دستورالعملایناجراي .شوداجرا ينوزادوپیش از تولدبراي مراقبتیکپارچهبرنامهبخشی از یک
در طول بارداريکم خونیوضعیتپایشویاريمکملقبل از شروعکم خونیتشخیصبراي تسهیلسالمتقدرتمند نظام 
.باشدداشته

مبتنی بر شواهد براي مداخالت ریز مغذي در هايتوصیهسایرو WHOجهانی هاي براي اطمینان از اینکه دستورالعمل
با برنامه شبکه سیاست و توسعهسالمت، گروه تغذیه براي گیردمیقراراجرامورد بهترکشورهاي کم درآمد و با درآمد متوسط 

و بین سیاست گذاران، محققانرا مشارکت در سطح کشور EVIPNet. ر می کندکا) WHO)EVIPNetمبتنی بر شواهد 
.دهدترویج میطریق استفاده از بهترین شواهد موجودازجامعه مدنی براي تسهیل توسعه سیاست و اجرا

و ارزیابی اجراي دستورالعملپایش
تواند در داخل تاثیر این دستورالعمل می. زم استیک برنامه براي نظارت و ارزیابی با شاخصهاي مناسب در تمام مراحل ال

یعنی اتخاذ و انطباق دستورالعمل ها در (و در سراسر کشور ) هاي اجرا شده در مقیاسیعنی نظارت و ارزیابی برنامه(کشورها 
کنترل و براي سالمت و توسعه، به طور مشترك با مراکز WHOدپارتمان تغذیه . مورد ارزیابی قرار گیرد) سطح جهانی

- ، و با کمک شرکاي بینIMMPaCt(2(تغذیه ریزمغذي المللی پیشگیري و کنترل سوءبرنامه بین،1)CDC(پیشگیري بیماري 

1- Centers for Disease Control and Prevention

2-International Micronutrient Malnutrition Prevention and Control
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المللی، یک مدل منطقی عمومی براي مداخالت ریز مغذي در بهداشت عمومی جهت به تصویر کشیدن روابط قابل قبول بین 
کشورهاي ). 28(د انتظار با استفاده از تئوري ارزیابی برنامه ریز مغذي، توسعه دادند نیروي مصرف شده و اهداف توسعه هزاره مور

هاي مناسب، براي طراحی، پیاده سازي، نظارت و ارزیابی بکارگیري موفق تواند مدل را تعدیل نموده و همراه با شاخصعضو می
. اي از آن استفاده کننداقدامات تغذیه

در حال توسعه یک سیستم متمرکز، ،براي سالمت و توسعهWHOی، دپارتمان تغذیهبراي ارزیابی در سطح جهان
.عملکرد بهداشت عمومی به کار گرفته شده در سراسر جهان استاي درگذاري اطالعات در مورد اقدامات تغذیهبراي به اشتراك

هایی از چگونگی ه شده، این سیستم نمونههاي آموختهاي کشور خاص و درسبا به اشتراك گذاشتن جزئیات برنامه، انطباق
.اي را فراهم خواهد کردتبدیل دستورالعمل به اقدامات تغذیه

فرآیند توسعه دستورالعمل
WHO، که در کتاب توسعه دستورالعمل WHOاین دستورالعمل مطابق با پروسیجرهاي توسعه دستورالعمل مبتنی بر شواهد 

).29(تعیین شده است، توسعه داده شد 

هاي مشاورهگروه
با 2009هاي تغذیه، به رهبري دپارتمان تغذیه براي سالمت و توسعه، در سال  براي توسعه دستورالعملWHOکمیته راهبرد

با عالقه در ارائه مشاوره علمی تغذیه، از جمله گروه سالمت و توسعه کودکان و WHOهاي نمایندگانی از همه دپارتمان
کمیته راهبرد، توسعه این دستورالعمل را هدایت نموده و . باروري و تحقیق، و برنامه جهانی ماالریا تاسیس شدنوجوانان، بهداشت 

یک گروه مشاوره دستورالعمل و یک : دو گروه اضافی تشکیل شد). 3ضمیمه (نظارت کلی بر فرایند توسعه دستورالعمل انجام داد
.پانل خارجی متخصصین و سهامداران

ریز (i):چهار زیر گروه وجود داشت). 4ضمیمه (تاسیس شد 2009ره تخصصی راهنماي تغذیه نیز در سال گروه مشاو
توصیه ،نقش آن.نظارت و ارزیابی(IV)وتغذیه در دوره زندگی و سوء تغذیه(III)رژیم غذایی و سالمت، ) ii(ها، مغذي
این گروه شامل متخصصینی از.در تفسیر شواهد استگیري ودر مورد انتخاب پیامدهاي مهم براي تصمیمWHOبراي
هاي باز براي متخصصان شناسایی شدند، با در نظر و افرادي که از طریق تماسWHOهاي مختلف مشاوره تخصصی پانل

تالش براي . بودWHOاي از تخصص و با نمایندگی از تمام مناطقهاي چندگانهگرفتن یک ترکیب جنسیتی متعادل، حیطه
مانند مدیران و سایر متخصصین بهداشتی درگیر در (ها، نمایندگان سهامداران بالقوه د کردن متخصصین محتوا، متدولوژیستوار

هاي تجاري امکان نداشت که عضو یک گروه نمایندگان سازمان.و مصرف کنندگان انجام شد) هاي بهداشتیفرآیند مراقبت
. باشندWHOدستورالعمل 

انداز دستورالعمل، سواالت مطرح شده و انتخاب پیامدهاي مهم ین و سهامداران در مورد چشمپانل خارجی متخصص
از امراین).  5ضمیمه (ها مشاوره شدند نویس تکمیل شده دستورالعملگیري، و همچنین در رابطه با بررسی پیشبراي تصمیم
مشترك بودند، و از طریق وب 5500بیش از مشتمل برکه با هم SCN1و WHOهايهاي پستی ریزمغذيطریق لیست

. انجام شدWHOتغذیهسایت

١Standing Committee on Nutrition



١٣

گیريانداز دستورالعمل، ارزیابی شواهد و تصمیمچشم

ها  نقطه شروع مهم براي فرموله کردن توصیه،مطرح شده شده در دستورالعمل) و اجزاي سواالت(اي از سواالت مجموعه اولیه
و ها، دپارتمان تغذیه براي سالمت و توسعه، بر اساس سیاستکنان فنی از واحد ریز مغذينویس سواالت توسط کارپیش.بود

1(PICO)فرمت جمعیت، مداخله، کنترل، پیامدها .ها آماده شدنیازهاي راهنمایی برنامه براي کشورهاي عضو و شرکاي آن

سهامدار 48حث و بررسی قرار گرفت و بازخورد از سواالت توسط کمیته راهبرد مورد ب). 6ضمیمه (مورد استفاده قرار گرفت 
.دریافت شد

در ژنو، سوئیس جهت نهایی کردن دامنه 2010فوریه 22-26دستورالعمل تغذیه در ينخستین نشست گروه مشاوره
ها وه ریز معذيزیر گر–ي دستورالعمل تغذیه گروه مشاوره. بندي پیامدهاي مهم و جمعیت مورد عالقه برگزار شدسواالت و رتبه

تا 1اعضاء گروه دستورالعمل به اهمیت نسبی هر پیامد از . کردندها را در صورت لزوم  اصالحو آنارتباط سواالت را بحث نموده
داد که آن مهم بود نشان می4-6ي این بود که پیامد براي یک تصمیم بحرانی بود، نشان دهنده7-9ي که نمره(نمره دادند 9

ه با ایاري آهن و اسیدفولیک در زنان باردار، همرسواالت کلیدي نهایی در مورد مکمل). داد که مهم نیستن مینشا1-3و 
.اندفهرست شده6در ضمیمه PICOگیري شناخته شدند، در فرمت پیامدهایی که به عنوان بحرانی و مهم جهت تصمیم

با استفاده از متدولوژي کوکران برايواهد را هاي دیگر، ش، با همکاري محققان از موسسهWHOکارکنان 
در حال و یا مطالعات براي شناسایی مطالعات منتشر نشده. 2خالصه نموده و ارزیابی کردندهاي تصادفی شده شاهددار کارآزمایی

کردند، ها کار میالمللی که بر روي مداخالت ریز مغذيسازمان بین10استاندارد براي تماس با بیش از پروسیجر ، یک انتشار
سیستماتیک براي به طور ، WHOدر موجود ، )ICTRP(3ثبت کارآزمایی بالینیالمللی بینسیستمعالوه بر این،. دنبال شد
مطابق خالصه شواهد . شدندر جستجو به کار گرفته ی محدودیت زبانهیچگونه. شددر حال پیشرفت جستجوکارآزماییهر گونه 

). 30(آماده شدبراي ارزیابی کیفیت کلی از شواهد ) GRADE(4یابیشها، توسعه و ارززیابی توصیهبندي اردرجهرویکرد با 
GRADEبیننتایج در ثباتآنها؛اجرا و آنالیزحدودیت مطالعات از نظر م؛ مطالعهطراحی:گیردموارد زیر را در نظر می

که مداخله هاییمحیط، مداخالت و شواهد با توجه به جمعیت)و اعتبار خارجیقابلیت اجرا یاو (صراحت ؛مطالعات در دسترس
.برآورد اثر؛ و دقت خالصهممکن است مورد استفاده قرار گیرد،يپیشنهاد

- تهیه پیشجهتمهمبسیارپیامدهايبراي هر یک ازGRADEهاي شواهد هر دوي مرور سیستماتیک و پروفایل
گروه مشاوره و WHOتغذیه د راهنمايتوسط کمیته راهبرتوصیه، نویس پیش. گرفتنویس این دستورالعمل مورد استفاده قرار

16-14که در عمان، اردن برگزار شد و در مشاوره سوم که در 2010نوامبر18-15که در دستورالعمل تغذیه در رایزنی دوم
توصیه قدرت مورد در همچنیندستورالعمل که در آن گروه مشاورهقرار گرفت بررسی مارس در ژنو، سوئیس برگزار گردید، مورد 

ها و ترجیحات ارزشiii)(؛ کیفیت شواهد موجود) ii(؛مطلوب ونامطلوب این مداخلهاثرات ) i: (در نظر گرفتنبا راي دادند، 
هايطمحیهاي بهداشتی در ن مراقبتکناکاربرايهاي در دسترس هزینه گزینه)iv(مختلف؛ و هايمحیطمربوط به مداخله در 

در جلسه وحاضر WHOکارکنان . گروه دستورالعمل تعریف شداعضاي اکثریت موافقتاجماع به عنوان ). 2ضمیمه(مختلف 

intervention, control, outcomes ١population,
گروهو مشاورآماري) داورغیر ازهیئت تحریریهدو ویک ویرایشگر (خارجی توسط همتایانها بررسیانتشار کوکران،قبل ازفرآیند ویرایش به عنوان بخشی از٢
)http://www.cochrane.org/cochrane-reviews (فرآیند آماده نمودن جزئیات، مداخالتمرورسیستماتیکبرايکوکرانکتاب . شوندیح داده میتوض

.کندمیتوصیفرا هاي بهداشتیمراقبتمداخالتمورد اثردرکوکرانسیستماتیکمرورهايوحفظ
3-

International Clinical Trials Registry Platform

4-
Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation
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یکی از اعضا علیه . اجازه راي دادن نداشتندبندي شواهد آوري و درجهدرگیر در جمعخارجی فنیسایر متخصصینهمچنین 
. راي دادبه عنوان یک جایگزین براي مکمل روزانه در زنان باردار غیر آنمیک یک فولآهن و اسیدهاي متناوب مکملاستفاده از 

مند، اعضاي پانل سهامداران عالقه. نویس نهایی دستورالعمل صادر گردیدسپس یک فراخوان عمومی براي نظرات در مورد پیش
فرم امضا شده نویس دستورالعمل پس از ارائه شکارشناسان و سهامداران خارجی شدند ولی تنها مجاز به اظهار نظر در مورد پی

-و آن را براي شفافدستورالعمل را نهایی کردهWHOسپس کارکنان. ذینفع دریافت شد15بازخورد از .شدندمنافعاظهار 
.قبل از انتشار ارایه نمودندWHOسازي توسط 

مدیریت تضاد منافع
منافعباید هر گونه WHOجلساتشرکت کننده درکارشناسانهمه، )WHO)31بنیادیناسنادموجود درقوانینبا توجه به

توسط کارمند دستورالعملگروهبراي همه اعضايمنافعتضاد هاي بیانیه.اعالم کنندشرکت در جلسهقبل ازراجلسهابمرتبط
بررسی دستورالعمل گروهشستشرکت در ندعوت بهوگروهترکیبنهایی شدنقبل ازمربوطههايدپارتمانومسئولفنی
رزومههمراه بایک فرم اظهار منافع دستورالعملتوسعهجلساتدرشرکت کنندگانودستورالعملاعضاي گروهيهمه. شودمی

.نددنمواعالمجلسه هردر آغازبالقوه را تعارضات منافعبطور شفاهیآنهاعالوه بر این،.ارایه نمودندهر جلسه خود را قبل از
.)WHO) (32کارشناسان (را دنبال نمودمنافعاظهاربرايWHOهايدستورالعملبه شدتتضاد منافعمدیریتپروسیجر 

.زیرخالصه شده استدر ،اظهار شده بوددستورالعملگروهاعضايتوسطکه بالقوهتضاد منافع
دکترHector Bourges Rodriguezمکزیکدردنونموسسهاجراییهیئترئیسکهاظهار نمود)DIM(1یک،

بودجهDIMازریاستالوکالهحقعنوانوبهبودهتغذیهدرعلمیدانشانتشاروي تحقیقترویج دهندهغیرانتفاعیسازمان
کننده تولیدمکزیک،دنونتوسطوشوندمربوطتغذیهبهطورکلیاست بهممکنDIMهايفعالیتازبرخی.کندمیدریافت 

.شودمیبودجه نتامیموادغذایی

دکترNorm Campbell در کهداشتاظهاردر اولین جلسهViterra ،که استبراي کشاورزانگندمانباریک دار سهام
اعالم Campbell، دکتر 2011در سال .استمربوط به این دستورالعملهاي نه تولید کننده محصوالت و نه متعهد فعالیت

کند و خدمت می2(PAHO)آمریکا بهداشت پانسازمان مشاور او به عنوان .نداردشرکتدر این یهیچ سهامنمود که دیگر 
.دولتی هستندهاياست که هر دو سازمانکانادافشار خون و کانادابهداشتبرايیک مشاور 

کتر دEmornWasantwisut فنی به موسسه بین المللی علوم زندگی/به عنوان یک مشاور علمیاظهار داشت که
(ILSI)3/و به عنوان یک منتقد اسناد فنی وسالمت و بیماري جنوب شرق آسیاوضعیت در و مواد مغذي غذا
دید سازمان از پژوهش حمایت واحد تحقیقات او بودجه براي .کندمیخدمتMead Johnson Nutritionalsسخنگوي

فعل و انفعاالت جهت تعیینپایدار هايوتوپبراي استفاده از ایز(IAEA)4المللی انرژي اتمیبینسازمان و زندگی و 
.نموددریافتو آهنAویتامین

1-
Danone Institute in Mexico

2-
Pan American Health Organization

3-
International Life Sciences Institute

4- International Atomic Energy Agency
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دکترBeverley Biggs،ملیو بهداشتپزشکیتحقیقاتمالی از شورايکمکملبورندانشگاهکهکرداعالم
)NHMRC(1استرالیاپژوهشیشورايو)ARC(2دوراندراسیدفولیکآهن و یاري متناوبمورد مکملدرتحقیقبراي

براي سالمتي کلیدمرکز ،RTCCD(3(ارتباطاتتوسعهبرايآموزشوتحقیقاتمرکزهمکاريبارداري دریافت نمود که به
.انجام گردیدMurdochکودکان تحقیقاتموسسهزنان و

دستورالعملبه روز رسانیبرايهاییطرح
بررسییک گروه، باشددر دسترسدر آن زمانجدیداطالعاتاگر.خواهد شدبررسی2015سال دردستورالعملاین

سالمت و برايگروه تغذیه .در صورت لزوم برگزارخواهد شدهاوصیهتتجدید نظرتجدید وشواهدجهت ارزشیابیدستورالعمل
ي از با پیرودستورالعملبه روز رسانیبراي هماهنگیمسئول، داخلی خودهمراه باشرکاي،در ژنوWHOدر مقرتوسعه

اضافیسواالتاز پیشنهادات در موردWHO). 29(خواهد بود 4توسعه دستورالعملبرايWHOرسمی کتابپروسیجرهاي
.کندمیاستقبالباشد،مرورهنگامی که به خاطردستورالعملبراي ارزشیابی
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GRADEیافته هايخالصه "جداول1ضمیمه "
پیامدهاي نوزادي-یاري روزانه آهن براي زنان در طول دوران بارداريیاري متناوب آهن خوراکی در مقابل مکملمکملگونههر

زنان در دوران بارداري:بیمار یا جمعیت
جامعهمحیط : هامحیط

هاي دیگره هریک از ریز مغذيمتناوب آهن به تنهایی و یابه همرایاريمکمل:مداخله
یاري متناوب آهن خوراکی در مقابل مکمل روزانه آهنهرگونه مکمل:مقایسه

نظرات کیفیت شواهد
*)GRADE(

تعداد شرکت کنندگان
)مطالعات(

Relativeeffect
(95% CI)

⊝⊝⊝⊕پیامدها
خیلی پایین

1111
)مطالعه7(

RR 96/0
( 52/1-61/0 )

)گرم2500تر از کم(وزن کم تولد 

⊕⊝⊝⊝
خیلی پایین

10608
)مطالعه8(

MD– 62/8
)-76/52تا52/35(

(g) وزن تولد

⊕⊝⊝⊝
خیلی پایین

382
)مطالعه4(

RR 82/1
)40/4-75/0(

)هفته بارداري37کمتر از (تولد نوزاد نارس 

اي براي این پیامد گزارش نشده استمطالعه نظرات را ببینید 0
)مطالعه0(

ابل تخمینغیرق )روز اول زندگی28مرگ در (نوزادي مرگ 

اي براي این پیامد گزارش نشده استمطالعه نظرات را ببینید 0
)مطالعه0(

غیرقابل تخمین شامل نقایص لوله (هاي مادرزادي ناهنجاري
) عصبی

CI فاصله اطمینان؛ ،RRنسبت خطر ،
کندبندي میشواهد را درجهGRADEگروه کاري 

.تحقیقات بیشتر اطمینان ما را به برآورد اثر تغییر دهدکه غیرمحتمل است :یت باالکیف
و ممکن استبرآوردرا تغییر دهیدداشته اثردربرآورداطمینان ماتاثیرمهمی درتحقیقات بیشتراست که غیرمحتمل :کیفیت متوسط

.دهدمیتغییربرآورد را احتماالواثر داشتهبرآورددرمااطمیناندرمهمتاثیريبه احتمال زیادتحقیقات بیشتر:کیفیت پایین
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در مورد برآورد اثر بسیار نامطمئنیم:کیفیت خیلی پایین
کم حوادثنسبت . ندتخصیص داشتسازيپنهانبرايیا نامشخص وباال خطر مورد 5کدام کورسازي نداشتند و ، هیچداشتهسوگیري ریزش از ییسطح باالی که اطالعات آنها وارد شده بود،از مطالعاتموردشش 1

.)I2=٪0(و ناهمگنی آماري صفر بودبود نتایج سازگار . شتوجود داعدم دقت در برآورد مواردي ازبود و 
٪95فاصله اطمینان .ندتخصیص داشتسازيو یا نامشخص براي پنهانباال طر خمورد 5و کدام کورسازي نداشتند ، هیچسوگیري ریزش داشتهاز ییسطح باالی که اطالعات آنها وارد شده بود،از مطالعاتموردهفت 2

).I2=٪0(اگر چه نتایج سازگار و ناهمگنی آماري صفر بود د، بوپیامد وسیع براي این 
و ناهمگنی آماري صفر بود نتایج سازگار . بودکمحوادثنسبت . ندتخصیص داشتسازيانبراي پنهسوگیرياز ییو خطر نامشخص و یا باالکورسازي بودهفاقد ریزش باالیی داشته،وارد شدهاز مطالعات موردسه 3

).I2=٪0(بود

.را ببینید19براي جزئیات مطالعات وارد شده در مرور، رفرانس 
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پیامدهاي نوزادي-اريیاري روزانه آهن براي زنان در طول دوران باردیاري متناوب آهن خوراکی در مقابل مکملمکملگونههر
زنان در دوران بارداري:بیمار یا جمعیت

جامعهمحیط : هامحیط
هاي دیگرمتناوب آهن به تنهایی و یابه همراه هریک از ریز مغذيیاريمکمل:مداخله
یاري متناوب آهن خوراکی در مقابل مکمل روزانه آهنهرگونه مکمل:مقایسه

نظرات کیفیت شواهد
*)GRADE(

د شرکت کنندگانتعدا
)مطالعات(

Relativeeffect
(95% CI)

پیامدها

⊕⊝⊝⊝
1خیلی پایین

676
)مطالعه4(

RR 22/1
( 80/1-84/0 )

در هفته g/l110هموگلوبین کمتر از (خونی در زمان ترم کم
یا بیشتر بارداري37هاي 

اي براي این پیامد گزارش نشده استمطالعه نظرات را ببینید 0
)طالعهم0(

غیرقابل تخمین طور که توسط مجریان همان(کمبود آهن در زمان ترم 
- شاخص وضعیت آهن در هفتهگونهاساس هرکارآزمایی بر 

⊝⊝⊝⊕)بارداري تعریف شده استیا بیشتر37هاي
2خیلی پایین

156
)مطالعه1(

RR 71/0
)63/6-08/0(

ان طور که توسط مجریهمان(آنمی فقر آهن در زمان ترم 
)کارآزمایی تعریف شده است

اي براي این پیامد گزارش نشده استمطالعه نظرات را ببینید )مطالعه0(0 غیرقابل تخمین ⊝⊝⊝⊕مادري مرگ 
3خیلی پایین

1777
)مطالعه11(

RR 56/0
( 84/0-37/0 )

) هرگونه اثر گزارش شده در طول دوره مداخله(اثرات جانبی 

گزارش شده ه ر شش مطالعدپیامد در حالی که این 
هیچ رویدادي وجود دارد، است

نظرات را ببینید 1240
)مطالعه6(

غیرقابل تخمین کم خونی شدید در هر زمان در طول سه ماهه دوم و سوم 
)g/l70هموگلوبین کمتر از (

این پیامد در هیچ یک از مطالعات وارد شده گزارش 
نشده است

نظرات را ببینید 0
)مطالعه0(

یرقابل تخمینغ ماالریاي بالینی مادر

این پیامد در هیچ یک از مطالعات وارد شده گزارش 
نشده است

نظرات را ببینید 0
)مطالعه0(

غیرقابل تخمین عفونت مادر در دوران بارداري
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CI فاصله اطمینان؛ ،RRنسبت خطر ،
کندبندي میشواهد را درجهGRADEگروه کاري 
.مل است که تحقیقات بیشتر اطمینان ما را به برآورد اثر تغییر دهدغیرمحت:کیفیت باال

برآوردرا تغییر دهیدو ممکن استداشته اثردربرآوردمهمی دراطمینان ماتحقیقات بیشتر تاثیراست که غیرمحتمل :کیفیت متوسط
.دهدمیتغییربرآورد را احتماالوداشتهدربرآورداثر دراطمینان مامهمتاثیريتحقیقات بیشتربه احتمال زیاد:کیفیت پایین

در مورد برآورد اثر بسیار نامطمئنیم:کیفیت خیلی پایین
و بود نتایج سازگار بودوسیع مطالعاتتمامی این براي٪95فاصله اطمینان. دونامشخص بتخصیصسازي پنهانمورد 1در ، نظر سوگیري ریزش داشتهاز ییباالخطری که اطالعات آنها وارد شده بود،از مطالعاتنیمی 1

).I2=٪10(ناهمگنی آماري صفر بود 
.وسیع بود٪95فاصله اطمینان. بودکورسازي بدونوتصادفیتوالیتولیدبراياطالعات آن وارد شده بود، داراي روش نامشخصی اي که مطالعهنهات2
I2)٪87(باال بودناهمگنیبوده ومتنوعاین مطالعاتدراثر درمانو جهتاندازه. بودندریزشوصیصتخازنامشخصباال و یادر معرض خطرمطالعات متعدد3 =.

.را ببینید19براي جزئیات مطالعات وارد شده در مرور، رفرانس 
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2ضمیمه 

براي تعییني تخصصی راهنماي تغذیهگروه مشاورهتوسطمالحظاتخالصه اي از
توصیهقدرت

: کیفیت شواهد
یاري روزانه آهنمکملهایی که در آنمحیطدرمتناوبیاريمکملجهت حمایت از استفاده ازممکن استوبودپایینشواهدکیفیت

.باشدعملکرد استاندارد است، ناکافیفولیکاسیدروزانه و
:ها و ترجیحاتارزش
شکست مواجه شده استباروزانههاي ارائه  برنامهدر زنان بارداري باشد که آنمیکمشیوعدر مناطقی بایک راه حلممکن استاین .
غربالگري، الزمه آن با این حال. یابددست میروزانهمکملنسبت به باالتري پوششبهاحتماالفولیکاسیدویاري متناوب آهنمکمل

. رایج نیستمعجوادر بسیاري ازکهاستزنان باردارکم خونیوضعیتبراي


:بررسی مزایا و ضرر
منجر به کمبود متناوب آهن ممکن است یاريبنابراین مکمل؛ دنشباکمبود آهن داراي ند نتواخون هنوز میزنان باردار غیر کم

ممکن ، یاري هفتگی آهن در زنان داراي عادت ماهانه باشدهمراه با مکملاگر این مداخله . شودآهن بعدي در دوران بارداري 
.باشدترخونی موفقاست در جلوگیري از کم

 مضرات است ولی نیاز به تحقیق بیشتري استمزایا بیش از.

سنجیها و امکانهزینه
کمبود نرخ پایینباهاییجمعیتو دراست روزانهیاريمکملارزان تر ازاحتماالبارداريدر طولو اسید فولیکآهنبامتناوبیاريمکمل

.عملی است، در دسترس نیستآهنروزانهیاريجایی که  مکملآهن، یا
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و WHOها، دبیرخانه ریزمغذي-گروه مشاوره تخصصی راهنماي تغذیه. 4ضمیمه 
کارشناسان منابع خارجی  

A .هاریزمغذي-گروه مشاوره تخصصی راهنماي تغذیه
)حوزه تخصصی هر عضو گروه دستورالعمل به صورت ایتالیک نوشته شده است: توجه(
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Micronutrients, maternal and child nutrition,
dietary requirements

Dr Marzia Lazzerini
Department of Paediatrics and
Unit of Research on Health Services and
International Health
Institute for Maternal and Child Health
IRCCS Burlo Garofolo
Trieste, Italy
Paediatrics, malnutrition, infectious diseases

Professor Malcolm E. Molyneux
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غیرآنمیکزنان باردار :جمعیت
:زیر گروه جمعیتی

بحرانی
انتقال یا وجودبدون(ي بدون آندمی ماالریا ي با آندمی ماالریا در مقابل منطقهمنطقهدر ●

ماالریا، انتقال در طول سال با نوسانات فصلی مشخص، گیري همهحذف، استعداد ابتال به 
)یا پالسمودیوم ویواکس/ م و انتقال در طول سال با در نظر گرفتن پالسمودیوم فالسیپارو

پیشگیرانه در دوران متناوبدرمان ، به ویژه، براي ماالریابا استفاده از اقدامات همزمان●
sp(2(با سولفادوکسین و پیریمتامین (IPTp)1بارداري

سندرم نقص ایمنی اکتسابی/)HIV(با وضعیت ویروس نقص ایمنی انسانی ●
:(AIDS)HIVمثبت در مقابلHIVمنفی

فقر آهن در مقابل عدم فقر آهن:با وضعیت فردي فقر آهن●
آنمیک در مقابل غیر آنمیک:خونیبا وضعیت فردي کم●
٪40از در مقابل بیشتر٪20-40یا کمتر در مقابل ٪20:با وضعیت کم خونی جمعیت●

: مداخله
یاري آهن و اسیدفولیک مکمل

: آنالیز زیرگروه
بحرانی
روزانه در مقابل یک بار در هفته در مقابل دو بار در هفته در مقابل فواصل :مصرفواصلفبا•

دیگر
ماه3ماه یا کمتر در مقابل بیش از 3:با مدت زمان•
هاآهن در مقابل آهن و اسید فولیک در مقابل آهن و دیگر ریزمغذي:با مواد مغذي•
با محتواي آهن•
اسید فولیکبا محتواي •

: کنترل
آهنیاريبدون مکمل•
دارونما•
به صورت روزانهاسیدفولیکمکمل بدون آهن یا همان •

:پیامدها
مادري

1 Intermittent preventive treatment in pregnancy
2 sulfadoxine- pyrimethamine

-اثرات و ایمنی مکمل

یاري آهن و اسید فولیک  
در زنان باردار

a .آهن و لآیا مکم
توان براي اسیدفولیک را می

زنان باردار جهت بهبود 
وپیامدهاي سالمتی مادر 

.نوزاد داد

b . در این صورت، دوز، فاصله
محیط و مدت زمان مداخله و 

آن چیست؟اجراي 
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:تقدیر و تشکر
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1WHO:دستورالعمل 

هاي قاعدگیبا دورهیاري متناوب آهن و اسیدفولیک در زنان مکمل
خالصه

تخمین . خونی هستندهاي قاعدگی، در معرض افزایش خطر کمدر طی چرخهمزمن آهن تخلیهزنان در سنین باروري به علت 
خونی به حداقل نیمی از این بار کم. هستندخونسراسر جهان کمسنین باروري در واقع درنفر از زنان میلیون 49شود که زده می

یاري آهن و اسید فولیک در ف مکملهاي مختلکشورهاي عضو در مورد اثربخشی و ایمنی طرح. شودنسبت داده میکمبود آهن 
هاي خود براي رسیدن به در حمایت از تالشپیشگیري از آنمیبه عنوان یک مقیاس بهداشت عمومی براي هاي قاعدگی دوره

.انددرخواست راهنمایی کرده) WHO(اهداف توسعه هزاره از سازمان بهداشت جهانی 

WHOهد حاضر را با استفاده از پروسیجرهاي مشخص شده درکتابهاي مبتنی بر شواسازمان بهداشت جهانی، توصیه
بازیابی (II)دار و نتایج هاي اولویتشناسایی پرسش) ii: (مراحل این فرآیند شامل. براي توسعه دستورالعمل تهیه کرده است

-ریزي براي انتشار، پیادهبرنامه(V)هاي پژوهشی وها، از جمله اولویتتدوین توصیه(IV)ارزیابی و سنتز شواهد(III)شواهد
) GRADE(ها، توسعه و ارزشیابی بندي ارزیابی توصیهمتدولوژي درجه. سازي، ارزیابی اثر و به روزرسانی دستورالعمل است

.سازي پروفایل شواهد مربوط به موضوعات از پیش تعیین شده، بر اساس مرورهاي سیستماتیک به روز دنبال شدبراي آماده

شامل کارشناسان محتوا، تخصصی راهنماي تغذیه،گروه مشاورهاوره دستورالعمل براي مداخالت تغذیه،گروه مش
هاي فنی در مورد این این کارشناسان در چندین مشاوره.متدولوژي، نمایندگان سهامداران بالقوه و مصرف کنندگان است

اعضاء کارشناسان خارجی و . برگزار شد، شرکت نمودند2011و 2010دستورالعمل که در ژنو، سوئیس، عمان و اردن، در سال 
پانل سهامداران از طریق فراخوان عمومی براي نظرات شناسایی شدند، و این پانل در سراسر فرایند توسعه دستورالعمل درگیر 

اثرات مطلوب و نامطلوب ) i: (ها با در نظر گرفتن موارد زیر راي دادندي دستورالعمل به قدرت توصیهاعضاء گروه مشاوره.شدند
هزینه ) iv(هاي مختلف و ها و ترجیحات مربوط به مداخالت در محیطارزش) iii(کیفیت شواهد موجود؛ ) ii(این مداخله؛ 

همه اعضاي گروه مشاوره دستورالعمل . هاي مختلفهاي بهداشتی در محیطهاي در دسترس براي کارکنان مراقبتگزینه
.ها را قبل از هر جلسه تکمیل نمودندمندياظهارنامه فرم عالقه

هاي قاعدگی که در مکمل یاري متناوب آهن و اسیدفولیک به عنوان یک مداخله مربوط به سالمتی در زنان با دوره
شود تا غلظت هموگلوبین و وضعیت آهن آنان بهبود یابد و خطر کنند، توصیه میخونی زندگی میهاي با شیوع باالي کممکان

و فریتین در گروه کمبود آهن ، هموگلوبینخونی، کمبرايروي هم رفته کیفیت شواهد ). قويتوصیه (کاهش یابد ونیخکم
وقتی که این مداخله با مکمل یاري . یاري متناوب آهن در مقایسه با گروه پالسبو یا عدم انجام مداخله به نسبت پایین بودمکمل

خونی فقرگلوبین و فریتین پایین و براي کم، براي هموخونی متوسطفیت شواهد براي کم، کیگرفتروزانه آهن مورد مقایسه قرار 
.آهن خیلی پایین بود

در مورد مداخالت سالمت بوده و یا در مورد WHOهايهسندي است، چه عنوان آن، شامل توصیWHOدستورالعمل . استWHOاین نشریه، دستورالعمل١
هاي بهداشتی و یا بیماران باید انجام یک توصیه، اطالعاتی در مورد آنچه سیاستگذاران، ارائه دهندگان مراقبت.مداخالت بالینی، سالمت یا سیاست عمومی باشند

-همه نشریات حاوي توصیه.براي استفاده از منابع داردهاییگزینهکه تاثیر بر سالمت داشته و داللت بر انتخاب بین مداخالت مختلفی دارد کند ودهند، فراهم می
.شوندتصویب میWHOهاي توسط کمیته بررسی دستورالعملWHOهاي
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: اندازهدف و چشم

یاري متناوب آهن و اسیدفولیک به عنوان یک مداخله هاي مبتنی بر شواهد جهانی در مورد مکملاین دستورالعمل، توصیه
.کندونی و بهبود وضعیت آهن در بین زنان با دوره هاي قاعدگی فراهم میخسالمت عمومی به منظور کاهش کم

اي گیري آگاهانه در مورد اقدامات تغذیهها در تالش خود جهت اتخاذ تصمیمدستورالعمل به کشورهاي عضو و شرکاي آن
) 5MDG(المت مادران و بهبود س) 4MDG(مناسب براي نیل به اهداف توسعه هزاره، به ویژه کاهش مرگ و میر کودکان 

ها و کارکنان فنی و برنامه گذاران، مشاوران متخصص آندستورالعمل براي مخاطبان وسیعی از جمله سیاست. کمک خواهد کرد
.اي براي سالمت عمومی در نظر گرفته شده استهاي درگیر در طراحی، اجرا و پیمایش اقدامات تغذیهدر سازمان

و سایر 1جزئیات بیشتر شواهد پایه در ضمیمه . کنداي از شواهد حمایتی را ارائه میالصههاي کلیدي و خاین سند توصیه
.اسناد ذکر شده در منابع ارائه شده است

زمینه

علل . باشدخونی علل متفاوتی دارد که اغلب چندعلتی میکم). 1(باشد می% 30.2خونی شیوع جهانی کمشود که تخمین زده می
شامل یا کمبود ویتامین و مواد معدنی هاي انگلی، اختالالت التهابی، اختالالت ارثی ساختار هموگلوبینتواند عفونتآن می
کمبود آهن ناشی ). 2(شودنسبت داده میبه کمبود آهن خونینیمی از این بار کمحداقل . فوالت باشدو A, B12هاي ویتامین

ناکافی آهن رژیم بعلت جذب و یا محتواي(ناکافی آهن دریافتعلت از تعادل منفی طوالنی مدت آهن است که می تواند به 
باروري به علت از دست زنان در سنین. و افزایش نیاز به آهن یا از دست دادن مزمن آهن به علت خونریزي ایجاد شود) غذایی

). 2(خونی هستند هاي قاعدگی در معرض افزایش خطر کمدادن خون در دوره

در g/l120شود که غلظت هموگلوبین خون پایین تر ازدر زنان سنین باروري زمانی تشخیص داده میخونی معموالً کم
خونی و هم کمبود آهن وجود داشته باشد، که هم کمشودیآهن زمانی مطرح مفقرخونی تشخیص کم). 3(سطح دریا باشد 

محلول فرین نساترهاي مثل گیرندههاي وضعیت آهن گیري غلظت فریتین سرم یا دیگر شاخصخونی از طریق اندازهوجود کم
-هاي سنی، آسیب میها در همه گروهآهن به مقاومت افراد در برابر عفونتفقرکم خونی ناشی از ). 4(شودسرمی مشخص می

وه زنان حامله با به عال). 2،5(دهد ها را در بین سایر جوانان و بزرگساالن کاهش میزند و توانایی فیزیکی و عملکرد اجرایی آن
).6(ذخایر کم آهن ممکن است در معرض افزایش خطر پیامدهاي نامطلوب مادري و جنینی باشند 

یاري روزانه با خونی ناشی از فقرآهن در بین زنان سنین باروري، مکملیک روش استاندارد براي پیشگیري و درمان کم
هاي بهداشت الوه بر کارایی ثابت شده آن، موفقیت محدودي با برنامهع. باشدي سه ماهه میآهن و اسیدفولیک براي یک دوره

شود  به صورت اولیه علت آن ناشی از میزان پوشش عمومی در مورد مصرف روزانه آهن دیده شده است، که حدس زده می
).7(باشد ) مزه فلزمثل یبوست، مدفوع قیري یا(پایین به علت عوارض جانبی قرص پذیرش ، توزیع ناکافی قرص و عمومی کم

به عنوان یک روش ) یک بار، دو بار یا سه بار در هفته در روزهاي غیر متوالی(هاي خوراکی آهن استفاده متناوب مکمل
). 8، 9(پیشنهاد شده است هاي قاعدگیبا دورهجایگزین موثر براي مکمل یاري روزانه آهن جهت پیشگیري از آنمی در زنان 

روز دچار ریزش شده و ظرفیت جذب آهن را 6-5هاي روده هر به طور سنتی این بوده است که سلولمنطق پشت این مداخله
تلیال جدید روده این ماده مغذي عرضه شود، به طور بنابراین در ارائه متناوب آهن وقتی تنها به سلولهاي اپی. اندمحدود کرده

یاري تناوب همچنین استرس اکسیداتیو و سایر عوارض جانبی مکملیاري ممکمل). 11،10(بخشد تئوریک، جذب آن را بهبود می
و ممکن است انسداد جذب سایر مواد معدنی به دلیل سطوح باالي آهن در مجراي روده و در ) 6، 8(دهد روزانه را کاهش می
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که پذیرش بیشتري توسط هاي متناوب ممکن استتجربه نشان داده است که رژیم.سلولهاي اپیتلیال روده را به حداقل برساند
).12،13(یاري همراه باشدهاي مکملزنان داشته، با افزایش پایبندي به برنامه

و به پیشگیري از هدیي حاملگی بهبود بخشها ممکن است وضعیت آهن و اسیدفولیک زنان را در دورهاستفاده از این رژیم
).14(نقایص لوله عصبی کمک کند 

ي شواهدخالصه

خونی و عوارض همراه با مکمل یاري متناوب آهن بر روي کمفواید و مضرات ،)15(موجود در کوکران ر سیستماتیکیک مرو
یا در ترکیب با اسیدفولیک یا ،در این بررسی مروري، استفاده متناوب از مکمل آهن به تنهایی. دهدآن را مورد بررسی قرار می

روزانه، بسته به اینکه دختران در سن ي داده شده بصورتهاهمان مکملباو دارونمایاعدم انجام مداخلهرا با ها دیگر ریز مغذي
.مقایسه نمود) مثالً مناطق اندمیک ماالریا(زندگی کنند منطقهبلوغ باشند یا زنان در سنین باروري باشند و اینکه در کدام 

آهن فقرخونی خونی، کمبود آهن، کمکم)NUGAG(تخصصی راهنماي تغذیهگروه مشاورهگیري توسط براي تصمیم
اثرات بالفعل وضعیت اصالح شده . و عوارض آن، به ویژه بروز و شدت ماالریا به عنوان پیامدهاي بحرانی در نظر گرفته شدند

ر مکمل و اندمیک بودن ماالریا از عوامل مرتبط دفورموالسیوناري، یمکملخونی، دوز آهن ضروري در هفته، طول مدت کم
.نظر گرفته شدند

ن، التیي کشور آمریکا15زن بعد از منارك را از 10258کارآزمایی کنترل شده تصادفی بود که 21بررسی مروري شامل 
پنج مطالعه در مناطق توصیف شده به . ها، متفاوت بودخونی در تمام کارآزماییشیوع پایه کم. گرفتمیآسیا، آفریقا و اروپا در بر

.ي اندمیک ماالریا انجام شدعنوان منطقه

غلظت هموگلوبین ) هابه تنهایی یا همراه با اسیدفولیک یا دیگر ریزمغذي(زنانی که مکمل یاري متناوب آهن می گرفتند، 
تفاوت (و غلظت فریتین ) ، سیزده مطالعه56/2–59/6= 2%95با فاصله اطمینان g/l58/4=1تفاوت میانگین(

باالتري داشتند و احتمال کمتري براي ایجاد ) ، شش مطالعه97/4–66/11% = 95با فاصله اطمینان g/lµ32/8=میانگین
نسبت به افرادي که مکمل ) ، ده مطالعه56/0–95/0% = 95، با فاصله اطمینان 73/0= 3متوسط خطر نسبی(آنمی وجود داشت 

.دریافت نمی کردند یا پالسبو می گرفتند

دریافت کننده روزانه مکمل آهن در مقایسه با زنان دریافت کننده متناوب مکمل آهن، با احتمال بیشتري کم خون زنان 
تفاوت (و غلظت فریتین در آن ها باالتر بود ) ، شش مطالعه04/1–51/1% = 95با فاصله اطمینان 26/1=خطر نسبی(بودند 

، اگرچه غلظت هموگلوبین آن ها مشابه بود )، سه مطالعه-61/22تا -02/0% = 95با فاصله اطمینان -g/lµ32/11=میانگین
هیچ تفاوت معنی دار آماري از نظر ). ، هشت مطالعه-20/2تا 91/1% = 95با فاصله اطمینان -g/l15/0=تفاوت میانگین(

االریاي طبی وجود نداشت، اما یا م) ، یک مطالعه56/0–20/33% = 95با فاصله اطمینان 30/4=خطر نسبی(خطر کمبود آهن 
.این یافته ها باید با دقت تفسیر شوند چون تعداد خیلی کمی از این مطالعات این پیامدها را ارزیابی کردند

1 Mean Difference (MD)
2 95% Confidence interval (CI)
3 Risk Ratio (RR)
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گرم کمتر یا میلی60ها یکبار یا دوبار در هفته، به مدت کمتر یا بیشتر از سه ماه، محتوي مداخله صرفنظر از اینکه مکمل
.، موثر بودر هفته یا در مناطق با شیوع متفاوت آنمی یا ماالریا داده شوندآهن دبیشتر از 

خونی، کمبود آهن، هموگلوبین و فریتین در مقایسه مصرف متناوب مکمل آهن با عدم کیفیت کلی شواهد در مورد کم
آهن مورد مقایسه قرار گرفت، وقتی که این مداخله با مصرف روزانه مکمل. انجام مداخله یا مصرف پالسبو به نظر پایین بود

).1ضمیمه (کیفیت شواهد در مورد کم خونی متوسط بود، براي فریتین، هموگلوبین پایین و براي کمبود آهن خیلی پایین بود 

-هاي قاعدگی به طور موفقیتیاري هفتگی با آهن و اسیدفولیک در زنان با دورهدر طی آزمایشات متوجه شدیم مکمل
، که حدود بیش از نیم میلیون زن را )مصر، هند، الئوس، فیلیپین و ویتنامشامل کامبوج،(کشور اجرا شده است آمیزي در چندین 

).16(همراه بود درصد56.8و 9.3خونی بین در کل مقبولیت گزارش شده باال بود و با کاهش در شیوع کم. گرفتمیدر بر

توصیه
.)17(قبلی سازمان بهداشت جهانی استاین توصیه جایگزین نشریات دیگر در بیانیه

هاي قاعدگی که در مناطق با یاري متناوب آهن و اسیدفولیک در زنان با دورهبه عنوان یک مداخله بهداشتی، مکمل
خونی و خطر کمفتهشود تا غلظت هموگلوبین و وضعیت آهن آنها بهبود یاکنند توصیه میخونی زندگی میشیوع باالي کم

1).توصیه موکد(کاهش یابد 

.ارائه شده است1طرح پیشنهادي براي مکمل یاري متناوب آهن و اسیدفولیک در زنان با دوره هاي قاعدگی در جدول 

1جدول
دوره هاي قاعدگیبا پیشنهادي براي مکمل آهن واسید فولیک متناوب در زنانطرح 

aالمنتالآهن mg60:آهنترکیب مکمل

)gµ2800)mg8/2:اسیدفولیک

یک مکمل در هفتهتکرار

یاري و به دنبال آن سه ماه عدم مصرف مکمل و بعد سه ماه مکملهاي مکمل یاريطول مدت و زمان فاصله دهی بین دوره
.شوندها شروع میدوباره خوردن مکمل

در صورت امکان، مکمل یاري متناوب می توانست در کل مدرسه یا 
.سال تقویمی داده شود

هاي قاعدگی ي دختران نوجوان و زنان بالغ داراي دورههمهدفگروه ه

یک مخالفیا موافقتواند توصیه می. ه دستورالعمل اطمینان دارد که اثرات مطلوب آن بیشتر از اثرات نامطلوب استاي است که گروه توسعتوصیه موکد توصیه١
- نمیکاربرد یک توصیه موکد براي بیماران این هست که اکثر مردم در آن وضعیت دوره توصیه شده عملی را می خواهند و تنها نسبت کمی از افراد . باشدمداخله 
ها  معیار منطقی براي اربرد براي پزشکان بالینی این است که بیشتر بیماران باید دوره توصیه شده عملی را  دریافت نموده، و این که پایبندي به این توصیهک. خواهند

.نمودبیشتر مواقع اقتباس به عنوان یک سیاست درتوان بدان معنی است که از آن میسیاست گذاران، توصیه قويابدر رابطه. استمراقبت با کیفیت خوب
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ن زنان غیرحامله سنین باروري ر بیخونی دمناطقی که شیوع کممحیط
.یا بیشتر است% 20

a60از رم گمیلی500گرم از فروس فومارات یا میلی180، از فروس سولفات هپتاهیدریدگرم میلی300معادلالمنتالگرم از آهن میلی
.استفروس گلوکونات

مالحظات

اگر تشخیص داده شود . یاري متناوب آهن و اسیدفولیک راهکار پیشگیري کننده براي اجرا در سطح جامعه استمکمل
درمان ) mg0.4یا gµ400(و اسیدفولیک روزانه ) آهن طبیعیmg120(یاري آهن خون است، باید با مکملزنی کم

خونی شود تا از کمسپس به رژیم متناوب تغییر داده می). 18(به حد طبیعی افزایش یابد شود تا غلظت هموگلوبین او
.راجعه پیشگیري شود

یاري متناوب محدود است، دوز توصیه شده براي ها در مورد دوز موثر اسیدفولیک در مکملاز آنجایی که یافته
صیه شده براي پیشگیري از نقایص لوله عصبی است ي دوز هفت برابر دوز مکمل تواسیدفولیک بر اساس منطق ارائه

)gµ400 یاmg0.4 .(هاي فوالت سلول قرمز را تواند غلظتکنند که این دوز میشواهد بعدي محدود پیشنهاد می
). 19،17(بهبود بخشد تا موارد همراه با نقایص لوله عصبی کاهش یابد 

اسیدفولیک باید همراه با اقدامات مناسب جهت پیشگیري و هاي آهن وي مکملماالریا، ارائه-در مناطق اندمیک
).20(تشخیص و درمان ماالریا فراهم شوند 

هاي کشوري براي بهداشت سنین ي برنامهتواند بر پایههاي آهن و اسیدفولیک به صورت رژیم متناوب میمکملارایه
الزمنکه نیازهاي روزانه مناسب هستند و از حداز ایاطمینانبه هر حال جهت ). 22،21(بلوغ و سنین باروري باشد 

اي زنان در سنین باروري و اقدامات موجود جهت کنترل کنند، مکمل باید به وسیله ارزیابی از وضعیت تغذیهتجاوز نمی
سازي غذاي مصرفی یا ارتقا دار، غنیهایی براي کنترل کرم قالبخونی و کمبود فوالت صورت گیرد، مثل برنامهکم
. فیت غذاهاکی

تواند داده شود تا وضعیت ذخایر آهن آنها هاي متناوب آهن و اسیدفولیک میبه زنانی که قصد حاملگی دارند، مکمل
یاري روزانه بهبود یابد و بعد از تایید حاملگی، زنان باید مراقبت پیش از تولد استاندارد را دریافت کنند که شامل مکمل

).23، 24(باشد ها میخونی آنابسته به وضعیت کمیا متناوب آهن و اسیدفولیک و
 ،بر اساس شرایط در یک محیط کنترل شده و غیرآلودههامکملاینکهتضمینبراي ایجاد یک فرآیند تضمین کیفیت

).25) (هامثل رنگ و سایز قرص(مهم استشوندمینگهداري و بندي و بستهتولید از پیش تعیین شده 
بندي مناسب سازي کیفیت باال و بستهکار که مزایاي مداخله و کنترل عوارض جانبی آن را با فراهمسازي یک راهپیاده

چنین . ها فراهم سازد ممکن است پذیرش و تبعیت افراد را از مکمل یاري آهن و اسیدفولیک افزایش دهدمکمل
و جذب آهن بهتر فتهیبات غذایی ارتقا یاهاي غذایی و بازجذب ترکتواند به کار گرفته شود تا تنوع رژیممیيراهکار

.شود
از ارائه به اطمینانترین شکل ارائه خدمت باید با هدف خدمت رسانی به آسیب پذیرترین جمعیت و انتخاب مناسب

.باشددر شرایط مخصوصهامکملهايفراوردهتداومو خدمت موقع 
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هاي هاي محلول، قرصقرص(ها قرص). 26(هاي خوراکی به شکل قرص و کپسول در دسترس هستند مکمل
هستند که ییاشکال جامد دارو) تغییریافته-هاي آزاد شدهدر دهان و قرصهاي محلول براي استفادهجوشان، قرص

در بعضی از موارد (شوند سازي منفرد یا چندگانه ساخته میها با فشردهآن. فعال هستندجزءحاوي یک یا بیشتر از یک
ي نرم یا سخت ها اشکال جامد دارو با پوستهکپسول. و ممکن است با پوشش یا بدون پوشش باشند) قالب شده هستند

. هستند که در اشکال و سایزهاي مختلف وجود دارند و حاوي یک دوز منفرد از یک یا بیشتر از یک جز فعال هستند
ي خودشان را آزاد ال شده محتوها براي مصرف خوراکی در نظر گرفته شدند و ممکن است به صورت تعدیکپسول

.کنند

انتشار، انطباق و اجرا
انتشار

-یا از طریق لیستو شبکه جهانی وبها CD-ROM،هاي الکترونیکی مانند ارائه اسالیداز طریق رسانهدستورالعملهاي جاري 
، وب سایت )SCN(و کمیته دائمی تغذیه سازمان ملل متحد )(WHOهاي سازمان بهداشت جهانیهاي پستی ریز مغذي

اهداف این کتابخانه . منتشر خواهد شد) WHO)eLENAاي شواهد براي اقدامات تغذیهکتابخانه الکترونیکی یا WHOتغذیه
سیستماتیک و شواهد هاي تغذیه، همراه با اسناد مکمل مانند بررسیبا در ارتباطWHOهايگردآوري و نمایش دستورالعمل

و منابع اضافی تولید شده توسط کشورهاي عضو و دستورالعملها، اساس بیولوژیکی و رفتاريرسانی برايدیگر جهت اطالع
اي ادارات کشوري و منطقه، از جمله المللیاي از شرکاي بیندستورالعمل همچنین از طریق شبکه گسترده.شرکاي جهانی بود

WHOمراکز همکاري ، هاي بهداشت، وزارتخانهWHOهاي غیر دولتی ملل متحد منتشر ها و سازمانآژانسسایر ها و ، دانشگاه
.منتشر خواهد شدWHOهمچنین درکتابخانه بهداشت باروري.خواهد شد

انطباق و اجرا
قبل از اجرا، باید اهداف یک برنامه . از آنجا که این یک دستورالعمل جهانی است، باید با زمینه هرکشور عضو انطباق داده شود

هاي ارایه مناسب و تامین آهن به خوبی تعریف شده باشد که منابع در دسترس، سیاستهاي موجود، سیستمیاري متناوب مکمل
یاري آهن و اسیدفولیک باید به عنوان آل، مکملبه طور ایده.هاي ارتباطی، و سهامداران بالقوه را مدنظر قرار دهدکنندگان، کانال

اجراي این دستورالعمل ممکن است نیاز به یک .از تولد و نوزادي اجرا شودبخشی از یک برنامه یکپارچه براي مراقبت پیش 
یاري و پایش وضعیت کم خونی در طول بارداري نظام قدرتمند سالمت براي تسهیل تشخیص کم خونی قبل از شروع مکمل

.داشته باشد
واهد براي مداخالت ریز مغذي در هاي مبتنی بر شو سایر توصیهWHOهاي جهانی براي اطمینان از اینکه دستورالعمل

گیرد، گروه تغذیه براي سالمت و توسعه با برنامه شبکه سیاست کشورهاي کم درآمد و با درآمد متوسط بهتر مورد اجرا قرار می
مشارکت در سطح کشور را بین سیاست گذاران، محققان و EVIPNet. کار می کند) WHO)EVIPNetمبتنی بر شواهد 
.دهدي تسهیل توسعه سیاست و اجرا از طریق استفاده از بهترین شواهد موجود ترویج میجامعه مدنی برا

پایش و ارزیابی اجراي دستورالعمل
تواند در داخل تاثیر این دستورالعمل می. یک برنامه براي نظارت و ارزیابی با شاخصهاي مناسب در تمام مراحل الزم است

یعنی اتخاذ و انطباق دستورالعمل ها در (و در سراسر کشور ) هاي اجرا شده در مقیاسهیعنی نظارت و ارزیابی برنام(کشورها 
براي سالمت و توسعه، به طور مشترك با مراکز کنترل و WHOدپارتمان تغذیه . مورد ارزیابی قرار گیرد) سطح جهانی
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، و با کمک شرکاي بین IMMPaCt(2(ي تغذیه ریزمغذالمللی پیشگیري و کنترل سوء، برنامه بین1)CDC(پیشگیري بیماري 
المللی، یک مدل منطقی عمومی براي مداخالت ریز مغذي در بهداشت عمومی جهت به تصویر کشیدن روابط قابل قبول بین 

کشورهاي ). 28(نیروي مصرف شده و اهداف توسعه هزاره مورد انتظار با استفاده از تئوري ارزیابی برنامه ریز مغذي، توسعه دادند 
هاي مناسب، براي طراحی، پیاده سازي، نظارت و ارزیابی بکارگیري موفق تواند مدل را تعدیل نموده و همراه با شاخصضو میع

. )27(اي از آن استفاده کننداقدامات تغذیه
براي سالمت و توسعه، در حال توسعه یک سیستم متمرکز، WHOبراي ارزیابی در سطح جهانی، دپارتمان تغذیه

.اي در عملکرد بهداشت عمومی به کار گرفته شده در سراسر جهان استگذاري اطالعات در مورد اقدامات تغذیهبه اشتراكبراي
هایی از چگونگی هاي آموخته شده، این سیستم نمونههاي کشور خاص و درسبا به اشتراك گذاشتن جزئیات برنامه، انطباق

.ا فراهم خواهد کرداي رتبدیل دستورالعمل به اقدامات تغذیه

).28،16(سازمان بهداشت جهانی اخیراً منتشر شدند دو منطقهمثال هایی از برنامه ي اجرا شده در 

کاربرد براي تحقیقات بعدي

نیاز به تحقیقات بحث با اعضاء گروه مشاوره دستورالعمل و سهامداران، محدودیت شواهد در دسترس در برخی از مناطق، 
:هاي زیر را روشن نموددر زمینه، به خصوص هاي قاعدگیبا دورهدر زنان اسیدفولیکیاري متناوب آهن و کملبیشتردر مورد م

مزایاي این مداخله در مورد پیامدهاي حاملگی و باروري و کار
خطرترین دوز هفتگی اسیدفولیک جهت بهبود وضعیت فوالت و پیشگیري از نقایص لوله عصبیموثرترین و بی
 و سایر پیامدهاي سالمتی همینطور بهترین ايتغذیه، کیهماتولوژیپیامدهاي برها و مواد معدنی ویتامینایر ساثرات

؛در رژیم متناوبهاي چندگانه فرموالسیون جهت تهیه ریزمغذي
شوند؛هاي روده جذب و تنظیم میهایی که از طریق آن آهن ارایه شده به طور متناوب توسط سلولمکانسیم
ي ترکیبات آهسته رهش از نظر کارایی، هزینه و عوارض جانبی با قرص هاي استاندارد آهن و اسیدفولیکهمقایس
هزینه و تحمل پذیري مداخله-زمان فاصله دهی مناسب بین دوره هاي مکمل یاري از نظر اثربخشی

فرآیند توسعه دستورالعمل
WHO، که در کتاب توسعه دستورالعمل WHOمل مبتنی بر شواهد این دستورالعمل مطابق با پروسیجرهاي توسعه دستورالع

).29(تعیین شده است، توسعه داده شد

1- Centers for Disease Control and Prevention

2-International Micronutrient Malnutrition Prevention and Control
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هاي مشاورهگروه
با 2009هاي تغذیه، به رهبري دپارتمان تغذیه براي سالمت و توسعه، در سال  براي توسعه دستورالعملWHOکمیته راهبرد

عالقه در ارائه مشاوره علمی تغذیه، از جمله گروه سالمت و توسعه کودکان و باWHOهاي نمایندگانی از همه دپارتمان
کمیته راهبرد، توسعه این دستورالعمل را هدایت نموده و . نوجوانان، بهداشت باروري و تحقیق، و برنامه جهانی ماالریا تاسیس شد

یک گروه مشاوره دستورالعمل و یک : ضافی تشکیل شددو گروه ا). 3ضمیمه (نظارت کلی بر فرایند توسعه دستورالعمل انجام داد 
.پانل خارجی متخصصین و سهامداران

ریز (i):چهار زیر گروه وجود داشت). 4ضمیمه (تاسیس شد 2009گروه مشاوره تخصصی راهنماي تغذیه نیز در سال 
نقش آن، توصیه .نظارت و ارزیابی(IV)تغذیه در دوره زندگی و سوء تغذیه و(III)رژیم غذایی و سالمت، ) ii(ها، مغذي
این گروه شامل متخصصینی از.گیري و در تفسیر شواهد استدر مورد انتخاب پیامدهاي مهم براي تصمیمWHOبراي
هاي باز براي متخصصان شناسایی شدند، با در نظر و افرادي که از طریق تماسWHOهاي مختلف مشاوره تخصصی پانل

تالش براي . بودWHOاي از تخصص و با نمایندگی از تمام مناطقهاي چندگانهی متعادل، حیطهگرفتن یک ترکیب جنسیت
مانند مدیران و سایر متخصصین بهداشتی درگیر در (ها، نمایندگان سهامداران بالقوه وارد کردن متخصصین محتوا، متدولوژیست

هاي تجاري امکان نداشت که عضو یک گروه ان سازماننمایندگ.و مصرف کنندگان انجام شد) هاي بهداشتیفرآیند مراقبت
. باشندWHOدستورالعمل 

انداز دستورالعمل، سواالت مطرح شده و انتخاب پیامدهاي مهم پانل خارجی متخصصین و سهامداران در مورد چشم
این امر از ).  4ضمیمه (د ها مشاوره شدننویس تکمیل شده دستورالعملگیري، و همچنین در رابطه با بررسی پیشبراي تصمیم
مشترك بودند، و از طریق وب 5500که با هم مشتمل بر بیش از SCN1و WHOهايهاي پستی ریزمغذيطریق لیست
. انجام شدWHOسایت تغذیه

گیريانداز دستورالعمل، ارزیابی شواهد و تصمیمچشم

ها  ر دستورالعمل، نقطه شروع مهم براي فرموله کردن توصیهمطرح شده شده د) و اجزاي سواالت(اي از سواالت مجموعه اولیه
و ها، دپارتمان تغذیه براي سالمت و توسعه، بر اساس سیاستنویس سواالت توسط کارکنان فنی از واحد ریز مغذيپیش.بود

2(PICO)، پیامدها فرمت جمعیت، مداخله، کنترل. ها آماده شدنیازهاي راهنمایی برنامه براي کشورهاي عضو و شرکاي آن

سهامدار 48سواالت توسط کمیته راهبرد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بازخورد از ). 5ضمیمه (مورد استفاده قرار گرفت 
.دریافت شد

در ژنو، سوئیس جهت نهایی کردن دامنه 2010فوریه 22-26ي دستورالعمل تغذیه در نخستین نشست گروه مشاوره
ها زیر گروه ریز معذي–ي دستورالعمل تغذیه گروه مشاوره. پیامدهاي مهم و جمعیت مورد عالقه برگزار شدبنديسواالت و رتبه

تا 1اعضاء گروه دستورالعمل به اهمیت نسبی هر پیامد از . ها را در صورت لزوم  اصالح کردندارتباط سواالت را بحث نموده و آن
داد که آن مهم بود نشان می4-6ي این بود که پیامد براي یک تصمیم بحرانی بود، نشان دهنده7-9ي که نمره(نمره دادند 9

یاري آهن و اسیدفولیک در زنان باردار، همراه با سواالت کلیدي نهایی در مورد مکمل). داد که مهم نیستن مینشا1-3و 
.اندفهرست شده5در ضمیمه PICOگیري شناخته شدند، در فرمتپیامدهایی که به عنوان بحرانی و مهم جهت تصمیم

هاي دیگر، شواهد را با استفاده از متدولوژي کوکران براي، با همکاري محققان از موسسهWHOکارکنان 
براي شناسایی مطالعات منتشر نشده و یا مطالعات در حال .  3هاي تصادفی شده شاهددار خالصه نموده و ارزیابی کردندکارآزمایی

١Standing Committee on Nutrition

intervention, control, outcomes ٢population,
گروهو مشاورآماري) داورغیر ازهیئت تحریریهدو ویک ویرایشگر (خارجی توسط همتایانها بررسیانتشار کوکران،ازقبل فرآیند ویرایش به عنوان بخشی از٣
)http://www.cochrane.org/cochrane-reviews (فرآیند آماده نمودن جزئیات، مداخالتمرورسیستماتیکبرايکوکرانکتاب . شوندتوضیح داده می

.کندمیتوصیفرا هاي بهداشتیمراقبتمداخالتمورد اثردرکوکرانکسیستماتیمرورهايوحفظ



۴۴

کردند، ها کار میالمللی که بر روي مداخالت ریز مغذيسازمان بین10یجر استاندارد براي تماس با بیش از انتشار، یک پروس
، به طور سیستماتیک براي WHO، موجود در )ICTRP(1المللی ثبت کارآزمایی بالینیعالوه بر این، سیستم بین. دنبال شد

خالصه شواهد مطابق . محدودیت زبانی در جستجو به کار گرفته نشدهیچگونه. هر گونه کارآزمایی در حال پیشرفت جستجو شد
). 30(براي ارزیابی کیفیت کلی از شواهد آماده شد ) GRADE(2ها، توسعه و ارزشیابی بندي ارزیابی توصیهبا رویکرد درجه

GRADEز آنها؛ ثبات نتایج در بین طراحی مطالعه؛ محدودیت مطالعات از نظر اجرا و آنالی:گیردموارد زیر را در نظر می
که مداخله هاییمحیطشواهد با توجه به جمعیت، مداخالت و ) و یا قابلیت اجرا و اعتبار خارجی(مطالعات در دسترس؛ صراحت 

.برآورد اثرگیرد؛ و دقت خالصهپیشنهادي، ممکن است مورد استفاده قرار 
- راي هر یک از پیامدهاي بسیار مهم جهت تهیه پیشبGRADEهاي شواهد هر دوي مرور سیستماتیک و پروفایل

و گروه مشاوره WHOنویس توصیه، توسط کمیته راهبرد راهنماي تغذیه پیش. نویس این دستورالعمل مورد استفاده قرار گرفت
16-14ر که در عمان، اردن برگزار شد و در مشاوره سوم که د2010نوامبر18-15دستورالعمل تغذیه در رایزنی دوم که در 

مارس در ژنو، سوئیس برگزار گردید، مورد بررسی قرار گرفت که در آن گروه مشاوره دستورالعمل همچنین در مورد قدرت توصیه 
ها و ترجیحات ارزشiii)(کیفیت شواهد موجود؛ ) ii(اثرات مطلوب ونامطلوب این مداخله؛ ) i: (راي دادند، با در نظر گرفتن

هاي هاي بهداشتی در محیطهاي در دسترس براي کارکنان مراقبتهزینه گزینه) iv(هاي مختلف؛ و مربوط به مداخله در محیط
حاضر در جلسه و WHOکارکنان . اجماع به عنوان موافقت اکثریت اعضاي گروه دستورالعمل تعریف شد). 6ضمیمه(مختلف 

هیچ مخالفت قوي در . اجازه راي دادن نداشتندبندي شواهدآوري و درجههمچنین سایر متخصصین فنی خارجی درگیر در جمع
.بین اعضاي گروه دستورالعمل وجود نداشت

مند، اعضاي پانل سهامداران عالقه. نویس نهایی دستورالعمل صادر گردیدسپس یک فراخوان عمومی براي نظرات در مورد پیش
نویس دستورالعمل پس از ارائه فرم امضا شده رد پیشکارشناسان و سهامداران خارجی شدند ولی تنها مجاز به اظهار نظر در مو

-دستورالعمل را نهایی کرده و آن را براي شفافWHOسپس کارکنان. ذینفع دریافت شد15بازخورد از . اظهار منافع شدند
.قبل از انتشار ارایه نمودندWHOسازي توسط 

مدیریت تضاد منافع
منافع باید هر گونه WHOجلساتشرکت کننده درکارشناسانهمه، )WHO)31بنیادیناسنادموجود در قوانینبا توجه به

توسط کارمند دستورالعملگروهبراي همه اعضايمنافع تضاد هاي بیانیه.اعالم کنندشرکت در جلسه قبل ازرا جلسها بمرتبط
دستورالعمل بررسی گروهدر نشستشرکت دعوت بهوگروهترکیبنهایی شدنقبل ازمربوطههايدپارتمانومسئولفنی
رزومه همراه بایک فرم اظهار منافع دستورالعملتوسعهجلساتدر شرکت کنندگانودستورالعملاعضاي گروهي همه. شودمی

. دندنموجلسه اعالمهردر آغازبالقوه را تعارضات منافعبطور شفاهیآنهاعالوه بر این،. ارایه نمودندهر جلسه خود را قبل از
.)WHO) (32کارشناسان (را دنبال نمودمنافعاظهاربرايWHOهايدستورالعملبه شدتتضاد منافعمدیریتپروسیجر 

.زیرخالصه شده استاظهار شده بود، در دستورالعمل گروهاعضايتوسطکه بالقوهتضاد منافع
دکترHector Bourges Rodriguezسسه دنون در مکزیکاظهار نمود که رئیس هیئت اجرایی مو)DIM(3 یک،

بودجه DIMي تحقیق و انتشار دانش علمی در تغذیه بوده وبه عنوان حق الوکاله ریاست از سازمان غیرانتفاعی ترویج دهنده
ممکن است به طورکلی به تغذیه مربوط شوند و توسط دنون مکزیک، تولیدکننده DIMهاي برخی از فعالیت.کنددریافت می
.شودتامین بودجه میموادغذایی 

1-
International Clinical Trials Registry Platform

2-
Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation

3-
Danone Institute in Mexico
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دکترNorm Campbell در اولین جلسه اظهار داشت که درViterra سهامدار یک انبار گندم براي کشاورزان است که ،
اعالم Campbell، دکتر 2011در سال . هاي مربوط به این دستورالعمل استنه تولید کننده محصوالت و نه متعهد فعالیت

کند و خدمت می1(PAHO)او به عنوان مشاور سازمان بهداشت پان آمریکا . ین شرکت نداردنمود که دیگر هیچ سهامی در ا
.هاي دولتی هستندیک مشاور براي بهداشت کانادا و فشار خون کانادا است که هر دو سازمان

 دکترEmornWasantwisutفنی به موسسه بین المللی علوم /اظهار داشت که به عنوان یک مشاور علمی
غذا و مواد مغذي در وضعیت سالمت و بیماري جنوب شرق آسیا و به عنوان یک منتقد اسناد فنی /2(ILSI)زندگی

واحد تحقیقات او بودجه براي حمایت پژوهش از سازمان ..کندخدمت میMead Johnson Nutritionalsوسخنگوي
هاي پایدار جهت تعیین فعل و انفعاالت زوتوپبراي استفاده از ای(IAEA)3دید و زندگی و سازمان بین المللی انرژي اتمی

.و آهن دریافت نمودAویتامین
دکترBeverley Biggsاعالم کرد که دانشگاه ملبورن حمایت مالی خود را از شوراي تحقیقات پزشکی و بهداشت ملی

)NHMRC(4و شوراي پژوهشی استرالیا)ARC(5یدفولیک در زنان با یاري متناوب آهن و اسبراي تحقیق در مورد مکمل
، مرکز کلیدي RTCCD(6(دوره هاي قاعدگی دریافت نمود که به همکاري مرکز تحقیقات وآ موزش براي توسعه ارتباطات

.انجام گردیدMurdochبراي سالمت زنان و موسسه تحقیقات کودکان 

دستورالعملبه روز رسانیها برايبرنامه
اگر اطالعات جدید در آن زمان در دسترس باشد، یک گروه بررسی . واهد شدبررسی خ2015این دستورالعمل در سال 

گروه تغذیه براي سالمت و .ها در صورت لزوم برگزارخواهد شددستورالعمل جهت ارزشیابی شواهد جدید و تجدید نظرت توصیه
ی دستورالعمل با پیروي از در ژنو، همراه باشرکاي داخلی خود، مسئول هماهنگی براي به روز رسانWHOتوسعه در مقر 

از پیشنهادات در مورد سواالت اضافی WHO). 29(خواهد بود 7براي توسعه دستورالعملWHOپروسیجرهاي رسمی کتاب 
.کند، استقبال میخاطر مرور باشدبراي ارزشیابی دستورالعمل هنگامی که به 
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GRADE"يخالصه یافته ها"جداول :1ضمیمه 

ن استفاده متناوب از مکمل هاي آهن به تنهایی یا با دیگر مواد مغذي در برابر عدم مکمل یاري یا پالسبو در زنا
با دوره هاي قاعدگی

زنان با دوره هاي قاعدگی:بیمار یا جامعه

همه ي مناطق در برگیرنده ي مناطق اندمیک ماالریا:مکان

مکمل یاري متناوب آهن به تنهایی یا به همراه هر ریزمغذي دیگر:مداخله

پالسبو یا عدم انجام مداخله:مقایسه

اثر نسبیپیامدها

)95% CI(

نندگانتعداد شرکت ک

)تعداد مطالعات(

کیفیت شواهد

*)GRADE(

پیشنهادات

تعریف شده (کم خونی 
)توسط کارآزمایی دان ها

RR= 73/0

)95/0-56/0(

2996

)مطالعه10(

⊕⊕⊝⊝
2و1پایین

کم خونی ناشی از کمبود 
کم خونی و یکی از (آهن 

)شاخص هاي کمبود آهن

RR= 07/0

)16/1-0(

97

)مطالعه1(

⊕⊝⊝⊝
4و3و1خیلی پایین

فقط یک مطالعه این پیامد را 
.گزارش کرده است

تعریف شده (کمبود آهن 
)توسط کارآزمایی دان ها

RR= 5/0

)04/1-24/0(

624

)مطالعه3(

⊕⊕⊝⊝
3و1پایین

=RRعلل عوارض-همه 12/1

)52/1-82/0(

119

)مطالعه1(

⊕⊝⊝⊝
4و1خیلی پایین

فقط یک مطالعه این پیامد را 
.ارش کرده استگز

=g/l(MD(هموگلوبین  58/4

)59/6-56/2(

2599

)مطالعه13(
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2و1پایین

=µg/l(MD(فریتین 32/8

)66/11-97/4(
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)مطالعه6(

⊕⊕⊝⊝
3و1پایین
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CI فاصله اطمینان؛ ،RRنسبت خطر ،

.کندبندي میشواهد را درجهGRADEگروه کاري 
.ه تحقیقات بیشتر اطمینان ما را به برآورد اثر تغییر دهدغیرمحتمل است ک:کیفیت باال

اثرداشته و ممکن استبرآوردرا تغییر دهیددربرآورداطمینان ماتحقیقات بیشتر تاثیرمهمی دراست که غیرمحتمل :کیفیت متوسط
.دهداحتماال برآورد را تغییر میواثر داشتهبرآورددراطمینان مادرمهمتاثیريبه احتمال زیادتحقیقات بیشتر:کیفیت پایین

در مورد برآورد اثر بسیار نامطمئنیم:کیفیت خیلی پایین
.وجود داردفقدان کورسازيوروشن نیستتخصیصپنهانروشمختلف،در مطالعات1
.ناهمگنی باال و برخی تناقض در جهت اثر وجود دارد2
فاصله اطمینان وسیع3
.این نتیجه گزارش شده استتنها یک مطالعه در مورد 4

راي باطالعاتعدیلپس از ت، موثرحجم نمونهبرآوردتنها شاملتجزیه و تحلیل،اي تصادفیخوشهآزمایشاتبراي: نکته
.استخوشهاثرمحاسبه

.را ببینید15براي جزئیات مطالعات وارد شده در مرور، رفرانس 
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متناوب از مکمل هاي آهن به تنهایی یا با دیگر مواد مغذي در برابر عدم مکمل یاري یا پالسبو در زنان استفاده
با دوره هاي قاعدگی

زنان با دوره هاي قاعدگی: بیمار یا جامعه

همه ي مناطق در برگیرنده ي مناطق اندمیک ماالریا: مکان

ریزمغذي دیگرمکمل یاري متناوب آهن به تنهایی یا با هر: مداخله

پالسبو یا عدم انجام مداخله: مقایسه

اثر نسبیپیامدها

)95% CI(

تعداد شرکت 
کنندگان

)تعداد مطالعات(

کیفیت شواهد

*)GRADE(

پیشنهادات

تعریف شده (کم خونی 
)توسط کارآزمایی دان ها

RR= 26/1

)51/1-04/1(

1492

)مطالعه6(

⊕⊕⊕⊝
1متوسط

ز کمبود کم خونی ناشی ا
کم خونی و یکی از (آهن 

)شاخص هاي کمبود آهن
غیرقابل تخمین

0

.توضیح را ببینید)مطالعه0(

هیچ مطالعه اي این پیامد را 
.گزارش نکرده است

تعریف شده (کمبود آهن 
)توسط کارآزمایی دان ها

RR= 30/4

)20/33-56/0(
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2خیلی پایین

علل عوارض-همه

غیرقابل تخمین

0

.توضیح را ببینید)مطالعه0(

هیچ مطالعه اي این پیامد را 
.گزارش نکرده است

=g/l(MD(هموگلوبین  15/0-

)59/6-56/2(

1676

)مطالعه8(
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3و1پایین

=µg/l(MD(فریتین 32/11-

)66/11-97/4(

657

)مطالعه3(

⊕⊕⊝⊝
3و1پایین

CI فاصله اطمینان؛ ،RRنسبت خطر ،
کندبندي میشواهد را درجهGRADEگروه کاري 



۵٢

.غیرمحتمل است که تحقیقات بیشتر اطمینان ما را به برآورد اثر تغییر دهد:کیفیت باال
برآوردرا تغییر دهیداثرداشته و ممکن استدربرآوردمهمی دراطمینان ماتحقیقات بیشتر تاثیراست که غیرمحتمل :کیفیت متوسط

.دهداحتماال برآورد را تغییر میودربرآورداثر داشتهدراطمینان مامهمتاثیريتحقیقات بیشتربه احتمال زیاد:پایینکیفیت
در مورد برآورد اثر بسیار نامطمئنیم:کیفیت خیلی پایین

.وجود داردفقدان کورسازيوروشن نیستتخصیصپنهانروشمختلف،در مطالعات1
.وسیعفاصله اطمینان . کردگزارشراپیگیري این نتیجه٪25حدود افت ا فقط یک مطالعه ب2

.ناهمگنی باال و برخی تناقض در جهت اثر وجود دارد3
راي باطالعاتعدیلپس از ت، موثرحجم نمونهبرآوردتنها شاملتجزیه و تحلیل،اي تصادفیخوشهآزمایشاتبراي: نکته

.استخوشهاثرمحاسبه
.را ببینید15ت مطالعات وارد شده در مرور، رفرانس براي جزئیا
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)PICO(سواالت در مورد فرمت جمعیت، مداخله، مقایسه و پیامد : 5ضمیمه 

:جمعیت
هاي قاعدگیزنان با دوره

زیرگروه جمعیتی
بحرانی

بدون وجود انتقال یا (ي بدون آندمی ماالریا ل منطقهي با آندمی ماالریا در مقابدر منطقه
گیري ماالریا، انتقال در طول سال با نوسانات فصلی مشخص، حذف، استعداد ابتال به همه

)یا پالسمودیوم ویواکس/ انتقال در طول سال با در نظر گرفتن پالسمودیوم فالسیپاروم و 
بله در مقابل خیر: ی شده در این مطالعهبا استفاده از اقدامات همزمان ضدماالریاي معرف
بله در مقابل خیر: سالمتنظامتوسطشدهاجراماالریايضداقداماتبا
 کم خونی در مقابل عدم کم خونی: کم خونیفردي با وضعیت
 فقر آهن در مقابل عدم فقر آهن: آهنفردي فقربا وضعیت

:مداخله
مکمل یاري آهن با اسیدفولیک

زیرگروهتجزیه و تحلیل
بحرانی

میلی گرم در مقابل دوز دیگر60میلی گرم در مقابل 30: با محتوي آهن
میکروگرم در مقابل دوز دیگر400: با محتوي اسیدفولیک
روزانه در مقابل هفتگی در مقابل هفته اي دوبار در مقابل زمان دیگر: با فراوانی
ماهسه ماه یا کمتر در مقابل بیشتر از سه : با طول مدت
آهن با اسیدفولیک در مقابل آهن به تنهایی در مقابل آهن با دیگر ریزمغذي : با مواد غذایی
ها

: کنترل
یاريعدم مکمل
پالسبو
همان مکمل بدون آهن یا اسیدفولیک

:پیامدها
بحرانی

کم خونی
عوارض
بروز و شدت ماالریا-
) وجود انگل در خون با یا بدون نشانه(
کمبود آهن
آنمی فقر آهن

هامحیطتمامی:محیط

-مکملایمنیاثرات و 
یاري آهن و اسیدفولیک 

هاي در زنان با دوره
مثل زنان در (قاعدگی 

)سنین تولیدمثل

a.هاي آهن و یا مکملآ
اسیدفولیک به زنان با 

هاي قاعدگی داده دوره
شود تا پیامدهاي 

ی بهبود یابند؟سالمت
b. ،در این صورت، دوز

فاصله و مدت زمان 
محیط انجاممداخله و 
آن چیست؟
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براي ي تخصصی راهنماي تغذیهگروه مشاورهتوسطمالحظاتاي ازخالصه: 6ضمیمه 
توصیهقدرتتعیین

:کیفیت شواهد
.ظر گرفته شده استنهاي تصادفی کنترل شده اما کافی زمانی که تجربه کشور در شواهد با کیفیت پایین از کارآزمایی•

:ها و ترجیحاتارزش
دهندي هفتگی را به مصرف روزانه ترجیح میزنان یک اقدام پیشگیرانه.
استعمومیبهداشتخوبعملیکاي وجود دارد، آنهاي زمینهشواهد قوي از برنامه.

:بررسی مزایا و ضرر
ایا از مضرات احتمالی بیشتر بودندمز.
سنجش مزایا و           .وضعیت آهن بهبود یافته در این سن احتماالً کیفیت زندگی و بهداشت باوري را بهبود بخشد
سنجیها و امکانهزینه
باشدسود-ها ممکن است همیشه ارزان نباشند و نیاز به تجزیه و تحلیل بیشتر در مورد ممکن بودن و هزینهمکمل .

متناوب آهن و اسیدفولیک نسبت به یاريت که مکملاثربخشی نشان داده شده اس-هاي کشوري هزینهدر برنامه
.تر و قابل اجراتر استارزانروزانهمکمل یاري

 ممکن است افزایش مدت شش ماه موفقیت این مداخله را مکمل یاري به صورت شش ماه سپس قطع مکمل یاري به
.دهد
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Guideline:
*Intermittent iron and folic
acid supplementation in
non-anaemic pregnant
women

*Intermittent iron and folic
acid supplementation in
menstruating women


