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داام خبه ن  

 قابل توجه خوانندگان گرامی

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

ترغیب بیشتر افراد نیازمند جهت مراجعه و دریافت مراقبت و  ،هدف اصلی از ارتقای کیفیت خدمات، حفاظت از حقوق مادران

باشد. در راستای اهداف توسعه هزاره به خصوص نیل به هدف پنجم آن و بهبود های ارایه شده میایش اثربخشی مراقبتافز

یکی از مشکالت زنان در سنین بلوغ و باروری به  کمبود کلسیموجود دارد.  ارتقاء مراقبت از مادرانسالمت مادران نیاز به 

هدف و زمینه دستورالعمل،  بیاندر این جلد پس از  ی و کنترل به موقع دارد.ویژه دوره بارداری است که نیاز به پیشگیر

نظارت و شود. در نهایت نحوه توضیح داده می های بعدیها، مالحظات و پیشنهاد برای پژوهششواهد، توصیه یخالصه

 .گرددبیان میه تفضیل گیری بانداز دستورالعمل، ارزیابی شواهد و تصمیمچشم همچنین ارزیابی اجرای دستورالعمل

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

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

و چاپی مطرح شود که مورد استقبال همکاران قرار گرفت. پس از اخذ مجوز رسمی  onlineریق انتشار خدمات سالمتی از ط

های الزم با گروه ترجمه و معاونت پژوهشی و انجام هماهنگیو کسب اجازه از ریاست دانشکده از سازمان بهداشت جهانی 

ماه اتمام یافت. ابتدا هر  2میالدی شروع و پس از  2013دانشکده پرستاری مامایی تبریز کار ترجمه کتاب منتشر شده سال 

بازبینی و کلمه به کلمه با متن اصلی کتاب مطابقت داده جمه شده قسمت از کتاب توسط دو نفر از اعضا ترجمه شد. متون تر

نامه نانوشته  غلطشد. در نهایت هر قسمت از کتاب توسط یکی از مترجمین بازبینی مجدد گردید. از آنجاییکه تنها متن بی

شک اشتباهاتی در متن وجود دارد. است، با وجود نهایت توجهی که در ترجمه و ویرایش این کتاب به کار رفته است بی

ما در میان گذارده و در جهت با  farshbafa@tbzmed.ac.ir خواهشمندیم نظرات خود را از طریق آدرس ایمیل:

                                                                                                                                   اصالح اشتباهات ما را یاری فرمایید.

 گروه مترجمین
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 تقدیر و تشکر:

 
با  Juan Pablo Pena-Rosasتحت نظارت دکتر  Luz Maria De-Regilاین دستورالعمل با هماهنگی دکتر 

 ، دکتر Jose Martines، دکتر  Metin Gulmezoglu، دکتر Souz João Paulo Dias de نظرات فنی دکتر

Matthews Mathai ودکتر Lisa Roger.سازمان بهداشت  دستورالعملبررسی  کارکنان دبیرخانه کمیتهاز  تهیه شد

 و آقای  Issa T. Mattaآقای   آید. همچنین ازدر طول فرآیند تشکر به عمل میحمایتشان  به خاطر( WHOجهانی )

Chantal Streijffert Garon حقوقی سازمان بهداشت جهانی مشاوره  از دفتر(WHO) مدیریت  یت درحما جهت

راهنمای برنامه و شواهد، از واحد  Paule Pillardو خانم  Grace Rob خانمشود. تقدیر می منافع پروسیجر تضاد

 حمایت پشتیبانی ارایه نمودند.  ،تغذیه برای بهداشت و توسعه دپارتمان

 و گروه مشاورهتغذیه  لبرای توسعه دستورالعم WHOاز نظرات فنی اعضاء کمیته راهبرد  سازمان بهداشت جهانی
تقدیر  Emorn Wasantwisutو دکتر    Rafael Flores-Ayal راهنمای تغذیه، مخصوصا از روسای جلسات، دکتر

همچنین از گروه بارداری و زایمان کوکران جهت حمایت خویش در انجام و به روزرسانی  WHOنماید. و سپاسگزاری می
 ورد.ٱاین دستورالعمل، مراتب سپاس خود را به عمل میاستفاده شده در اطالعات  مرورهای سیستماتیک برای فراهم نمودن

 

 حمایت مالی:

WHO نماید.از دولت لوگزامبورگ جهت ارایه حمایت مالی برای این کار تشکر می 
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 داررکلسیم در زنان با یاریمکمل :1دستورالعمل

 ی اجراییخالصه

بیماری و  باردر ایجاد قابل توجهی   سهمادر و نوزاد ی ضعیف مه: سالمت و تغذیهدف از دستورالعمل

نامطلوب بارداری به خصوص  پیامدهایکاهش  ای درتاثیر بالقوهمکمل کلسیم  مصرف. ددارنمرگ و میر 

ی بارداری دارد که با تعداد قابل توجهی از مرگ در طول دوره اختالالت هیپرتانسیو توسعهکاهش خطر با 

 و شیرخوار زودرس نوزاد و میر  مرگعامل اصلی  به عنوانو خطر قابل توجه تولد زودرس  یو میر مادر

 نیلدر حمایت از تالش هایشان جهت  (WHOهای عضو سازمان بهداشت جهانی )کشورد. باشمی همراه

ار شیرخو ،مادر یسازی تغذیهطرح جامع پیاده تعیین شده دری و اهداف جهانی ی هزارهبه اهداف توسعه

مکمل کلسیم در زنان باردار به عنوان یک مصرف ایمنی وتار راهنمایی در مورد اثر بخشی خواسکودک  و

، گذاراناز جمله سیاست ایدستورالعمل برای مخاطبان گسترده .شدندعمومی  بهداشتاستراتژی 

 ارتقاءسازی و های درگیر در طراحی، پیاده در سازمان ها، کارکنان فنی و برنامهآن متخصصمشاورین 

 .در نظر گرفته شده استبرای سالمت عمومی  ایاقدامات تغذیه

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

تهیه کرده  برای توسعه دستورالعمل WHO کتاب راهنمایاستفاده از پروسیجرهای مشخص شده در 

  (iii)بازیابی شواهد (ii)دار و نتایج های اولویت( شناسایی پرسشiیند شامل: )است. مراحل این فرآ

 ،برای انتشارریزی برنامه (V) های پژوهشی وها، از جمله اولویتتدوین توصیه  (iv)ارزیابی و سنتز شواهد

توسعه و ، هاوصیهارزیابی تبندی . متدولوژی درجهروزرسانی دستورالعمل استسازی، ارزیابی اثر و بهپیاده

بر ، سازی پروفایل شواهد مربوط به موضوعات از پیش تعیین شده( برای آمادهGRADEارزشیابی )

 اساس مرورهای سیستماتیک به روز دنبال شد.

شامل  تخصصی راهنمای تغذیه، گروه مشاوره یا تغذیهمداخالت  گروه مشاوره دستورالعمل برای

 بالقوه، کاربران دستورالعمل و مصرف کنندگان است ذینفعانیندگان ، نماکارشناسان محتوا، متدولوژی

 ،یسئژنو، سودر  2011در سال  که های فنی در مورد این دستورالعملمشاورهین این کارشناسان در چند.

و ذینفعان کارشناسان پانل برگزار شد، شرکت نمودند. اعضاء  ایاالت متحده آمریکا  و واشنگتن دی سی

                                                           
تواند بالینی، سالمت باشد که میدر مورد مداخالت سالمتی میهایی عنوان آن شامل توصیهباشد که هرگونه سندی می WHO دستورالعمل -1

یا بیماران باید انجام  های بهداشتی وآنچه سیاستگذاران، ارائه دهندگان مراقبت هر یک توصیه، اطالعاتی در موردعمومی یا مداخالت سیاسی باشد. 
همه  .هایی برای استفاده از منابع داردکند و داللت بر انتخاب از بین مداخالت مختلفی دارد که تاثیر بر سالمت داشته و گزینهدهند، فراهم می

 شوندتصویب می WHOهای توسط کمیته بررسی دستورالعمل WHOهاینشریات حاوی توصیه
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و این پانل در سراسر فرایند توسعه  ند،شناسایی شد اتیق فراخوان عمومی برای نظرخارجی از طر

  .دستورالعمل درگیر شدند

صورت  همکمل کلسیم ب مصرفبررسی کردند که آیا 2سیستماتیک کوکرانمرور: دو در دسترسشواهد 

ها یافتهبخشد یا نه. یبهبود م به طور امنرا  شیرخوارمادر و  پیامدهایی بارداری روزانه در طول دوره

دهد که این مداخله به طور قابل توجهی خطر ابتال به پره اکالمپسی و فشار خون باال )با یا بدون نشان می

به طور قابل توجهی در خطر کردند های کلسیم را دریافت که مکمل . زنانیدادپروتئنوری( را کاهش 

بودند افزایش یافته، و تعداد کم پالکت(  کبدی هاییم)همولیز، آنزHELLP ابتال به سندرم  ی برایترباال

خطر چ تاثیری بر . مکمل کلسیم هیباشدمی سی شدیدمپبا پره اکال همراه بانادر  حادته نامطلوبیک  که

 .شتندارا واحد مراقبت های ویژه  درو یا پذیرش مادر ایجاد اکالمپسی و یا مرگ و میر مادران 

بل از ف تولدیری بر زایمان زودرس )مکمل کلسیم به طور کلی هیچ تاث رفمص، ینوزاد پیامدهای از نظر

دهد که تولد زودرس کمتری نشان می ینالیز زیرگروهیک آبارداری( نداشته است.  به هرحال هفته  37

 زنانی بانسبت به  کردنددر هر روز دریافت  المنتال گرم کلسیم 2و  5/1زنان بارداری که بین  در میان

. مکمل کلسیم تاثیر قابل تشخیصی بر خطر تولد با وزن پایین، وجود داشته استکلسیم تر کممصرف 

 ز ترخیص از بیمارستاناو مرگ نوزاد قبل  وزاد مردهتولد نی نوزادان، بخش مراقبت های ویژهبه  پذیرش

 نداشته است. 

 هاتوصیه

  ی از مراقبت قبل از مکمل کلسیم به عنوان بخشتجویز کلسیم، پایین مصرف  با جوامعیدر

زایمان برای جلوگیری از پره اکالمپسی در زنان باردار توصیه می شود، به خصوص برای آنهایی 

 3(اکیدی توصیهبروز فشار خون باال هستند )برای که در معرض خطر باالتر 

 ارائه شده است.  1در زنان باردار در جدول   کلسیم مکمل مصرفطرح پیشنهادی برای یک 

 

                                                           
2- Cochrane systematic reviews 

کاربرد یک آن بیشتر از اثرات نامطلوب است.  پیروی از ای است که گروه توسعه دستورالعمل اطمینان دارد که اثرات مطلوبتوصیه اکیدتوصیه  -3
د. تمایل ندارناز افراد و تنها نسبت کمی  دارنددوره توصیه شده عملی  موقعیت خود، تمایل بهتوصیه موکد برای بیماران این هست که اکثر مردم در 

ها  معیار کاربرد برای پزشکان بالینی این است که بیشتر بیماران باید دوره توصیه شده عملی را  دریافت نموده، و این که پایبندی به این توصیه
وان یک سیاست در به عنتوان بدان معنی است که از آن می سیاست گذاران، توصیه قوی اب در رابطهخوب است.  منطقی برای مراقبت با کیفیت

ی تخصیص مناسبی از منابع می باشد که مداخله به احتمال زیاد نشان دهندههای مالی بدین معنی میو برای سازمان .نمودبیشتر مواقع اقتباس 
 باشد ) به عبارتی منافع خالص بزرگ نسبت به تخصیص جایگزین منابع(.
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 مکمل کلسیم در زنان باردار مصرفبرای ی طرح پیشنهاد -1 جدول

 aکلسیم در روزعنصرگرم  0/2الی  5/1 دوز

)ترجیحا در هنگام غذا وعده سه  درروازنه  کلی با تقسیم دوز ،روزانه تکرار

 مصرف شود(

 بارداری تا پایان بارداری 20از هفته  مدت زمان

پر فشار خونی  ترایی که در خطر باالتمام زنان باردار به خصوص آنه گروه هدف

 bبارداری هستند.

 نواحی با مصرف پایین کلسیم ها محیط

a  باشد.میکلسیم گرم سیترات  4یا  کلسیم گرم کربنات 5/2یک گرم از عنصر کلسیم برابر با 

b  ک ساز ری د تانمی شوند که یک یا چ محسوبزنانی در معرض خطر باالی پر فشار خونی بارداری و پره اکالمپسی

خود  ت، فشار خون باالی مزمن، بیماری کلیوی، بیمارییابداشند: چاقی، پره اکالمپسی قبلی، فاکتورهای زیر را داشته ب

، سن باالی مادر، بارداری در نوجوانی و شرایطی که منجر به هایپر پالسنتاسیون و جفت های بزرگ می بتیپارایمنی، نولی

بر اساس اپیدمولوژی محلی پره اکالمپسی دو قلو(. این یک لیست جامع نیست اما می تواند شود )به طور مثال حاملگی 

 . دوتکمیل ش واقتباس 

 :مالحظات

  مدیریت گیردمیایجاد اختالالت فشار خون حاملگی  توسط یک پزشک انجام ارزیابی خطر .

شواهد  مبتنی بر مداخالت  سایربالینی زنان با پره اکالمپسی یا اکالمپسی نیازمند در نظر گرفتن 

 باشد. می

  ی کلسیم زنان دارد )رژیم غذایی، روزانهکل  بر دریافتاجرای این توصیه نیاز به نظارت نزدیک

ی حد قابل تحملباالترین نباید بیش از ی کلسیم کلی روزانه دریافتنتی اسیدها(. آمکمل ها و 

 حد باالی ،فرنس های استانداردر غیاب چنین ردکه به طور محلی تعیین شده است.  باشد

 گرم در روز باشد. 3تواند کلسیم می دریافت

  شفافریسک فشار خون حاملگی را کاهش می دهد نیاز به مکانیسمی که از طریق آن کلسیم 

مکمل کلسیم ممکن است  کند که حمایت می ظریهناین  ازی بیشتری دارد. شواهد موجود ازس

دهد. می کلسیم کاهشدر دریافت  ایتغذیها پر کردن یک شکاف ایجاد پره اکالمپسی را ب خطر

رژیم از طریق ی کلسیم توصیه شدهدریافت  متوسط،ن مصرف کلسیم به طور آدر جوامعی که در 

 مصرف، کندبرآورده می از کلسیم یا غذاهای اصلی غنی شدهای غنی چه از طریق غذاهغذایی را 

 و مرتبط با پره اکالمپسی پیامدهای نه تنها کن استشود چرا که مممکمل کلسیم توصیه نمی
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ممکن است خطر عوارض جانبی را افزایش  بلکهاختالالت فشارخون حاملگی را بهبود نبخشد 

 غذاییرژیم  زبخشی ا توانندولی نمی باشند،اسیدها منبع غنی از کلسیم می یهرچند آنت دهد.

ی هنگام توصیه .ددل و یا سو هاضمه شومان سوزش سر باشند و مصرفشان باید محدود به در

های کلسیم هر کدام از مکمل ، میزانمکمل کلسیم جهت کاهش خطر ابتال به هایپر کلسمی

 د.نشو باید در نظر گرفته نیزها که باید مصرف شوند معدنی و یا ویتامین

  صیه شامل ای می باشد. گروه هدف برای این توکلسیم غذایی یک زن کار پیچیده دریافتتعیین

باشد یا آنهایی که در باشد که میزان مصرف کلسیم در رژیم غدایی آنها پایین میجوامعی می

مناطقی زندگی می کنند که غذاهایی غنی از کلسیم به طور متداول وجود ندارد یا مصرف نمی 

غذایی با  هایبررسی یرظتوان از طرق مختلفی نامعه را میشود. مصرف کلسیم در سطح ج

مواد غذایی و  توزینو یا  ییغذا بسامدی ها، پرسشنامهخوراک ساعته 24 یادآمدفاده از است

سازمان غذا و راق تعادل غذایی وا از برگرفته هادادههای ثانویه همچنین از طریق تخمین

 . تخمین زد مخارجو  مصرف خانوارهای بررسی( و یا FAO)کشاورزی 

 کلسیم از طریق غذاهای محلی غنی از کلسیم  دریافت کافیسالم جهت ترویج  ایرفتارهای تغذیه

 شود.  ترویجزنان باردار  از جملهباید در جوامع عمومی 

  های کلسیم ممکن است رخ دهد، اگرچه عواقب ناشی از هن و مکملآتعامل مابین مکمل های

 ص های مختلف سنی هنوز نامشخ گروه در میانمصرف طوالنی مدت کلسیم برای وضعیت آهن 

)به عبارتی آهن ممکن ی غذایی باید ترجیحا در ساعات مختلف جدا ازهم . بنابراین دو مادهاست

 شوند.  مصرفو نه همزمان  است ما بین وعده های غذایی مصرف شود(

 ها و اطمینان از جمعیت ذیرترینپآسیببا هدف رسیدن به  ارایه برنامهترین انتخاب مناسب

تواند توسط . مکمل کلسیم میباشد، متخصص جامعه باید مل هاتامین به موقع و مداوم مک

 شود. ارایه به همراه ارزیابی و نظارت هدف دار غیر متخصص کارکنان بهداشتی 

  های محلول، ها )قرصقرص یا کپسول در دسترس هستند. قرص صورتمکمل های کلسیم به

رهش اصالح شده( با های جوشان، قرصهای جویدنی برای استفاده در دهان و قرص هایقرص

 فعال هستند.  ءجزدوزهای با اشکال جامد هستند که شامل یک یا چند 

را شناسایی  پژوهشیهای مختلف اولویت ،ذینفعانو  دستورالعملگروه ی : اعضاپژوهشیهای اولویت

 هم در مورد ایا ومز هم در مورد ایبرنامه، بالینی، اپیدمولوژیک و پایهدر سطوح را ی شواهد کردند تا بدنه

 در دستورالعمل ذکر شده اند.  هااولویتاین د. نبین زنان باردار بهبود بخشدر مضرات این مداخله 
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 و هدف حیطه

ی مبتنی بر شواهد در مورد مکمل کلسیم به عنوان یک مداخله جهانیهای این دستورالعمل توصیه

 کند.در فراهم میسالمتی نوزاد و ما پیامدهایبهبود  با هدف سالمت عمومی

گیری آگاهانه در مورد تصمیم تخاذا جهتدر تالششان  هاآن و شرکای کشورهای عضودستورالعمل به این 

به ویژه در کاهش مرگ و میر کودک  ی هزاره به اهداف توسعه نیل در راستایمناسب ای غذیهتاقدامات 

(MDG 4( و بهبود سالمت مادر )MDG 5) کشورهای عضو های تالشین از کمک خواهد کرد،. همچن

 خردسال کودک ، شیرخوار ومادری سازی تغذیهجهت رسیدن به اهداف جهانی در مورد طرح جامع پیاده

درصدی  30که مستلزم دستیابی به یک کاهش نسبی  3 جهانیبه خصوص هدف  ٰ  حمایت خواهد کرد

برای مخاطبان  (. دستورالعمل1)باشد  می 2025گرم تا سال  2500در تعداد تولد نوزادان با وزن کمتر از 

های و کارکنان فنی و برنامه در سازمان هاآن گزاران، مشاوران متخصصای از جمله سیاستگسترده

 های بهداشت عمومی در نظر گرفته شد. در برنامه ایاقدامات تغذیه ارتقاءدرگیر در طراحی، اجرا و 

دهد. جزئیات بیشتری از شواهد واهد حمایتی را ارائه میای از شهای کلیدی  و خالصهاین سند توصیه

 شده است.  منابع ارایهو دیگر سندهای لیست شده در  2و  1 در ضمیمه پایه

 زمینه

میلیون  1/3، 2010بیماری دارد. در سال  بارقابل توجهی در  سهمنوزاد مادر و تغذیه و سالمت ضعیف 

های شدید، آسفیکسی و تولد د، عفونتتولبه علت وزن کم  غالباروز اول زندگی مردند که  28در بچه 

در  موردمیلیون  1/1آنها شوند که از میلیون نوزاد به طور نارس متولد می 15زودرس  بوده است. سالیانه 

مانند با معلولیت نهایی که زنده میآمیرند. عالوه براین بسیاری از و یا شیر خوارگی می نوزادیدوران 

 شوند. های یادگیری و یا مشکالت شنوایی و بینایی مواجه مینظیر ناتوانی مادام العمر

بیشتر به ندکه فوت کرده ا 2010ایمان در سال ی بارداری و هنگام زهزار زن در طول دوره 287تقریبا 

)از  بارداری شامل فشارخون مزمن در فشار خون باال ت(. اختالال3) باشدمی دلیل عوارض سالمتی مادران

 2-8(. این اختالالت تقریبا 4،5باشد )، پره اکالمپسی و اکالمپسی میو فشارخون بارداری (موجود قبل

وزن کم هنگام تولد و مرگ و میر با تولد زودرس و کند و می دچار عارضهها را درصد از کل حاملگی

بارداری )فشار  باالی شود که فشارخون(. پره اکالمپسی زمانی تشخیص داده می4باشد )میهمراه مادران 

ی دوم بارداری( با پروتئینوری میلی متر جیوه برای اولین بار در نیمه 90/140خون مادر بزرگتر مساوی 



 

 

 

 11  کلسیم در زنان بارداردستورالعمل تغذیه     استفاده از مکمل 

اکالمپسی به طور کامل پاتوژنز پرهساعته همراه باشد.  24ی گرم در یک دورهمیلی 300بزرگتر از 

ن التهاب آ ت در اوایل بارداری و به دنبالجفتشکیل با این حال با اختالالتی در ، مشخص نشده است

خفیف و یا شدید  صورتتواند به  باشد. پره اکالمپسی ممیدر ارتباط ندوتلیال ونده آپیشرکلی و آسیب 

متر جیوه و پروتئینوری میلی 110/160مساوی  بیشتراکالمپسی شدید، فشارخون بندی شود. در پرهطبقه

(. چنین آسیب به 5)د باشمیمادر در ارگان  اساسیا یا بدون آسیب ساعت ب 24 درگرم  2مساوی  بیشتر

و یافته  افزایشهای کبدی همولیز، آنزیمتواند با اکالمپسی میاعضای انتهایی به عنوان یک نتیجه پره

 باشدمی HELLPای از عالئم شناخته شده به عنوان سندرم مجموعهکه تعداد کم پالکت همراه شود، 

 (. 6دهد )اکالمپسی شدید رخ میدرصد موارد با پره 20الی  10که در  هستشرایط نادری   یک (. این5)

از جمله  مختلفباشد و برای بسیاری از فرآیندهای کلسیم فراوانترین ماده معدنی در بدن می

. اغلب کلسیم بدن در باشدضروری می تشکیل استخوان، انقباض عضالت و عملکرد آنزیم و هورمون

درصد در ساختارهای داخل سلولی، غشا سلولی و مایعات  1و حدود ، شودیافت میها ان ها و دنداناستخو

اضافی  دریافتیابد و نیاز به (. جذب کلسیم در طی دوران بارداری افزایش می8خارج سلولی وجود دارد )

سازمان  و  WHO طدر روز برای زنان باردار توسکلسیم گرم میلی 1200غذایی  دریافت(. 9نمی باشد )

منجر  تواندمیباردار ی توسط زنان ذی مغد. مصرف ناکافی این مادهوشمی( توصیه FAOغذا و کشاورزی )

 ،هاکرختی در اندام، احساس در هر دوی مادر و جنین از جمله نرمی استخوان، لرزش اثرات نامطلوببه 

 (. 10) شود جنیندر  یزاسیون ضعیفمنیرال وتولد  کمرشد جنین، وزن  تاخیرگرفتگی عضله، کزاز، 

برای ارزیابی .وضعیت  شود و بنابراین استفادهدر بدن حفظ می دامنه محدودیغلظت کلسیم سرم در 

تواند شاخص کلسیم میدریافت . کرده است محدودرا کلسیم در هر دو سطح فردی و جمعی  ایتغذیه

ی مغذی شیر، محصوالت یی اصلی این مادهبع غذااباشد. من امعهسطح جآن  در وضعیت  برای یمفید

رت پرورده با ذیر ظ(، برخی از غذاهای محلی ن9) باشددار و غذاهای غنی شده میکلسیم یلبنی، و توفو

آهک نیز کلسیم فراوانی دارد. هیچ اطالعاتی در مورد کفایت مصرف کلسیم در سراسر جهان وجود ندارد. 

در اغلب کم کلسیم  دریافتکنند که ای و ملی پیشنهاد مینطقهبه هرحال برخی از مطالعات در سطوح م

 (. 11،12دهد )سطح جامعه رخ می

خطر مکمل کلسیم در طی بارداری اثرات مفیدی در کاهش  مصرفکنند که می داللتمطالعات مختلفی 

ی رورا بر مکمل تاثیر  هایی کهکارآزمایینتایج  ،(. با این حال10شی از بارداری دارد )فشارخون باالی نا

ی کمتر تقطعی اندارزیابی نمودهجنین و تولد زودرس  منیرالیزاسیونتراکم مواد معدنی استخوان مادر، 
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و عفونت دستگاه  های ادراریابتال به سنگ خطر(. مصرف بیش از حد کلسیم ممکن است 13) دارند

 (.13ب سایر ریز مغدی ضروری را کاهش دهد )ذفزایش دهد و جاداری را ا

باشد و در کل تمامی این میموجود ها، کلسیم به شکل کربنات، سیترات، الکتات و یا گلوکونات در مکمل

خوراکی )در انواع  مصرف(. حداقل یک نمک از کلسیم برای 14،15ها فراهم زیستی خوبی دارند )شکل

لسیم کربنات ( ک16های دارویی ضروری ملی گنجانده شده است )لیست اغلب( در هادوزمختلفی از 

درصد(  40باالترین محتوای کلسیم عنصری را دارد ) مکلسیباشد. از آنجا که کربنات میشکل متداولترین 

 تجزیه تایید در به نیاز اما، (17) باشد داشته بارداری در را هزینه –ممکن است بهترین نسبت کارایی

 .دارد آتی هایوتحلیل

 شواهد یخالصه

( تا 18) انجام شد یدیگرجدید  مرور( و 13شد ) رسانیبه روزکوکران  ماتیکسیست موجود هایمرورهای

ایج مادران و تکلسیم در بارداری  به طور ایمن نی مکمل به طور خاصی بررسی شود که آیا مصرف روزانه

گیری توسط گروه مشاوره که برای تصمیم یمادر هایمداان را بهبود می بخشد یا نه.  پیشیرخوار

اکالمپسی، فشار خون باال با یا بدون  ،اکالمپسیپره ،در نظر گرفته شد بسیار مهمتغذیه  لدستورالعم

، شیرخوارم برای همدهای مابود. پی  دیگر حوادث نامطلوبزایمان و هرگونه  حین، عوارض یپروتئینور

ت اثراونه و هرگزایی، مرگ طی دوره نوزادی مرده، (g2500)کمتر از  هنگام تولد کمتولد زودرس، وزن 

 های ویژه بود. واحد مراقبت پذیرش درنظیر کوچک بودن برای سن حاملگی و یا  نامطلوب

 کارآزمایی 21هایی از یافته شامل کهد ش ادغام سیستماتیک مرورایج دو تبرای اهداف این دستورالعمل ن

توسعه یافته  زن حامله در هر دوی کشورهای 19000بیش از  مشتمل بر( RCTی تصادفی )کنترل شده

گونه ها مکمل کلسیم را با دریافت دارونما و یا هیچکارآزمایی. این بودها توسعه در تمامی قاره لو در حا

ی مکمل کلسیم مابین مقایسه کردند. دوز کلی روزانهروتین ای عالوه بر مراقبت قبل از زایمان مداخله

ی بیستم مطالعات مکمل را از هفته این د. اغلبگرم( بو 2میلی گرم ) 2000گرم( و  3/0میلی گرم ) 300

 با کیفیت باال در نظر گرفته شدند. مطالعاتی و  بودند بارداری آغاز کرده

ایجاد فشار خون باال و وضعیت مصرف کلسیم، مصرف  برای برای تمامی زنان بدون توجه به خطر پایه

خطر نسبی ) کاهش داده بوداز نصف  اکالمپسی را بیشپره خطردر مقایسه با دارونما مکمل کلسیم 

زن(. 16490، کارآزمایی 15، 34/0 -67/0 بین( CIی اطمینان )درصد فاصله 48/0  ،95 (RR) متوسط

  RR59/0 ،95%درصد بود ) 41فشار خون باال برای پایین  معرض خطرکاهش خطر در زنان در 
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CIاختالالت  بتال بها برای خطر باالبا  ادیبین افرزن(. در حالیکه در  15903آزمون،  10، 42/0-82/0بین

 RR 22/0 ،95%  CI42/1-12/0 ،5 درصدی  ثبت شد ) 78 خطر باالترفشار خون باال بودند، کاهش 

تاثیر ولی زرگی اثر ناهمگن بود، ب ظزنان به مصرف مکمل کلسیم از لحا پاسخ زن(. اگرچه 587آزمون، 

 (. 2، ضمیمه 1، شکل 1)ضمیمه  بودسازگار مداخله تی ظمحاف

المپسی نشان داد. در کل، کاهرپی( در کل الگوی مشابهی با الگوی فشارخون باال )با یا بدون پروتئینور

فشار  کمتر مبتال بهدر مقایسه با آنهایی که دارونما دریافت کردند،  دریافت کردند مکمل کلسیمی که زنان

باالی ابتال  خطرزن(. زنان با  15470، اییکارآزم RR65/0 ،95 % CI81/0-53/0 ،12 د )شدن خون باال

، کارآزمایی RR 47/0 ،95% CI90/0-22/0 ،4نشان دادند )را  خطربه فشار خون باال، بیشترین کاهش 

، RR44/0نها پایین بود )آی کلسیم در رژیم غذایی که مصرف پایه مطالعاتینتایج  مشابه با زن(. 327

95 % CI70/0-28 /0  ،7 زن(.  10418، کارآزمایی 

دریافت  زنانو  مکمل کلسیم دریافت کننده سی، تفاوت قابل توجهی مابین زناناکالمپ پیامد از نظر

زن(.  14185، کارآزمایی RR66/0 ،95%  CI 1/1- 40/0  ،5وجود نداشت ) بدون درمان یا دارونما کننده

 (.19) دمشاهده شتوسعه  کوکران محدود به کشورهای در حالمرور غیر  نالیزهایآرات مشابهی در اث

های کبدی افزایش یافته، تعداد لیز، آنزیمو)هم HELLPبرای سندرم  خطرگیری در نسبت افزایش چشم

دارونما مشاهده شد  گروهمقایسه با  یافت کرده بودند درکم پالکت( در زنانی که مکمل کلسیم در

(RR67/2 ،95%  CI82/6-05/1  12901، کارآزمایی، دو )ری بر روی مرگ مادر ). تاثیزنRR17/0 ،95 

%  CI39/1-02/0  وجود نداشت هژهای ویبخش مراقبت به مادرپذیرش  زن( یا 8312، کارآزمایی، یک  (

RR 84/0 ،95%  CI07/1- 66/0  زن(.  8312، کارآزمایی، یک 

اگرچه  ( مصرف مکمل کلسیم تاثیری بر تولد زودرس نداشته است2)ضمیمه  شیرخوارمدهای اپی از نظر

 5/1مساوی  بیشتردهد که در میان زنان بارداری که دوز مکمل نشان می از نظر یآنالیز زیر گروهیک 

 ،کردنددریافت گرم در روز کلسیم  5/1ه کمتر از کسانی ک در مقایسه باگرم کلسیم روزانه مصرف کردند 

-RR72/0 ،95%CI52/6ابر در بر RR78/0 ،95% CI98/0-63/0د )کمتر بو 37هفته قبل از تولد زودرس 

مابین زنانی که مکمل کلسیم دریافت کردند و  ایقابل مالحظه. تفاوت ((2، شکل 1)ضمیمه  08/0

 RR85/0 ،95% CI 01/1-72/0 ،9)کم تولد داشتن نوزاد با وزن  خطرنهایی که دریافت نکردند در آ

 RR05/1 ،95%ی نوزادان )ههای ویژدر بخش مراقبت از نظر پذیرشنوزاد( یا  14883، کارآزمایی

CI18/1-94/0 ،4 نوزاد قبل از ترخیص از بیمارستان  مرگ یا  زاییمردهزن( و  14062، کارآزمایی
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(RR90/0 ،95% CI74/0-09/1 ،11 زن 15665، کارآزمایی) های مروریکی از  .وجود نداشت

انجام  کارآزماییشاره کرد که ( و ا18) قرار دادرا مورد ارزیابی  ییامدهای بیشتر نوزادپسیستماتیک  

ل کلسیم ممکن است تراکم معدنی استخوان مزن گزارش کرده است که مک 273با  1978گرفته در سال 

یا دور  قد تولد، نوزاد را افزایش دهد. شواهدی دال بر تاثیر مکمل کلسیم بر محدودیت رشد داخل رحمی

 . اشتسر جنین وجود ند

در حالیکه برای پره اکالمپسی،  ،ی نوزادان باال بودهای ویژهش مراقبتدر بخ پذیرشکیفیت شواهد برای 

 ه متوسط بود. کیفیت شواهد برای اکالمپسی،ژهای ویدر بخش مراقبت مادر پذیرشفشار خون باال، و 

زودرس،  د، تعداد کم پالکت(، تولتهافزایش یاف یکبدهای لیز، آنزیمو)هم HELLPمرگ مادر، سندرم 

 ناتال پایین بود. ام تولد و مرگ و میر پریوزن کم هنگ

 هاتوصیه

باشد، مصرف مکمل کلسیم به عنوان بخشی از مراقبت قبل در جوامعی که در آن مصرف کلسیم پایین می

 خطرنهایی که در آشود، به ویژه اکالمپسی میان زنان باردار توصیه میاز زایمان برای جلوگیری از پره

 45(اکید)توصیه  شار خون باال هستندابتال به ف ی ازباالتر

 ارائه شده است.  1برای مصرف مکمل در زنان باردار در جدول  یطرح پیشنهاد

 

 

 

 

                                                           
عمل اطمینان دارد که اثرات مطلوب پیروی از آن بیشتر از اثرات نامطلوب است. کاربرد یک ای است که گروه توسعه دستورالتوصیه موکد توصیه -4

ندارند.  توصیه موکد برای بیماران این هست که اکثر مردم در موقعیت خود، تمایل به دوره توصیه شده عملی دارند و تنها نسبت کمی از افراد تمایل
ها  معیار تر بیماران باید دوره توصیه شده عملی را  دریافت نموده، و این که پایبندی به این توصیهکاربرد برای پزشکان بالینی این است که بیش

توان به عنوان یک سیاست در منطقی برای مراقبت با کیفیت خوب است. در رابطه با سیاست گذاران، توصیه قوی بدان معنی است که از آن می
ی تخصیص مناسبی از منابع می باشد که مداخله به احتمال زیاد نشان دهندههای مالی بدین معنی میبیشتر مواقع اقتباس نمود. و برای سازمان

 باشد ) به عبارتی منافع خالص بزرگ نسبت به تخصیص جایگزین منابع(.
 

  خالصه شده است. 3در ضمیمه  هاتوصیه قدرتدستورالعمل برای تعیین  توسعهمالحطات گروه  -5
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 مصرف مکمل در زنان باردارجهت ی طرح پیشنهاد -1جدول 

 aگرم کلسیم المنتال در روز 0/2الی  5/1 دوز

 غذا مصرف شود()ترجیحا در هنگام  وعدهسه  در دوزبا تقسیم  ،روزانه تکرار

 بارداری تا پایان بارداری 20از هفته  مدت زمان

پر فشار خونی  ترتمام زنان باردار به خصوص آنهایی که در خطر باال گروه هدف

 bبارداری هستند.

 نواحی با مصرف پایین کلسیم  محیط

a  سیم می باشد.کلسیترات گرم  4یا  کلسیم گرم کربنات 5/2برابر با المنتال یک گرم از کلسیم 

b  عوامل خطراز  د تاشوند که یک یا چناکالمپسی در نظر گرفته میبارداری و پره هیپرتانسیونزنانی در معرض خطر باالی 

های خود ایمنی، های کلیوی، بیماریمزمن، بیماری هیپرتانسیونزیر را داشته باشند: چاقی، پره اکالمپسی قبلی، ذیابت، 

شود های بزرگ میی مادر، بارداری در نوجوانی و شرایطی که منجر به هایپر پالسنتاسیون و جفتپار بودن، سن باالنولی

اکالمپسی اقتباس بر اساس اپیدمولوژی محلی پرهتواند )به طور مثال حاملگی دو قلو(. این یک لیست جامع نیست اما می

 د. وتکمیل ش بد/یا

 مالحظات

 گیردانجام بالینی توسط یک پزشک  بایدحاملگی  ارزیابی خطر ایجاد اختالالت فشار خون .

مداخالت مبتنی بر   سایراکالمپسی یا اکالمپسی نیازمند در نظر گرفتن مدیریت بالینی زنان با پره

 . (5) باشدشواهد می

  نان دارد )رژیم غذایی، مکمل ی کلسیم زمصرف روزانهبر اجرای این توصیه نیاز به نظارت نزدیک

طور  ی کلسیم نباید بیش از حد باالی قابل تحمل که بهیدها(. مصرف کلی روزانهاسنتیآ ها و

مصرف  یی باالهای استاندارد محدودهر غیاب چنین رفرنسدمحلی تعیین شده است، باشد. 

 .(7) گرم در روز باشد 3تواند کلسیم می

  شفافاز به دهد نیفشار خون حاملگی را کاهش می خطرمکانیسمی که از طریق آن کلسیم 

د که مکمل کلسیم ممکن است نکنحمایت می این تئوریواهد موجود از سازی بیشتری دارد. ش

 دهدمیمصرف کلسیم کاهش  در ایتغذیهاکالمپسی را با پر کردن یک شکاف ایجاد پره خطر

را  توصیه شدهکلسیم غذایی  دریافت متوسطن مصرف کلسیم به طور آ. در جوامعی که در (5)

کند، مصرف مکمل برآورده میی غنی از کلسیم یا غذاهای اصلی غنی شده از طریق غذاهچه ا

اختالالت  و اکالمپسیمرتبط با پرهپیامدهای  نه تنها شود چرا که ممکن استکلسیم توصیه نمی
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را افزایش دهد. هرچند  نامطلوب اثراتممکن است خطر  بلکهفشارخون حاملگی را بهبود نبخشد 

د و شون غذایی بخشی ار رژیمنباید  به هرحال باشند،مینمنبع غنی از کلسیم  اسیدها یآنت

ی مصرف هنگام توصیههاضمه شود .  ءمصرفشان باید محدود به درمان سوزش سر دل و یا سو

های محتوای کلسیم هر کدام از مکمل، مکمل کلسیم جهت کاهش خطر ابتال به هایپرکلسمی

 د. نباید در نظر گرفته شو نیزشوند یمها که مصرف معدنی و ویتامین

o  باشد. گروه هدف برای این ای میکلسیم غذایی یک زن کار پیچیده دریافتتعیین

-باشد که میزان مصرف کلسیم در رژیم غدایی آنها پایین میمیتوصیه شامل جوامعی 

کنند که غذاهایی غنی از کلسیم به طور می که در مناطقی زندگی افرادیباشد یا 

توان از را میمتداول وجود ندارد یا مصرف نمی شود. مصرف کلسیم در سطح جامعه 

ی ساعته، پرسشنامه 24های یادآمدرژیم غذایی با استفاده از  بررسییر ظطرق مختلفی ن

ی ثانویه  بدست هامواد غذایی و همچنین از طریق تخمین داده توزینغذا و یا  بسامد

مصرف  بررسی( و یا FAOایی  سازمان غذا و کشاورزی )آمده از اوراق تعادل مواد غذ

 . (21، 20تخمین زد )مخارج نیز و  خانوار

 مناسب کلسیم از طریق غذاهای محلی غنی از  دریافتسالم جهت ترویج  ایتغذیه رفتارهای

 . (5) زنان باردار توصیه شود از جملهعمومی  هایجمعیتکلسیم باید در 

 های کلسیم ممکن است رخ دهد، اگرچه عواقب ناشی از و مکمل هنآ هایتعامل مابین مکمل

های مختلف سنی هنوز نامشخص می بین گروه مصرف طوالنی مدت کلسیم برای وضعیت آهن

ی غذایی باید ترجیحا در ساعات مختلف جدا ازهم و نه همزمان . بنابراین دو ماده(25-22) باشد

 ن وعده های غذایی مصرف شود(. شوند )به عبارتی آهن ممکن است ما بی مصرف

 و اطمینان از تامین  ذیرپهای آسیبهدف رسیدن به جمعیتبا ارایه  برنامهترین انتخاب مناسب

تواند توسط کارکنان . مکمل کلسیم میباشد مختص جامعهباید  ،هابه موقع و مداوم مکمل

 (26) داده شود.دار تحویل یابی هدفشارز و نظارتبا به همراه  عیرمتخصص بهداشتی

 های محلول، ها )قرصقرص یا کپسول در دسترس هستند. قرص صورتهای کلسیم به مکمل

های رهش اصالح شده( های جویدنی برای استفاده در دهان و قرصجوشان، قرص هایقرص

 (.27فعال هستند.) جزءدوزهای با اشکال جامد هستند که شامل یک یا چند 

 برای تحقیقات آتی دالیل
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، هازمینهموجود در برخی  یت شواهدمحدود ،ذینفعانتغذیه و  دستورالعمل هحث با اعضای گروه مشاورب

را مشخص مکمل کلسیم در زنان باردار به خصوص در زمینه های زیر  مصرف در موردتحقیق بیشتر  لزوم

 :نمود

 سندرم و  یاکالمپسروابط بین مصرف مکمل کلسیم، پره ای درزمینههای بیولوژیک مکانیسم

HELLP و تعداد کم پالکت( یافته ی افزایشکبدهای )همولیز، آنزیم 

 اکالمپسی و دیگر پیامدهای مکمل برای رسیدن به تاثیر مثبت بر پره یحداقل دوز و شروع بهینه

 بارداری نظیر تولد زودرس

 نظیر ویتامین با سایر مواد مغذی )همراه نوزاد و مصرف کلسیم بر روی پیامدهای مادر  اتتاثیر

Dو یا به عنوان بخشی از مکمل با چند ویتامین و مواد معدنی ) 

 اثرات مکمل کلسیم بارداری در میان نوجوانان 

 در طول بارداری بر سالمتی مادر و نوزاد یرات طوالنی مدت مصرف مکمل کلسیمتاث 

 وباال هستندل درمان ضد فشار خون سود بیشتر مکمل کلسیم در میان زنان بارداری که در حا ،   

 در مقابل  راجداگانه ارائه های و هزینه ، مقبولیت، پذیرشارایههای مکانیسم تحقیق عملیاتی که

و  پایشکلسیم نیاز به  یاریمورد ارزیابی قرار دهد. برنامه های مکمل چندگانههای ریزمغذی

مراقبت قبل  ر برنامه کلیدآن  از نظر ادغام هانارساییها و دقیق جهت ارزیابی موفقیت ارزشیابی

 دارد.  از زایمان

 ، انطباق و پیاده سازیانتشار

 انتشار

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

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

6ی دائمی سازمان ملل متحد در تغذیه )پستی کمیته
SCNهای اجتماعی، وب سایت تغذیه (، رسانه

WHOایتغذیه اقداماتبرای شواهد  و کتابخانه الکترونیکی (eLENA )WHO خواهد یافت.  نتشارا

 را تغذیهبا  در ارتباط WHOهای دستورالعمل، WHOای تغذیه اقداماتبرای کتابخانه الکترونیکی شواهد 

دستورالعمل،  تکمیل اطالعات های سیستماتیک و شواهدی دیگر برایمروربه همراه اسناد مکمل نظیر 

عضو و شرکای جهانی را  یتوسط کشورها تولید شده رفتاری و بیولوژیکی، و منابع بیشتر هایاستدالل
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ای از شرکای بین المللی دهدهد. عالوه براین، دستورالعمل از طریق شبکه گسترنشان میکرده و  گردآوری

 سایر، WHOها و مراکز همکار با های بهداشت، دانشگاه، وزارتخانهWHOای و کشوری شامل دفاتر منطقه

خواهد یافت. همچنین از طریق کتابخانه بهداشت  نتشارهای غیر دولتی اهای ملل متحده و سازمانانسژآ

 و منتشر خواهد شد.  پچاWHOباروری 

 اده سازیانطباق و پی

باید با چارچوب هر یک از کشورهای عضو سازگار باشد. قبل یک دستورالعمل جهانی است این از آنجا که 

داف باشد باید اههای کلسیم به زنان باردار میی مکملاز اجرا، یک برنامه بهداشت عمومی که شامل ارائه

ارایه ی هاو تامین کننده هاطرح های موجود،منابع موجود، سیاستو د باش کردهبه خوبی تعریف را 

را در نظر بگیرد. در حالت ایده آل، مصرف مکمل کلسیم باید بالقوه  ذینفعانی ارتباطی و هامناسب، کانال

ارزیابی  بل از آنقکه  اجرا شود برای مراقبت پیش از زایمان ادغام یافتهی به عنوان بخشی از یک برنامه

-بررسیتوان از طرق مختلف از جمله را می مورد اخیر. گرفته باشد انجاممصرف کلسیم در سطح جامعه 

مواد غذایی،  توزینغذایی یا  بسامدساعته، پرسشنامه  24 یادآمدهایبا استفاده از های رژیم غذایی 

مصرف  هایبررسی یاFAO های ثانویه بدست آمده از اوراق تعادل غذایی همچنین از طریق تخمین داده

 (. 21، 20ها تخمین زد )خانوار و هزینه

داخالت مبرای های مبتنی بر شواهد و دیگر توصیهWHO های جهانیجهت اطمینان از اینکه دستورالعمل

توسعه با  دپارتمان تغذیه برای سالمت و ، شودمیمد متوسط و پایین بهتر اجرا آتغذیه در کشورهای با در

ها را مشارکتEVIPNet کند. ( همکاری میEVIPNet)WHOشبکه سیاست مبتنی بر شواهد  یبرنامه

ی سیاست و پیاده در سطح کشوری بین سیاستگذاران، محققان و جامعه مدنی جهت تسهیل توسعه

 دهد.سازی از طریق استفاده از بهترین شواهد موجود ترویج می

 یابی اجرای دستورالعملشو ارز پایش

. تاثیر این این الزم استدر تمامی مراحل های مناسب یابی با شاخصشو ارز پایشبرای  یک طرح

های اجرا شده در مقیاس ملی یا یابی برنامهشارزپایش و  یعنیتواند درون کشورها )دستورالعمل می

دپارتمان یابی شود. شو اقتباس دستورالعمل در سطح جهانی( ارز پذیرش یعنیکشورها ) بینای( و منطقه

مراکزی برای کنترل و  راهنمای برنامه و شواهد، همراه باواحد ، WHOتوسعه  تغذیه برای سالمت و

( و IMMPACTها )تغذیه ریزمغذی ءکنترل و پیشگیری سوالمللی بین( برنامه CDCپیشگیری بیماری )

 را ت عمومیبهداشداخالت ریزمغذیها در مبرای عمومی منطقی المللی یک مدل با ورودی از شرکای بین
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مورد انتطار  )اهداف توسعه هزاره( هایMDGها و ابط قابل قبول مابین ورودی( تا رو28ایجاد کرده است )

مدل را این توانند کشورهای عضو میها را نشان دهد. یابی برنامه ریز مغذیشارز تئوری را با بکارگیری

موفقیت  میزانیابی شو ارز پایشن برای طراحی، اجرا، آهای مناسب از با شاخص همراهیم کرده و ظتن

 . کننددر برنامه های بهداشت عمومی استفاده  ایامات تغذیهدقا

متمرکز  خطمشیبرای توسعه و سالمتی یک WHOیابی در سطح جهانی، دپارتمان تغذیه شجهت ارز

در سراسر  راعمومی  عملکرد بهداشتدر  ایدر مورد اقدامات تغذیهاطالعات گذاری اشتراکبه  جهت

های کشوری و درسهای خاص انطباق، شتراک گذاشتن جزئیات برنامهبه ا. با پیاده کرده است. جهان

فراهم خواهد  ایها به اقدامات تغذیهدستورالعمل ترجمه از نحوههایی را پلت فرم نمونهن آموخته شده، ای

 . کرد

 دستورالعمل یفرآیند توسعه

 ،ایجاد شده استWHO توسعه دستورالعمل مبتنی بر شواهد  پروسیجرهایاین دستورالعمل مطابق با 

 (. 29برای توسعه دستورالعمل مشخص شده است )WHO  کتاب راهنمایهمان طور که در 

 هگروه های مشاور

 برای سالمت( به رهبری دپارتمان تغذیه 4برای توسعه دستورالعمل تغذیه )ضمیمه  WHO دکمیته راهبر

به ارائه مشاوره تغذیه  عالقهبا WHOای هبا حضورنمایندگانی از تمامی دپارتمان 2009و توسعه در سال 

علمی از جمله سالمت مادر، نوزاد، کودک و نوجوان و توسعه و بهداشت باروری و تحقیق تاسیس شد. 

و هر دو  نمودجلسه برگزار های تغذیه دو بار در سال برای توسعه دستورالعملWHO  دکمیته راهبر

یک وه نیز اضافه شدند: گر. دو نمودرا فراهم العمل فرآیند توسعه دستور برنظارت کلی هدایت شده و 

 خارجی.  ذینفعاناز کارشناسان و  هیئتگروه توسعه دستورالعمل و یک 

ها برای ایجاد شد. زیرگروهی برای ریزمغذی 2009ال س( در 5نمای تغذیه )ضمیمه راه گروه مشاوره

در انتخاب پیامدهای مهم  WHO یاین گروه مشاوره شتاسیس شد. نق 2010-2011ی ساله ی دودوره

در نظر گرفتن یک ترکیب با ، تغذیه دستورالعملی ود. گروه مشاورهگیری و تفسیر شواهد ببرای تصمیم

شامل متخصصانی ، WHO مناطقنمایندگی از تمامی به و  مختلف تخصصی هایحیطهجنسیتی متعادل، 
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 WHOتخصصیه مشاورهای مختلف پانلاز 
خصصان متبرای  فراخوان عمومیاز طریق  که افرادی بودو 7

بالقوه  ذینفعانام گرفت تا کارشناسان محتوا، متدولوژیست ها، نمایندگان ج. تالش هایی انشناسایی شدند

درگیر در روند مراقبت بهداشتی( و مصرف کنندگان را شامل  یمتخصصان بهداشت سایرمدیران و  مانند)

 باشند. WHOن نداشت که عضو یک گروه دستورالعمل نمایندگان سازمانهای تجاری امکاشود. 

و  مطرح شدهسواالت  ،دستورالعملحیطه مورد ( در 6)ضمیمه  خارجی ذینفعان وکارشناسان  هیئتبا 

ی پیش نویس تکمیل شده مرور در رابطه باگیری، همچنین تصمیم جهتانتخاب پیامدهای مهم 

 WHOی هاو ریزمغذیSCN ریق لیست های پستی . و این کار از طمشورت به عمل آمد دستورالعمل

 . گرفت انجام WHO یو از طریق وب سایت تغذیهبودند  مشترک 5500که با هم شامل بیش از 

 

 دستورالعمل، ارزیابی شواهد و تصمیم گیری حیطه

وع ی شرنقطه ،ن پرداخته شدآهای سواالت( که در دستورالعمل به ی اولیه از سواالت )و مولفهمجموعه

ها بود. سواالت توسط کارکنان فنی در واحد راهنمای برنامه و شواهد، مهم برای فرموله کردن توصیه

دپارتمان تغذیه برای سالمت و توسعه، براساس نیازهای راهنمای برنامه و سیاست کشورهای عضو و 

(.  7)ضمیمه  دیدگر( استفاده PICO، کنترل، پیامدها )مداخله، فرمت جمعیتاز آماده شد.  هاآن شرکای

قرار گرفتند و  و بررسی برای ایجاد دستورالعمل تغذیه مورد بحثWHO  دسواالت توسط کمیته راهبر

 را دریافت کردند.  ذینفعبازخورد از چهار 

یس برای نهایی کردن ئسو، در ژنو 2011مارس سال  16-14 ی راهنمای تغذیه درگروه مشاوره نشست

برای توصیه مکمل کلسیم در زنان باردار  جمعیت مورد نظربندی پیامدهای مهم و سواالت و رتبه یحیطه

زیرگروه ریزمغذی  -ی راهنمای تغذیهبرگزار شد. گروه مشاوره یو نوزاد یبهبود پیامدهای مادر جهت

اهمیت  ،ا که الزم بود اصالح کردند. گروه مشاورهجاالت را مورد بحث قرار داده و هرسو مرتبط بودن

که برای  بودی پیامدهایی نشان دهنده 7-9)که در آن  رتبه بندی کردند 9ی هر پیامد را از ا تا نسب

(. عدم اهمیت بودی نشان دهنده 1-3بود و  اهمیتی نشان دهنده 4-6گیری بحرانی بود ، تصمیم

 گیریتصمیم جهت بحرانی عنوانبه به همراه پیامدهایی که مداخله سواالت کلیدی نهایی در این 

 اند. لیست شده 7در ضمیمه PICO فرمت در  بودند،شناسایی شده 

                                                           
7- WHO expert advisory panel 
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جهت خالصه کردن و ارزیابی شواهد با استفاده از روش کوکران برای ( 13،18)سیستماتیک  مروردو 

ی شواهد را با خالصهWHOمورد استفاده قرار گرفت. کارکنان  8ی تصادفیهای کنترل شدهکارآزمایی

 یکل( جهت ارزیابی کیفیت GRADEیابی )ش، توسعه و ارزهابندی ارزیابی توصیهرجهد رویکردتوجه به 

 ؛و آنالیز اجراهای مطالعات از لحاظ محدودیت ؛احی مطالعهطر GRADE(. 30شواهد خالصه کردند )

-جمعیتو اعتبار خارجی( شواهد با توجه به  ی بودنصراحت )یا کاربرد ؛مطالعات موجود بیننتایج  ثبات

ت شده ممکن است مورد استفاده قرار گیرد و دق ی پیشنهادن مداخلهآکه در  هاییمحیطمداخالت و  ؛ها

 گیرد.میدر نظر را  راث ی برآوردخالصه

 جهتبرای هر یک از پیامدهای بحرانی ، GRADEهای شواهد های سیستماتیک و پروفایلمرور هر دوی 

 دراهبر ی. پیش نویس توصیه توسط کمیتهندقرار گرفتاین دستورالعمل مورد استفاده  نویس کردنپیش

WHOی راهنمای تغذیه درهای تغذیه و در دومین مشاوره با گروه مشاورهی دستورالعملتوسعه جهت 

مورد بحث ایاالت متحده آمریکا  در واشینگتن دی سی 2011امبر سال نو 7-9 ی برگزار شده درجلسه

ه با توصی قدرتل به طور مستقل در مورد ی دستورالعمگروه توسعه، اعضای ی دومجلسهقرار گرفت. در 

ها و ( ارزشiii( کیفیت شواهد موجود، )ii، )ه( تاثیرات مطلوب و نامطلوب مداخلiدر نظر گرفتن : )

کارکنان های موجود برای ی گزینه( هزینهivهای مختلف و )محیطهای مرتبط با مداخله در اولویت

در این گزارش اشاره شده است که (. 3)ضمیمه  رای دادند، های مختلفمحیطی در های بهداشتمراقبت

ی مالحظات گیری و خالصهمتعادل کردند. نتایج رای یطهچگونه تصمیمات را برای هر یک از چهار ح

. مورد بحث بیشتر قرار گرفت در صورت نیاز،شد و  مشخصتوصیه قبل از پایان جلسه  قدرتبرای ایجاد 

که  WHOاعضای گروه دستورالعمل تعریف شد. کارکنان  نظر به عنوان توافقی توسط اکثریت سادهاتفاق 

 ،بندی شواهدبهرت و در جمع آوریدرگیر در جلسه حضور داشتند به همراه دیگر کارشناسان فنی خارجی 

 شدیدی مابین اعضای گروه دستورالعمل وجود نداشت.  عدم توافقمجاز به رای دهی نبودند. 

 ذینفعانتمامی منتشر شد.  2012نویس نهایی دستورالعمل در سال فراخوان عمومی برای نظرات در پیش

اما به آنها اجازه داده شد تا در شدند محسوب  خارجی ذینفعان کارشناسان وهیئت اعضای ، مندعالقه

 46بدهند. بازخورد از  نظر ی اظهار منافعفرم امضا شدهی دستورالعمل تنها پس از ارائه مورد پیش نویس

                                                           
، منتشر شده و از طریق کتابخانه کوکران هاآن های جستجویسیستماتیک، همچنین تاریخ مرورهای استفاده شده در هر وشرجزئیات  -8

توسط همتایان خارجی )یک ویرایشگر،  مروراین ای قبل از انتشار کوکران، باشند. به عنوان بخشی از فرآیند تحریریهمی در دسترس)دسترسی آزاد( 

کتاب نظر داده شد. (reviews-http://www.cochrane.org/cochrane)و دو داور خارجی برای تیم تحریریه( و مشاور آماری گروه 

در مورد تاثیرات  های سیستماتیک کوکران رامرورسازی و نگه داری طور مفصل فرآیند آمادهسیستماتیک تداخالت به مرور کوکران برای  راهنمای

 کند.های بهداشتی توصیف میمداخالت مراقبت

http://www.cochrane.org/cochrane-reviews
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قبل از  ه ودنموو سپس دستورالعمل را نهایی  توجه کرده یبه هر نظرWHO دریافت شد. کارکنان  ذینفع

 . ارایه نمودند WHO بهکسب مجوز  جهت انتشار

، اکالمپسی و اکالمپسیدر مورد پیشگیری و درمان پره WHOگزارش مشاوره فنی  دستورالعملاین 

 (.5) کندمیتکمیل را نو سوئیس ژدر  2011آوریل سال  7-8برگزار شده در 

 9منافع تعارضمدیریت 

10یبا توجه به قوانین در اسناد پایه
WHO(31 تمامی کارشناسان شرکت کننده در جلسات ،)WHO باید

ی تمامی اعضای برا منافعتعارض  اتاظهار مربوط به جلسه را قبل از مشارکت اعالم کنند. منافعهرگونه 

های مربوطه قبل از نهایی شدن ترکیب گروه و فنی مسئول و دپارتمان  کارمند توسط دستورالعملگروه 

و  دستورالعملمورد بررسی قرار گرفت. تمامی اعضای گروه  دستورالعملی گروه دعوت به حضور در جلسه

قبل از هر  خود رزومهبه همراه  را منافع، فرم اظهاری دستورالعملجلسات توسعه شرکت کنندگان در

در آغاز هر جلسه اعالم کردند.  منافع رابالقوه در  تعارض. عالوه براین به طور شفاهی دادندجلسه ارائه 

 منافع ظهاربرای ارا WHO های دستورالعمل طور سفت و سختبه  منافعهایی برای مدیریت تعارض روش

توسط اعضای گروه  منافعر . تعارضات بالقوه اعالم شده د(32) کردنددنبال ( WHO)کارشناسان 

 دستورالعمل در زیر خالصه شده است. 

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

به  وجهیو بوده  (یک سازمان غیرانتفاعی ترویج تحقیق و انتشار دانش علمی در تغذیه)مکزیک، 

ی دنون در های موسسه. برخی از فعالیتکندیافت میدرحق الوکاله رئیس از این سازمان  عنوان

ی مکزیک ممکن است به طور کلی مرتبط با تغذیه باشد و توسط دنون مکزیک یک تولید کننده

 . شودمواد غذایی تامین مالی 

  دکتر EmornWasantwisut ی بین موسسه دربه عنوان یک مشاور فنی/ علمی اعالم کرد که

 و جنوب شرق آسیا گروه غذا و مواد مغذی در سالمتی و بیماری / ( ILSIالمللی علوم زیستی )

. واحد کندمیخدمت  Mead Johnson Nutritionalsبه عنوان یک منتقد اسناد فنی و سخنگوی 

 دیدآژانس  از و از آژانس بین المللی انرژی اتمی  پژوهشیهایی برای حمایت بودجه وی تحقیقات

                                                           
9- conflicts of interest 

عتماد دیگران قرار مسؤولیت مورد ا  شود که شخص یا اشخاصی از یک طرف در مقام و عارض منافع یا تعارض عالیقبه حالت و وضعیتی اطالق میت

 .گیرند و از طرف دیگر خود دارای منافع شخصی یا گروهی مجزا و در تقابل و تعارض با مسؤولیت مورد نظر هستند می

10- Basic documents 
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و آهن  Aاالت ویتامین عهای پایدار جهت تعریف فعل و انفایزوتوپ برای استفاده از 11و زندگی

 کرده است.دریافت 

 طرح هایی برای به روز رسانی دستورالعمل

ن زمان آمورد بررسی قرار خواهد گرفت. اگر اطالعات جدیدی در  2016این دستورالعمل در سال 

توصیه در صورت و بازبینی دید سی دستورالعمل جهت ارزیابی شواهد جرگروه بریک موجود باشد، 

در ژنو به همراه  WHOتغذیه برای سالمت و توسعه در مقر  دپارتمانتشکیل خواهد شد.  لزوم

رسمی  کتاب راهنمای و تبعیت ازبه روز رسانی دستورالعمل برای هماهنگی مسئول  ،شرکای داخلی

WHO(. 29د بود، )نخواه، 12ی دستورالعملسعهبرای تو WHOبه سواالت  طات مربواز پیشنهاد

 کند.استقبال می ،یردگدستورالعمل مورد بررسی قرار قرار است زمانی که  ،یابیشبیشتر برای ارز
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 . آنالیزهای بیشتر1ی ضمیمه

دارونما  اکالمپسی در مقایسه با دریافترهپ برتاثیر مصرف مکمل کلسیم در دوران بارداری  -1شکل

 ریسک ایجاد فشار خون باالتوجه به یا بدون مداخله ، با 

http://apps.who.int/phint/en/p/about/
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تاثیر مصرف مکمل کلسیم در دوران بارداری بر روی تولد زودرس در مقایسه با دریافت دارونما  -2شکل 

 دوز مکمل کلسیمتوجه به  با ،اییا بدون هیچ گونه مداخله

 

*Boggess (1997 )را ببینید.  (8، 13) نابعم جزئیات بیشتر مطالعه،برای کرد گزارش رس در مورد زایمان زود 
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 GRADE " یی یافته هاخالصه". جداول 2ضمیمه 

 یمصرف مکمل کلسیم برای زنان باردار : پیامدهای مادر

 : زنان بارداربیمار یا جامعه

 هاهمه محیط محیط:

 کلسیم یاری: مکملمداخله

 مداخله بدون: دارونما یا مقایسه

 

 پیامدها
نسبی یا تفاوت  اثر

 (CI% 95)میانگین

تعداد شرکت 

 ن )مطالعات(کنندگا

 شواهدکیفیت 

(GRADE*) 
 نظرات

 پره اکالمپسی
48/0 RR 

(67/0-34/0) 

16490 

 (کارآزمایی 15)
⊕⊕⊕⊖ 

  1متوسط

 اکالمپسی
66/0 RR 

(11/1-40/0) 

14185 

 (کارآزمایی 5)
⊕⊕⊖⊖ 

  2، 1پایین

فشار خون باال )با یا 

 بدون پروتئینوره(

65/0 RR 

(81/0-53/0) 

15470 

 (کارآزمایی 12)
⊕⊕⊖⊕ 
  1متوسط

 RR 17/0 ♣+مرگ مادر

)39/1-02/0) 

8312 

 (کارآزمایی 1)
⊕⊕⊖⊖ 

  2،3پایین

مادر در واحد  پذیرش

 ♣+مراقبت های ویژه

84/0 RR 

(07/1-66/0) 

8312 

 (کارآزمایی 1)
⊕⊕⊕⊖ 

  3متوسط

های نزیمآهمولیز، 

، افزایش یافته یکبد

تعداد کم پالکت 

 +(HELLPسندرم )

RR 

67/2 

(82/6-05/1) 

12901 

 (کارآزمایی 2)
⊕⊕⊖⊖ 

  2،4پایین

Cl ،ی اطمینان؛ فاصله RRخطر نسبی ، 

 :GRADEگروه کاری توسط  شواهدبندی درجه* 

 .شودمیده زی است که تخمین اثرنزدیک به آن  واقعی اثربسیار مطمئن هستیم که  کیفیت باال:

باشد، اما این می شده تخمین زده اثرماال نزدیک به احت اثر واقعیداریم.  اثرتخمین  به: اطمینان متوسطی کیفیت متوسط

 احتمال وجود دارد که به طور قابل توجهی متفاوت باشد.

 ممکن است به طور قابل توجهی از اثر تخمین زده واقعی: اطمینان ما در تخمین اثر محدود شده است. اثر کیفیت پایین

 متفاوت باشد. شده

احتماال به طور قابل توجهی متفاوت از اثر  واقعیداریم. اثر  اثرکمی به تخمین : اطمینان بسیار کیفیت بسیار پایین

 باشد.  یتخمین
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 را ببینید. 13رفرنس  ،در مرورات موجود + برای جزئیات مطالع

 را ببینید.  18رفرنس  ،در مرورات موجود مطالعبرای جزئیات  ♣

 . اما سازگاری در جهت اثر وجود دارد.بود پایهایی کلسیم غذدریافت ناهمگنی آماری جدی احتماال به علت تنوع در  1

 اطمینان گسترده )عدم دقت( ه.فاصل2

 این پیامد گزارش شده است. برای. تنها یک مطالعه 3

 کم حوادث. 4
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 نوزادیپیامدهای مصرف مکمل کلسیم برای زنان باردار : 

 : زنان بارداربیمار یا جامعه

 هاحیطهمه م محیط:

 کلسیم یاری: مکملمداخله

 مداخله بدون: دارونما یا مقایسه

 

 پیامدها
نسبی یا تفاوت  اثر

 (CI% 95)میانگین

تعداد شرکت 

 کنندگان )مطالعات(

 شواهدکیفیت 

(GRADE*) 
 نظرات

 تولد زودرس
83/0 RR 

(04/1-66/0) 

16093 

 زمون(آ 14)
⊕⊕⊖⊖ 

  2، 1پایین

 RR 85/0 +کموزن تولد  

(01/1-72/0) 

14883 

 آزمون( 9)
⊕⊕⊖⊖ 

  2، 1پایین

مرگ و میر پری 

 ♣ناتال

84/0 RR 

(16/1-61/0) 

5145 

 آزمون( 7)
⊕⊕⊖⊖ 

  2، 1پایین

 بخشدر  پذیرش

های ویژه مراقبت

 ♣+نوزادان

05/1 RR 

(18/1-94/0) 

14062 

 آزمون( 4)
⊕⊕⊕⊕ 

  باال

Cl ،ی اطمینان؛ فاصله RRخطر نسبی ، 

 کندبندی میرا درجه  هدشوا GRADEگروه کاری ،* 

 .شودمیی است که تخمین زده اثرنزدیک به آن  واقعی اثربسیار مطمئن هستیم که  کیفیت باال:

باشد، اما این می شده تخمین زده اثراحتماال نزدیک به  اثر واقعیداریم.  اثرتخمین  به: اطمینان متوسطی کیفیت متوسط

 متفاوت باشد. احتمال وجود دارد که به طور قابل توجهی

 ممکن است به طور قابل توجهی از اثر تخمین زده واقعی: اطمینان ما در تخمین اثر محدود شده است. اثر کیفیت پایین

 متفاوت باشد. شده

احتماال به طور قابل توجهی متفاوت از اثر  واقعیداریم. اثر  اثر: اطمینان بسیار کمی به تخمین کیفیت بسیار پایین

 . باشد یتخمین

 . اما سازگاری در جهت اثر وجود دارد.بود غذایی کلسیم پایهدریافت ناهمگنی آماری جدی احتماال به علت تنوع در  1

 اطمینان گسترده )عدم دقت( ه.فاصل2

 این پیامد گزارش شده است. برای. تنها یک مطالعه 3

 کم حوادث. 4

 ید.را ببین 13رفرنس  ،در مرورات موجود + برای جزئیات مطالع

 را ببینید.  18رفرنس  ،در مرورات موجود برای جزئیات مطالع ♣
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 توصیه قدرتتغذیه برای تعیین  دستورالعملی گروه مشاورهمالحظات ی خالصه .3ضمیمه 

 شواهد با کیفیت پایین و متوسط برای اغلب پیامدها  کیفیت شواهد:

  بر تولد زودرس یاحتمالاثراکالمپسی و بر پره واضحتاثیر 

 نامطلوباثرات ای اهد با کیفیت پایین برشو 

که مصرف پایین کلسیم و  افرادی تاثیرات بیشتر بر  ها:ها و اولویتارزش

 داشتند. کلسیم را دوزهای باالتر

 باشد. اکالمپسی سازگار میشواهد برای تولد زودرس و پره

و مادر هر دو مسئول بخش قابل توجهی از بار مرگ ومیر 

 باشند.مینوزاد 

 اند که دو تا بزرگترین مطالعات برخی از اعضا اشاره کرده

 دهند.اثر بالینی این مداخله را نشان نمی

د که مزایا بیشتر از معایب می ندهشواهد اخیر نشان می  مزایا و مضرات:بین  موازنه

 با مصرف پایین کلسیم.  یباشد، به خصوص در جوامع

  احتمال ایجاد سندرم HELLPیک  ویکلیهای و سنگ

الزم باشد و شواهد بیشتری برای این پیامد دغدغه می

 .است

 پذیرفتهبه عنوان سیاست ممکن است  زمانیاین مداخله   :بودن یرذها و امکان پهزینه

از  های ارایهبرنامه و های سالمتی کافیسیستمکه  شود

 موجود باشند.  قبل

 رد.ی این مداخله وجود داکمبود اطالعات در  مورد هزینه 

  برای  ایگستردهاین مداخله ممکن است نیاز به منابع

فشار برای  در معرض خطر بیشترهدف قرار دادن زنانی 

 د. خون باال داشته باش
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 (PICO: سواالتی در مورد فرمت جامعه، مداخله، کنترل، پیامدها )7ضمیمه 

 اثرات مصرف مکمل کلسیم در زنان در طول دوران بارداری

.a های کلسیم باید به زنان باردار برای بهبود پیامدهای سالمتی مادر و نوزاد داده شود؟آیا مکمل 

b،ی مداخله به چه میزان باید باشد؟و دوره تعداددوز،  . اگر چنین است 

 زنان باردار  جامعه

 براساس اولویت لیست شده است( جمعیتیی زیر مجموعه( 

 در پایه جوامع با مصرف کم کلسیم در رژیم غذایی در برابر مصرف کافی کلسیم -

متوسط ابتال به اختالالت  جوامعی با خطر متوسط به باال در برابر خطر پایین یا -

 فشار خون باال در بارداری

 خوراکی کلسیم هایمکمل  مداخله:

 خوراکی کلسیم در ترکیبی با دیگر ریزمغذی ها هایمکمل 

 یآنالیزهای زیرگروه 

 توسط دوز کلسیم -

 کلسیم توسط ترکیب کلسیم: کربنات، الکتات، گلوکونات -

 دیگر هایتوسط رژیم: روزانه در برابر رژیم -

 ی مصرف مکملتوسط دوره -

 ی بارداری که در آن مصرف مکمل آغاز شد.ههتوسط سه ما -

 دارونما یا بدون درمان - کنترل:

 ن کلسیم )حهت ارزیابی تاثیر افزایشی کلسیم(وهای ریز مغذی بدمکمل -

 یمادر پیامدها:

 یفشار خون باال با یا بدون پروتئینور 

 اکالمپسی()پره قابل مالحظه ینورفشار خون باال با پروتئی 

  (با پره اکالمپسی همراهاکالمپسی )وقوع یک یا چند تشنج 

  شده( کمک زایمان) زایمانیعوارض 

 نرمی استخوان 

 پوکی استخوان 

  نامطلوبهرگونه عوارض 

 ینوزاد

  گرم( 2500وزن کم هنگام تولد )کمتر از 
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 وزن هنگام تولد 

  (37تولد نارس )هفته بارداری کمتر از 

 در هنگام تولد قد 

 ی نوزادانهای ویزهپذیرش در واحد مراقبت 

 روز از زندگی( 0-7ی نوزادی )زایی یا مرگ در اوایل دورهمرده 

  نامطلوبهرگونه عوارض 

  کوچک برای سن( باروریSmall for gestational age) 

 ها/ جهانیحیطتمامی م ها:محیط
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