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به نام خدا
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به نام خ دا

قابل توجه خوانندگان گرامی
امروزه ارتقای کیفیت خدمات از مسایل عمده بحثهای بینالمللی در زمینه مراقبت های مامایی و بهداشت باروری میباشد .هدف
اصلی از ارتقای کیفیت خدمات ،حفاظت از حقوق مادران ،ترغیب بیشتر افراد نیازمند جهت مراجعه و دریافت مراقبت و افزایش
اثربخشی مراقبت های ارایه شده می باشد .در راستای اهداف توسعه هزاره به خصوص نیل به هدف پنجم آن و بهبود سالمت
مادران نیاز به ارتقاء مراقبت از مادران وجود دارد .در برخی از مطالعات ارتباط بین کمبود ویتامین  Dو برخی از عوارض مادری و
جنینی مثل افزایش احتمال پرهاکالمپسی و وزن کم هنگام تولد مطرح شده است .کمبود این ویتامین در زنانی که در معرض نور
کافی خورشید نیستند ،بخصوص در صورت داشتن پوست تیره ،شایع است.
در این جلد پس از بیان هدف و زمینه دستورالعمل ،خالصه شواهد ،توصیهها ،مالحظات و پیشنهاد برای پژوهش های بعدی
توضیح داده می شود .در نهایت نحوه نظارت و ارزیابی اجرای دستورالعمل همچنین چشمانداز دستورالعمل ،ارزیابی شواهد و
تصمیم گیری به تفضیل بیان میگردد.
اهمیت ارتقا کیفیت آموزشی اینجانب را بر آن داشت تا پس از انتشار  onlineاص ل این کتاب پیشنهاد ترجمه گروهی و فراهم -
سازی امکان دسترسی آسان به ترجمه کتاب برای کلیه عالقه مندان به ویژه مدرسان ،دانشجویان و کارکنان نظام ارایه خدمات
سالمتی از طریق انتشار  onlineمطرح شود که مورد استقبال اساتید قرار گرفت .پس از اخذ مجوز رسمی از سازمان بهداشت
جهانی و انجام هماهنگی های الزم با گروه ترجمه و معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی تبریز و معاونت پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی تبریز و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کار ترجمه کتاب منتشر شده سال  2102میالدی شروع و پس از
 2ماه اتمام یافت .ابتدا هر قسمت از کتاب ترجمه شد .متون ترجمه شده بازبینی و کلمه به کلمه با متن اصلی کتاب مطابقت داده
شد .در نهایت هر قسمت از کتاب توسط یکی از مترجمین بازبینی مجدد گردید .از آنجاییکه تنها متن بیغلط نامه نانوشته است،
با وجود نهایت توجهی که در ترجمه و ویرایش این کتاب به کا ر رفته است بی شک اشتباهاتی در متن وجود دارد .خواهشمندیم
نظرات خود را از طریق آدرس ایمیل  haniehas gh1367@gmail.comبا ما در میان گذارده و در جهت اصالح
اشتباهات ما را یاری فرمایید.

گروه مترجمین
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تقدیر و تشکر
این دستورالعمل با هماهنگی دکتر  Lisa Rogersتحت نظارت دکتر  ،Juan Pablo Pena-Rosasبا نظرات فنی
دکتر  ،Luz Maria De-Regilدکتر  ،Joao Paulo de Souzaدکتر  ،Metin Gulmezogluدکتر Jose
 Martinesو دکتر  Matthews Mathaiتهیه شد .از کارکنان دبیرخانه کمیته بررسی دستورالعملهای سازمان بهداشت
جهانی ( (WHOبخاطر حمایتشان در طول فرایند تشکر بعمل میآید .همچنین از آقای  T.Mattaو خانم Chantal
 Streijffert Garonاز دفتر مشاورۀ حقوقی  WHOبه خاطر حمایتشان در مدیریت پرو سیجر تضاد منافع تقدیر میشود.
خانم  Grace Robو خانم  Paule Pillardاز واحد راهنمای برنامه و شواهد ،دپارتمان تغذیه برای بهداشت و توسعه،
حمایت پشتیبانی ارایه نمودند.
سازمان جهانی بهداشت از نظرات فنی اعضاء کمیته راهبرد تغذیه  WHOبرای توسعه دستورالعمل های تغذیه و گروه
مشاوره راهنمایی تغذیه ،ریز مغذیها ،مخصوصا" روسای جلسات در مورد این دستورالعمل ،دکتر  Rafael Flores-Ayalaو
دکتر  Emorn Wasantwisutتقدیر و سپاسگذاری مینماید WHO .همچنین از گروه بارداری و زایمان کوکران جهت
حمایت خویش در انجام و به روزرسانی مرورهای سیستماتیک برای فراهم نمودن اطالعات استفاده شده در این دستورالعمل،
مراتب سپاس خود را به عمل میٱورد.

حمایت مالی
 WHOاز دولت لوگزامبورگ جهت ارائه حمایت مالی برای این کار تشکر مینماید.
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دستورالعمل  :1مکمل یاری ویتامین  Dدر زنان باردار
خالصه اجرایی
هدف این دستورالعمل :تصور میگردد که کمبود ویتامین  Dدر میان زنان باردار ،مخصوصا" در ماههای
زمستان شایع باشد ،و در ارتباط با افزایش خطر پره اکالمپسی ،دیابت شیرین بارداری ،زایمان پرهترم ،و سایر
شرایط خاص بافتی نشان داده شده است .متون علمی اخیر تاثیر مکمل یاری ویتامین  Dرا بر پیامدهای
نامطلوب مادری و نوزادی گزارش کردهاند .کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی ( )WHOدر حمایت از
تالش هایشان جهت نیل به اهداف توسعهی هزارهی و اهداف جهانی تعیین شده در طرح جامع پیادهسازی
تغذیهی مادر ،شیرخوار و کودک خواستار راهنمایی در مورد اثر بخشی وایمنی مکملیاری ویتامین  Dدر
زنان باردار به عنوان یک استراتژی بهداشت عمومی شدند .این دستورالعمل برای مخاطبان گستردهای از
جمله سیاستگذاران ،مشاورین متخصص آنها ،کارکنان فنی و برنامه در سازمانهای درگیر در طراحی،
پیاده سازی و ارتقاء اقدامات تغذیهای برای سالمت عمومی در نظر گرفته شده است.
روش کار توسعهی دستورالعمل :سازمان بهداشت جهانی ،توصیههای مبتنی بر شواهد حاضر را با استفاده
از پروسیجرهای مشخص شده در کتاب راهنمای  WHOبرای توسعه دستورالعمل تهیه کرده است .مراحل
این فرآیند شامل )i( :شناسایی پرسشهای اولویتدار و پیامدها ) (iiبازیابی شواهد ) (iiiارزیابی و سنتز
شواهد ) (ivتدوین توصیهها ،از جمله اولویتهای پژوهشی و ) (Vبرنامهریزی برای انتشار ،پیادهسازی،
ارزیابی اثر و بهروزرسانی دستورالعمل است .متدولوژی درجهبندی ارزیابی توصیهها ،توسعه و ارزشیابی
( )GRADEبرای آماده سازی پروفایل شواهد مربوط به موضوعات از پیش تعیین شده ،بر اساس مرورهای
سیستماتیک به روز دنبال شد.
گروه مشاوره دستورالعمل برای مداخالت تغذیه یا گروه مشاوره تخصصی راهنمای تغذیه ،شامل کارشناسان
محتوا ،متدولوژی ،نمایندگان ذینفعان بالقوه ،کاربر ان دستورالعمل و مصرف کنندگان است .این کارشناسان
در چندین مشاورههای فنی در مورد این دستورالعمل که در سال  2211در ژنو ،سوئیس ،واشنگتن دی سی
و ایاالت متحده آمریکا برگزار شد ،شرکت نمودند .اعضاء پانل کارشناسان و ذینفعان خارجی از طریق
فراخوان عمومی برای نظرات شناسایی شدند ،و این پانل در سراسر فرایند توسعه دستورالعمل درگیر شدند.
 0دستورالعمل  WHOهرگونه سندی میباشد که عنوان آن شامل توصیههای  WHOدر مورد مداخالت سالمت چه در مورد مداخالت بالینی،
سالمت و یا سیاست عمومی باشند .یک توصیه ،اطالعاتی در مورد آنچه سیاستگذاران ،ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و یا بیماران باید انجام دهند،
فراهم می کند و داللت بر انتخاب از بین مداخالت مختلفی دارد که تاثیر بر سالمت داشته و گزینههایی برای استفاده از منابع دارد .همه نشریات حاوی
توصیههای WHOتوسط کمیته بررسی دستورالعملهای  WHOتصویب میشوند.
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شواهد در دسترس :یک مرور سیستماتیک کوکران ارزیابی کرد که آیا مکملهای ویتامین  Dبه تنهایی یا
در ترکیب با کلسیم و/یا دیگر ویتامینها و موادمعدنی که به زنان باردار داده میشود ،میتواند باعث بهبود
پیامدهای مادری و جنینی شود یا نه .شواهدی از تاثیر بر پرهاکالمپسی در زنان باردار دریافت کننده مکمل
ویتامین  Dو کلسیم یا تاثیر بر خطر به دنیا آوردن نوزاد با وزن کم تولد (کمتر از  )2522gدر زنان باردار
دریافت کننده مکمل ویتامین  Dبه تنهایی در مقایسه با زنانی که مکمل دریافت کرده بودند و یا زنان
دریافت کننده پالسبو وجود نداشت .زنان بارداری که مکمل ویتامین  Dرا به تنهایی دریافت کردند به میزان
قابل توجهی غلظت سرمی - 25هیدروکسی ویتامین  Dباالتری در زمان ترم نسبت به آنهایی که مکمل
دریافت نکرده بودند و یا گروه پالسبو داشتند .تنها یک کارآزمایی عارضه جانبی را گزارش کرد که نتایج آن
نشاندهندۀ عدم تفاوت در شیوع سندرم نفروتیک بعنوان یک عارضه جانبی در زنانی که مکمل ویتامین D
به تنهایی دریافت کردند در مقایسه با زنانی که مکمل دریافت نمیکردند یا گروه پالسبو بود .بنابراین در
حال حاضر شواهد ناکافی برای ارزیابی مستقیم فواید یا مضرات مکمل یاری ویتامین  Dدر طول بارداری بر
پیامدهای سالمتی مادر و نوزاد وجود دارد.
توصیییههییا :مکمللل یلاری ویتللامین  Dدر طللی بللارداری بلرای پیشللگیری از توسللعه پللرهاکالمپسللی و
عوارض آن توصیه نمی شود (توصلیه اکیلد) .بعلالوه بلدلیل محلدودیت شلواهد فعللی در دسلترس بلرای
ارزیلابی مسلتقیم فوایلد و مضلرات اسلتفاده از مکمللل یلاری ویتلامین  Dبله تنهلایی در بلارداری بللرای
بهبود پیامدهای سالمتی مادر و نوزاد ،اسلتفاده از ایلن مداخلله بعنلوان قسلمتی از مراقبلتهلای قبلل از
بارداری روتین هم توصیه نمیشود ( توصیه مشروط).
مالحظات:


در موارد کمبود تاییلد شلده ،مکملل یلاری ویتلامین  Dممکلن اسلت در  2 RNIفعللی (µg
 ))222IU( 5روزانه ،مطلابق بلا توصلیه  FAO/WHOو یلا بلر طبلق دسلتورالعمل مللی داده
شود .ویتامین  Dممکن است بله تنهلایی یلا بصلورت قسلمتی از مکملل ریلز مغلذی چندگانله،
ب لرای بهبللود غلطللت سللرمی ویتللامین  Dمللادر داده شللود .فوایللد ایللن مداخللله بللرای سللایر
پیامدهای مادری و نوزادی نامشخص است.

) دریافت غذایی توصیه شده( Recommended nutrition intake
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 زنان باردار باید به دریافلت کلافی ملواد غلذایی ،کله از طریلق مصلرف یلک رژیلم غلدایی سلالم
متعادل بدست ملی آیلد ،تشلویق شلوند و بله دسلتورالعمل تغذیله سلالم طلی بلارداری مراجعله
کنند.


شواهد محدوی در مورد بی خطر بودن مکمل یاری ویتامین  Dدر بارداری وجود دارد.

 حللداقل  122کارآزمللایی در حللال انجللام در مللورد ارزیللابی اثللر مکمللل یللاری ویتللامین  Dدر
بلارداری وجللود داردن انتظللار ملیرود  5مللورد در مللورد وضلعیت ویتللامین  Dمللادری ،دو مللورد
درباره پرهاکالمپسی و سله ملورد راجلع بله وزن هنگلام توللد یلا وزن کلم هنگلام توللد گلزارش
ارائه کنند.
اولویتهای تحقیی ::اعضلای گلروه دسلتورالعمل و ذینفعلان چنلدین اولویلت تحقیلق را بلرای بهبلود
شواهد در ملورد فوایلد و مضلرات ایلن مداخلله در بلین زنلان بلاردار ،در سلطوح پایله ،اپیلدمیولوژیک و
برنامهای شناسایی کردهاند.
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چشم انداز و هدف
ایللن دسللتورالعمل ،توصللیه هللای مبتنللی بللر شللواهد جهللانی در مللورد مکمللل یللاری ویتللامین  Dطللی
بارداری بعنلوان یلک مداخلله سلالمت عملومی بله منظلور بهبلود پیاملدهای سلالمت ملادری و نلوزادی
فراهم میکند.
دستورالعمل به کشورهای عضلو و شلرکای آنهلا در تلالش خلود جهلت اتخلاذ تصلمیمگیلری آگاهانله در
مورد اقدامات تغذیهای مناسب برای نیل بله اهلداف توسلعه هلزاره ،بلویژه کلاهش ملر

و میلر کودکلان

( )MDG4و بهبلود سلالمت ملادران ( )MDG5کملک خواهلد کلرد .هلم چنلین کشلورهای عضلو را در
تالش خلود بلرای دسلتیلابی بله اهلداف جهلانی در رابطله بلا طلرح پیلادهسلازی جلامع تغذیله ملادر،
شیرخوار و کودکلان خردسلال کملک خواهلد کلرد ( .)1دسلتورال عمل بلرای مخاطبلان وسلیعی از جملله
سیاسلت گلذاران ،مشلاوران متخصلص آنهلا و کارکنلان فنلی برنامله در سلازمانهلای درگیلر در طراحلی،
اجرا و ارتقاء اقدامات تغذیه ای برای سالمت عمومی در نظر گرفته شده است.
این سند توصیههای کلیدی و خالصله ای از شلواهد حملایتی را ارائله ملیکنلد .جزییلات بیشلتر شلواهد
پایه در پیوست  1و سایراسناد ذکر شده در منابع ارائه شده است.
زمینه
ویتللامین  ، Dیللک ویتللامین محلللول در چربللی و پروهورمللون اسللت کلله نقللش مهمللی در متابولیسللم
استخوان از طریق تنظیم هموستاز کلسلیم و فسلفات ایفلاء ملیکنلد .بلا اینکله تقریبلا" تعلداد کملی از
کشورها بصورت ملی اطالعلات قابلل ارائله در دسلترس در ملورد وضلعیت ویتلامین  Dاز جمعیلت خلود
دارند ،تصور میشود کله کمبلود ویتلامین  Dیلک مشلکل سلالمت عملومی در بسلیاری از قسلمتهلای
جهلان باشللد ( .)2،3بعللالوه کمبللود یللا عللدم کفایلت ویتللامین  Dدر برخللی از جمعیللتهللا در بللارداری
شایع است ( .)4عو امل خطلر اصللی کمبلود ویتلامین  ،Dعلواملی هسلتند کله از تولیلد ویتلامین  Dدر
پوست جلوگیری می کنند و شامل پیگمانتاسیون تیلره ،در معلرض نلور خوشلید قلرار گلرفتن بله میلزان
خیلی کلم ،پوشلیدن لبلاس بله نحلوی کله قلرار گلرفتن پوسلت در معلرض خورشلید را محلدود کنلد،
زنللدگی در عللرض جغرافیللایی بللاالی  42درجلله (هللردوی شللمال و جنللوب) ،فصللل سللال ،آلللودگی
محیطی  ،استفاده از ضدآفتاب و افلزایش سلن ملیباشلد ( .)5- 9وضلعیت ویتلامین  Dهلم چنلین تحلت
تاثیر مصرف غذایی ویتامین  Dو عوامل موثر بلر جلذب یلا متابولیسلم آن ( )12،11و هلم چنلین چلاقی
( )12قرار میگیرد.
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کمبود ویتامین  Dدر بارداری با افزایش خطر پره اکالمپسی ( ،)13- 17دیابت شیرین بارداری ( ،)18زایمان
پره ترم ( ،)19،22نوزاد کوچک نسبت به سن حاملگی ( ،)21اختالل در تشکیل اسکلت جنینی که باعث
ریکتز در شیرخوار میشود (نرمی استخوانها که بطور شایع منجر به دفورمیته و /یا شکستگی میشود ،).و
کاهش توده استخوانی ( )22- 24و سایر مشکالت مختص بافت می شود .اختالل عملکرد ایمنی ،کاشته شدن
جفت ،آنژیوژنز (رشد غیرطبیعی عروق خونی جدید از رگهای قبلی) ،التهاب بیش از حد و افزایش فشارخون
مادر به کمبود ویتامین  Dارتباط داده شده است ،گرچه مکانیسمهای بیماریزای زمینهای به خوبی درک
نشده است (.(25،12-28
وضعیت ویتامین  Dاغلب معموال از طریق اندازهگیری سطوح  - 25هیدروکسی ویتامین 25(OH) D( Dیا
کلسیدیول) ارزیابی میشود که ویتامین  Dتولید شده پوستی و به دست آمده از غذاها یا مکملها را
منعکس میکند ( .)29هنوز در مورد سطوح کافی و بهینه  25 (OH) Dسرمی برای سالمت اختالف وجود
دارد .موسسه پزشکی ایاالت متحده اخیرا" سطوح سرمی  25 (OH) Dبیشتر از  52nmol/Lیا
( )22ng/mlرا به عنوان میزان کافی در زنان باردار ،تعریف کرده است ()32ن با اینحال ،سایر محققین بیان
میدارند که سطوح ماکزیمم باید بیشتر از  75nmol/Lیا  32ml/ngدر نظر گرفته شود ( .)31 ،32مکمل
یاری ویتامین  Dدر بارداری وضعیت ویتامین  Dمادری را بهبود میبخشد ( )33 ،34و ممکن است
دسترسی به ویتامین  Dبرای جنین و نوزاد را هم به طور مثبت تحت تاثیر قرار دهد ( .)35جنین برای به
دست آوردن ویتامین  Dبه مادر وابسته است و  25 (OH) Dبه آسانی از جفت انسان عبور میکند (.)36
سازمان جهانی بهداشت /سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد ) (FAO/ WHOدریافت غذایی توصیه شده
) (RNIبرای ویتامین  Dدر زنان باردار را ( 5µg )022IUروزانه توصیه کرده است .منابع غذایی ویتامین
 Dشامل غذا و مکملهای غذایی است .ویتامین  Dبطور طبیعی در ماهی چرب مثل سالمون ،ماکرل و شاه
ماهی ،روغن کبد ماهی و زرده تخم مرغ وجود دارد.
برخی از کشورها محصوالت غذایی مثل شیر ،مارگارین ،روغن گیاهی و غالت صبحانه آماده را با ویتامین D
غنی میکنند ( .)37مکملهای ویتامین  Dدر دو فرم وجود دارد ،ارگوکلسیفرول (ویتامین  )D2و کوله
کلسیفرول (ویتامین .)D3به نظر میرسد مکملیاری با کوله کلسیفرول موثرتر از ارگوکلسیفرول در افزایش
غلظت سرمی ویتامین  Dباشد ( .)38 ،39ویتامین  Dهمچنین در یک نوع مکمل ریزمغذی چندگانه وجود
دارد که توسط  ،WHOصندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) و دانشگاه ملل متحد ) ، (UNUبرای
استفاده زنان باردار و شیرده ساخته شده است ( .)42مکملیاری نشان داده شده است که داری کمترین
میزان سمیت برای بزرگساالنی است که تا دوز  12222IUروزانه را دریافت می کنند ( .)41- 43عموما"
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سمیت ویتامین  Dدر دوز روزانه  22222 IUنمایان میشود و میتواند منجر به هیپرکلسمی (افزایش
کلسیم خون) ،هیپرکلسیوری (افزایش کلسیم ادرار) و افزایش ( )222 nmol/Lسطح سرمی )25 (OH
 Dشود ( .)44مطالعات کمی در زنان باردار در رابطه با ایمنی این مکمل وجود دارد ،با اینحال در یک
مطالعه اخیر تا  4222 IUویتامین  D3برای زنان باردار از هفته  12تا  16بارداری الی زایمان فراهم شد،
بدون اینکه مورد هیپرکلسمی یا هیپرکسیوری گزارش گردد (.(45
خالصه شواهد
یک مطالعه مروری کوکران ( ،)46برای ارزیابی این که آیا مکملهای ویتامین  Dبه تنهایی و یا در ترکیب با
کلسیم و/یا دیگر ویتامینها و مواد معدنی ،که به زنان باردار داده می شود ،پیامدهای مادری و نوزادی را
بهبود میبخشد یا نه ،به روزرسانی شد .پیامدهای متادری که توسط گروه مشاوره راهنمای تغذیه مهم در
نظر گرفته شد  ،افزایش فشارخون با پروتئنوری آشکار (پرهاکالمپسی) ،وقوع یک یا چند تشنج (صرع) در
ارتباط با پره اکالمپسی (اکالمپسی) و سطح سرمی ویتامین  25 (OH) Dبودند .وزن کم هنگام تولد
( )>2522gتنها پیامد نوزادی بود که برای تصمیمگیری مهم در نظر گرفته شد.
مطالعه مروری شامل  6کارآزمایی (تعداد  1223زن) بود که در انگلستان ،فرانسه و هند انجام یافت5 .
کارآزمایی (تعداد  623زن) تاثیر مکملیاری ویتامین  Dبه تنهایی در برابر بدون مکملیاری یا پالسبو را
مقایسه کردند ،در یک کارآزمایی (تعداد  422زن) تاثیر مکملیاری ویتامین  Dو کلسیم را در برابر بدون
مکملیاری مقایسه کرده است .مکمل ویتامین  Dبصورت روزانه (با دامنه  822 IUتا  1222روزانه) و یا
دوزهای باال ( )IU622222- 222222یک یا دو بار در بارداری ،فراهم گردیده بود .منبع ویتامین  Dدر
مکملهای تهیه شده در این کارآزماییها اکثرا" ویتامین  D 2بود ،و مقداری از مکملها که از ویتامین D 3
یا ترکیبی از هر دو تهیه شده بود .در کل یک کارآزمایی دوز کمتر از  56222IUویتامین  Dرا در کل
دوران بارداری 4 ،کارآزمایی بین  56222و  IU 222222و یک کارآزمایی بیش از  222222 IUرا فراهم
کرده بود.
هیچ کدام از کارآزماییها پیامد مادری خطیر اکالمپسی را گزارش نکردند و فقط یک کارآزمایی (تعداد=422
زن) پیامد خطیر پره اکالمپسی را گزارش کردند .زنانی که مکمل ویتامین  Dبه همراه کلسیم را دریافت می -
کردند همانند زنانی که مکمل دریافت نمیکردند یا پالسبو دریافت میکردند ،در معرض پرهاکالمپسی بودند
(( )RRنسبت خطر  2667با ) (CIفاصله اطمینان  4 .)1635- 2633 ،%95کارآزمایی با تعداد کل  414زن
وضعیت ویتامین  Dدر ترم را گزارش کردند .نتایج بطور ثابت نشان داد که زنانی که مکمل ویتامین  Dرا
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دریافت کردند ،غلظت  25) OH( Dباالتری نسبت به زنانی که هیچ مداخلهای دریافت نکردند یا گروه
پالسبو داشتند .پاسخ به مکملها خیلی متفاوت بود ( ،I2=%98 ،T2=517696آزمون  X2برای تفاوت <p
 )2/22221و از دامنه  11/22تا  nmol 25 (OH) D 151/82در هر لیتر متفاوت بود.
 3کارآزمایی وزن کم هنگام تولد را گزارش کردند .زنان بارداری که مکمل ویتامین  Dدریافت کردند کمتر
در معرض تولد نوزاد با وزن تولد کمتر از  2522gدر مقایسه با زنانی بودند که هیچ مداخلهای دریافت
نکردند یا پالسبو دریافت نمودند .با وجود این ،تفاوت با فاصله بسیار اندکی معنیدار نبود ( %9/6در برابر
 ،%19/6متوسط  2/48 =RRو  .)2/23- 1/21 %95 CIفقط یک کارآزمایی حوادث جانبی را گزارش کرد با
نتایجی که نشاندهنده عدم وجود اختالف در شیوع سندرم نفروتیک به عنوان عارضه جانبی در زنانی که
مکمل ویتامین  Dبه تنهایی دریافت کردند با زنانی بود که مکمل دریافت نکردند یا پالسبو دریافت نمودند،
( 135 ،2/21- 4/26 %95 CI ،2/17 RRزن) .با توجه به تعداد کم مطالعات ،امکان آنالیز زیرگروهِی برنامه -
ریزی شده با توجه به دوز کلی مکمل ویتامین  ،Dسن بارداری که در آن مکملیاری شروع شده بود ،رژیم
مکمل و با توجه به عرض جغرافیایی ساکنین وجود نداشت.
کیفیت کلی شواهد در دسترس برای مکملیاری ویتامین  Dبه تنهایی یا در ترکیب با کلسیم و/یا دیگر
ویتامینها و مواد معدنی در زنان باردار برای پیامدهای خطیر وضعیت ویتامین  Dمادری و وزن کم هنگام
تولد (ضمیمه  )1از کم تا خیلی کم بود.
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توصیهها
 مکمل ویتامین  Dطی بارداری برای پیشگیری از پیشرفت پره اکالمپسی و عوارض آن توصیه نمی -
شود (( )47توصیه

اکید) 4 ،3

 بهعالوه به خاطر شواهد محدودی که جهت ارزیابی مستقیم فواید و مضرات استفاده از مکمل
ویتامین  Dبه تنهایی در بارداری برای بهبود پیامدهای سالمت مادر و نوزاد فعال در دسترس
هستند ،استفاده از این مداخله طی بارداری به عنوان مراقبت روتین بارداری نیز توصیه نمیشود
(توصیه

مشروط)5 ،4 .

مالحظات
 در موارد کمبود تایید شده ،ممکن است مکملهای ویتامین Dدر  RNIفعلی ( )222IU( 5 µgبه
صورت روزانه مطابق با توصیه  WHO/FAOیا بر طبق دستورالعملهای ملی داده شود) .ویتامین
 Dممکن است به تنهایی یا قسمتی از یک مکمل ریزمغذی چندگانه جهت بهبود غلظت ویتامین D
سرمی مادر داده شود .فایده این مداخله برای پیامدهای مادری یا نوزادی نامشخص است.
 زنان باردار باید تشویق به دریافت تغذیه کافی شوند ،که حصول بهینه آن از طریق مصرف رژیم
غذایی متعادل سالم و مراجعه به دستورالعملهای تغذیه سالم طی بارداری است (.)48
3توصیه اکید توصیه ای است که گروه توسعه دستورالعمل اطمینان دارد که اثرات مطلوب استتفاده از آن بتیش از اثترات نتامطلوب استت .کتاربرد یتک
توصیه قوی برای بیماران این هست که اکثر مردم در وضعیت خود تمایل به دورهی توصیه شدهی عملی داشته  ،و تنها نسبت کمی از افراد خواهتان آن
نیستند  .کاربرد برای پزشکان بالینی این است که بیشتر بیماران باید دورۀ توصیه شده عملی را دریافت نموده و این که پایبندی بته ایتن توصتیههتا معیتار
منطقی برای مراقبت با کیفیت خوب است .در رابطه با سیاست گذاران ،توصیه قوی بدان معنی است که از آن متیتتوان بعنتوان یتک سیاستت در بیشتتر
مواقع اقتباس نموده و برای موسسه های مالی بدین معنی است که مداخله بطور محتمل تخصیص مناسب منابع را نشان میدهد ( یعنتی فوایتد ختالص
بزرگ نسبت به تخصیص جایگزین منابع)
4

مالحظات گروه توسعهی دستورالعمل برای تعیین قدرت توصیه در پیوست  2خالصه شده است.

 2یک توصیه مشروط توصیهای است که گروه توسعه دستورالعمل نتیجهگیری میکند که اثرات مطلوب استفاده از آن احتماال بیش از اثرات نامطلوب
است ،گرچه موازنه آن نامشخص است  .کاربرد توصیه شرطی برای بیماران این است که گرچه اکثر مردم در وضعیت خود تمایل به دوره توصیه شده
عملی دارند و لی تعداد قابل توجهی خواهان آن نیستند  .کاربرد برای پزشکان بالینی این است که آنها باید به بیماران کمک کنند تا تصمیم متناسب با
ارزشهای خود را بگیرند ،در رابطه با سیاستگذاران یک توصیه مشروط بدین معنی است که نیاز به یک مذاکره اساسی با حضور ذینفعان قبل از در نظر
گرفتن پذیرش توصیه وجود دارد ،و برای موسسه های مالی بدین معنی است که شاید مداخله تخصیص مناسب منابع را نشان ندهد ( بدین معنی که
استفادههای جایگزین منابع شاید فواید بی شتری داشته باشد).
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 شواهد محدودی در مورد بی خطری ویتامین  Dدر طی بارداری وجود دارد.
 حداقل  12کارآزمایی در حال انجام وجود دارد که تاثیر مکمل ویتامین  Dطی بارداری را ارزیابی
میکنند ،انتظار میرود  5مورد وضعیت ویتامین Dمادر 2 ،مورد پرهاکالمپسی و  3مورد وزن تولد یا
وزن کم هنگام تولد را گزارش کنند.
کاربرد برای تحقیقات آینده
بحث با گروه مشاوره دستورالعمل تغذیه و ذینفعان ،محدودیت شواهد در دسترس در برخی زمینهها ،لزوم
تحقیقات آتی در مورد مکملیاری ویتامین  Dدر زنان باردار مخصوصا" در موارد زیر را مشخص نمود:
 احتمال ارتباط بین افزایش غلظت  25 )OH( Dسرمی مادر و پیامدهای مادری نوزادی ،همچنین
مکانیسم احتمالی عمل
 مجزا کردن اثر مکملیاری ویتامین  Dدر بارداری .این به کارآزمایی تصادفی کنترل شده با تعداد
کافی نمونه ،استفاده از تکنیکهای قابل مقایسه و شکل شیمیایی مکمل برای مشخص کردن .1 :
اثرات نامطلوب مکملیاری ویتامین  .2 Dموثرترین و بی خطرترین دوز ویتامین  .3 Dبهترین رژیم
ویتامین ( Dروزانه ،متناوب ،دوز منفرد)  .4بهترینترین زمان شروع مکملیاری و  .5هرگونه فواید یا
مضرات بیشتر ویتامین  Dدر صورتی که در ترکیب با سایر ویتامینها و مینرالها مصرف شود.
 ارزیابی وضعیت ویتامین  Dقبل از بارداری در کارآزماییها
 گزارش شفاف از رژیم غذایی کلی و تغذیه ،همراه با مکمل یاری ویتامین  ،Dو
 ادغام اندازهگیریهای پیامدهای مادری و جنینی /کودکی کوتاه و طوالنی مدت برای سالمت و
توسعه در کارآزمایی
اکثر مطالعاتی که در این دستورالعمل استفاده شده است ،از دست دادن پیگیری زیادی را گزارش کردهاند.
محققین تشویق میشوند که به دقت میزان ریزش را در مطالعات آینده ثبت کنند.
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انتشار ،انطباق و اجرا

انتشار
دستورالعمل حاضر از طریق رسانههای الکترونیکی نظیر ارائه اسالید ،سیدی رامها و شبکه جهانی وب ،از
طریق لیست پستی تغذیهی ( ،WHOکه در آن لیست پستی ریزمغذیها نیز اذغام شده است) و لیست
پستی کمیتهی مداوم سازمان ملل متحد در تغذیه (  ،)SCN6رسانههای اجتماعی ،وب سایت تغذیه WHOو
کتابخانه الکترونیکی شواهد برای اقدامات تغذیهای ( WHO )eLENAانتشار خواهد یافت .کتابخانه
الکترونیکی شواهد برای اقدامات تغذیهای  ،WHOدستورالعملهای  WHOدر ارتباط با تغذیه را به همراه
اسناد مکمل نظیر مرورهای سیستماتیک و شواهدی دیگر برای تکمیل اطالعات دستورالعمل ،استداللهای
رفتاری و بیولوژیکی ،و منابع بیشتر تولید شده توسط کشورهای عضو و شرکای جهانی را گردآوری کرده و
نشان میدهد .عالوه براین ،دستورالعمل از طریق شبکه گستردهای از شرکای بین المللی شامل دفاتر منطقه -
ای و کشوری  ،WHOوزارتخانههای بهداشت ،دانشگاهها و مراکز همکار با  ،WHOسایر آژانسهای ملل
متحده و سازمانهای غیر دولتی انتشار خواهد یافت .همچنین از طریق کتابخانه بهداشت باروری WHOچاپ
و منتشر خواهد شد.

انطباق و اجرا
از آنجایی که این یک دستورالعمل جهانی است ،باید با زمینه هر کشور عضو انطباق داده شود .قبل از اجرا،
یک برنامه سالمت عمومی که شامل ارائه مکمل ویتامین  Dبرای زنان باردار است ،برای مشخص کردن اینکه
آیا این دستورالعمل اتخاذ و اجرا شود ،باید بدقت ارزیابی گردد .کشورهایی که هماکنون این دستورالعمل را
اجرا میکنند شاید مجددا" اهداف برنامههای خود را ارزیابی کنند تا مطمئن شوند که پیامدهای موردانتظار
با شواهد حمایت می شوند .برای اطمینان از اینکه دستورالعمل جهانی  WHOو دیگر توصیههای مبتنی بر
شواهد برای مداخالت تغذیه در کشورهای با درآمد کم و متوسط بهتر اجرا شود ،دپارتمان تغذیه برای
سالمت و توسعه با برنامه شبکه سیاست مبتنی بر شواهد ( WHO )EVIPNetکار میکندEVIPNet .
همکاری را در سطح کشوری بین سیاستگذاران ،محققین و جامعه مدنی ،برای تسهیلِ توسعه و اجرای
سیاست از طریق بهترین شواهدِ در دسترس ،بهبود میبخشد.

پایش و ارزش یابی اجرای دستورالعمل
Standing Committee on Nutrition
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یک طرح برای پایش و ارزشیابی با شاخصهای مناسب در تمامی مراحل الزم است .تاثیر این این
دستورالعمل میتواند بین کشورها (یعنی پذیرش و انطباق دستورالعمل در سطح جهانی) ارزشیابی شود.
جهت ارزشیابی در سطح جهانی ،دپارتمان تغذیه WHOبرای توسعه و سالمتی یک خطمشی متمرکز جهت
به اشتراکگذاری اطالعات در مورد اقدامات تغذیهای در عملکرد بهداشت عمومی را در سراسر جهان پیاده
کرده است ..با به اشتراک گذاشتن جزئیات برنامه ،انطباقهای خاص کشوری و درسهای آموخته شده ،این
خطمشی نمونههایی را از نحوه ترجمه دستورالعملها به اقدامات تغذیهای فراهم خواهد کرد.
فرآیند توسعه دستورالعمل
این دستورالعمل مطابق با پروسیجرهای توسعه دستورالعمل مبتنی بر شواهد  ،WHOکه در کتاب توسعه
دستورالعمل  WHOنشان شده است ،توسعه داده شد (.)49
گروههای مشاورهای
کمیته راهبرد  WHOبرای توسعه دستورالعملهای تغذیه  ،به رهبری دپارتمان تغذیه برای سالمت و توسعه،
در سال  ،2229با نمایندگانی از همه دپارتمانهای  WHOبا عالقه در ارائه مشاوره علمی تغذیه ،از جمله
گروه سالمت و توسعه مادر ،نوزاد ،کودک و نوجوانان ،گروه بهداشت باروری و تحقیق تاسیس شد .کمیته
راهبرد  WHOبرای توسعه دستورالعملهای تغذیه دو بار در سال جلسه برگزار نمود و هر دو هدایت شده و
نظارت کلی بر فرآیند توسعه دستورالعمل را فراهم نمود .دو گروه نیز اضافه شدند :یک گروه توسعه
دستورالعمل و یک هیئت از کارشناسان و ذینفعان خارجی.
گروه مشاوره راهنمای تغذیه در سال  2229تاسیس شد .یک گروه برای ریز مغذیها برای یک دوره دو ساله
 2211- 2212تاسیس شد (پیوست  .)4نقش آن توصیه برای  WHOدر مورد انتخاب پیامدهای مهم برای
تصمیمگیری و تفسیر شواهد بود .گروه مشاورهی دستورالعمل تغذیه ،با در نظر گرفتن یک ترکیب جنسیتی
متعادل ،رشتههای مختلف تخصصی و به نمایندگی از تمامی مناطق  ،WHOمشتمل بر متخصصانی از پانل -
های مختلف مشاوره تخصصی  WHOو افرادی بود که از طریق فراخوان عمومی برای متخصصان شناسایی
شدند .تالش برای وارد کردن متخصصین محتوا ،متدولوژیستها ،نمایندگان دینفعان بالقوه (مانند مدیران و
سایر متخصصان بهداشتی درگیر در فرآیند مراقبتهای بهداشتی) و مصرفکنندگان انجام شد .نمایندگان
سازمانهای تجاری امکان نداشت که عضو یک گروه دستورالعمل  WHOباشند.
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پانل متخصصین و ذینفعان خارجی (پیوست  )5در مورد چشمانداز دستورالعمل ،سواالت مطرح شده و
انتخاب پیامدهای مهم برای تصمیمگیری ،و هم چنین در رابطه با مرور پیش نویس تکمیل شده دستورالعمل
مورد مشاوره قرار گرفتند .این امر ازطریق لیستهای پستی ریزمغذیهای  WHOو  SCNکه با هم
مشتمل بر بیش از  5522مشترک بودند ،و از طریق وب سایت تغذیه  WHOانجام شد.
چشم انداز دستورالعمل ،ارزیابی شواهد و تصمیمگیری
مجموعه اولیه ای از سواالت (و محتوای سواالت) مطرح شده در دستورالعمل ،نقطه شروع مهم برای فرموله
کردن توصیه ها بود .پیش نویس سواالت توسط کارکنان فنی واحد راهنمای شواهد و برنامه ،دپارتمان تغذیه
برای سالمت و توسعه براساس سیاست و نیازهای راهنمای برنامه برای کشورهای عضو و شرکای آنها آماده
شد .فرمت جمعیت ،مداخله ،کنترل و پیامدها ( )PICOمورد استفاده قرار گرفت (پیوست  .)6سواالت توسط
کمیته راهبرد  WHOبرای توسعه دستورالعملهای تغذیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بازخورد از 7
ذینفع دریافت شد.
نشست گروه مشاوره دستورالعمل تغذیه در  16- 14مارس  2211در ژنو ،سوئیس جهت نهایی کردن حیطه
سواالت و رتبهبندی پیامدها و جمعیت مورد نظر برای توصیههای مکملیاری ویتامین  Dدر زنان باردار به
منظور بهبود پیامدهای مادری و نوز ادی برگزار شد .گروه مشاوره دستورالعمل تغذیه  -زیر گروه ریز مغذیها
مرتبط بودن سواالت را بحث نموده و آنها را در صورت لزوم اصالح کردند .گروه دستورالعمل به اهمیت
نسبی هر پیامد از  1تا  9نمره دادند (به طوریکه نمره  9- 7نشان دهندۀ این بود که پیامد برای تصمیم -
گیری بحرانی است 6- 4 ،نشان میداد که پیامد مهم است و  3- 1نشان دهنده عدم اهمیت بود) .سواالت
کلیدی نهایی در مورد این مداخله همراه با پیامدهایی که تحت عنوان بحرانی (خیلی مهم) برای تصمیم -
گیری شناخته شدند ،در فرمت  PICOدر پیوست  6فهرست شدهاند.
یک مرور سیستماتیک ( ) 46برای خالصه کردن و ارزیابی شواهد با استفاده از متدولوژی کوکران برای
کارآزماییهای تصادفی کنترل شده ،استفاده شد 7 .کارکنان  WHOخالصه شواهد را مطابق رویکرد درجه
بندی ارزیابی توصیهها ،توسعه و ارزشیابی ( )GRADEبرای ارزیابی کیفیت کلی شواهد فراهم کردند (.)52
7

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

بخشی از فرایند تحریریه قبل از انتشار کوکران ،اظهارنظرهای همتایان خارجی (یک ویر ایشگر و دو داور غیر از هیئت تحریریه) و مشاورآماری گروه در
مورد مرورها گردآوری میشود ( .)cochrane-reviews/http://www.cochrane.orgکتاب کوکران برای مرور سیستماتیک مداخالت،
جزئیات فرآیند آماده نمودن و حفظ مرورهای سیتماتیک کوکران در مورد اثر مراقبتهای مداخال ت بهداشتی را توصیف میکند.
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 GRADEموارد زیر را در نظر می گیرد :طراحی مطالعه ،محدودیت مطالعات از نظر اجرا و آنالیز ،ثبات نتایج
در بین مطالعات در دسترس ،صراحت (و یا قابلیت اجرا و اعتبار خارجی) شواهد با توجه به جمعیت،
مداخالت و محیطهایی که مداخله پیشنهادی ممکن است مورد استفاده قرار گیرد ،و دقت خالصه برآورد اثر.
هردوی مرور سیستماتیک و پروفایلهای شواهد  GRADEبرای هر یک از پیامدهای بسیار مهم جهت تهیه
پیشنویس این دستورالعمل مورد استفاده قرار گرفت .پیشنویس توصیه ،توسط کمیته راهبرد  WHOبرای
توسعه دستورالعملهای تغذیه و در رایزنی دوم با گروه مشاورهی راهنمای تغذیه که در  9- 7نوامبر  2211در
واشنگتن دی سی ،ایاالت متحده امریکا برگزار گردید ،مورد بحث قرار گرفت .در رایزنی دوم ،اعضای گروه
توسعه دستورالعمل بطور مستقل در مورد قدرت توصیهها رای دادند .با در نظر گرفتن )i( :اثرات مطلوب و
نامطلوب مداخلهن ( )iiکیفیت شواهد موجودن ( )iiiارزشها و ترجیحات مربوط به مداخله در محیطهای
مختلفن و ( )ivهزینه گزینههای در دسترس برای کارکنان مراقبت بهداشتی در محیطهای مختلف (پیوست
 .)2نتایج رای گیری و خالصه مالحظات برای تصدیق قدرت توصیهها قبل از پایان جلسه اعالم شد و در
صورت نیاز مورد بررسی بیشتری قرار گرفت .اجماع بعنوان موافقت اکثریت مطلق اعضای گروه دستورالعمل
تعریف شد .کارکنان  WHOحاضر در جلسه و هم چنین سایر کارشناسان فنی خارجی درگیر در جمعآوری
و درجه بندی شواهد اجازه رای دادن نداشتند .در بین اعضای گروه دستورالعمل عدم توافق زیادی وجود
نداشت.
یک فراخوان عمومی برای نظرات در مورد پیشنویس نهایی دستورالعمل در سال  2212صادر گردید .تمامی
ذینفعان عالقمند ،اعضای پانل کارشناسان و ذینفعان خارجی شدند ولی اجازه اظهار نظر در مورد پیشنویس
دستورالعمل تنها پس از ارائه فرم امضا شده اظهار منافع به آنها داده شد .بازخورد از  45ذینفع دریافت شد.
کارکنان  WHOهرگونه نظری را مطرح کرده و سپس دستورالعمل را نهایی کرده و قبل از انتشار برای
کسب مجوز به سازمان بهداشت جهانی ارسال داشتند.
یک گروه دیگر از کارشناسان بینالمللی در یک رایزنی فنی  WHOدر مورد پیشگیری و درمان پره -
اکالمپسی و اکالمپسی شرکت کردند که در  8- 7آوریل  2211در ژنو ،سوئیس ،برای نهایی کردن توصیه در
مورد مکملیاری ویتامین  Dدر بارداری برای پیشگیری از پره اکالمپسی و عوارض آن برگزار شد ،که بیان
میکند که مکملیاری ویتامین  Dدر بارد اری برای پیشگیری از پیشرفت پره اکالمپسی و عوارض آن توصیه
نمیشود (.)47
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مدیریت تضاد منافع
با توجه به قوانین موجود در اسناد پایه  ،)51( WHOهمه کارشناسان شرکت کننده در جلسات WHO
باید هر گونه منافع مرتبط با جلسه را قبل از شرکت در جلسه اعالم کنند .بیانیههای تضاد منافع برای همه
اعضای گروه دستورالعمل توسط کارمند فنی مسئول و دپارتمانهای مربوط قبل از نهایی شدن ترکیب گروه
و دعوت به شرکت در نشست گروه دستورالعمل بررسی شد .همه اعضای گروه دستورالعمل و شرکتکنندگان
در جلسات توسعه دستورالعمل یک فرم اظهار منافع همراه با رزومه خود را قبل از هر جلسه ارائه نمودند .به
عالوه ،آنها تضاد بالقوه منافع را در شروع هر جلسه به طور شفاهی اظهار نمودند .پروسیجر مدیریت تضاد
منافع به طور جدی دستورالعملهای  WHOبرای اظهار منافع را دنبال نمود (کارشناسان .)52( )WHO
تضاد بالقوه منافع که توسط اعضای گروه دستورالعمل اظهار شده بود ،در زیر خالصه شده است.
 دکتر  Hector Bourges Rodriguezاظهار نمود که رئیس هیئت اجرایی موسسه دنون در
مکزیک یک سازمان غیرانتفاعی ارتقا دهنده تحقیق و انتشار دانش علمی در تغذیه بوده و بعنوان
حق الوکاله از این سازمان بودجه دریافت میکند .برخی از فعالیتهای موسسه دانون در مکزیک
ممکن است بطور کلی مربوط به تغذیه باشند و توسط دانون مکزیک ،تولید کننده موادغذایی تامین
بودجه شوند.
 دکتر  EmornWasantwisutاظهار داشت که به عنوان یک مشاور علمی /فنی به موسسه بین
المللی علوم زندگی ) /8 (ILSIغذا و مواد مغذی در وضعیت سالمت و بیماری جنوب شرق آسیا و به
عنوان یک منتقد اسناد فنی و سخنگوی  Mead Johnson Nutritionalsخدمت میکند .واحد
تحقیقات او بودجه برای حمایت پژوهشی از سازمان دید و زندگی و سازمان بینالمللی انرژی
اتمی )9(IAEAبرای استفاده از ایزوتوپهای پایدار جهت تعیین فعل و انفعاالت ویتامین  Aو آهن
دریافت نموده است.
طرحهایی برای به روز رسانی دستورالعمل
این دستورالعمل در  2216بررسی خواهد شد .حداقل  12کارآزمایی در حال انجام برنامهریزی شدهاند که تا
مارس  2214کامل شوندن که ممکن است شواهدی را فراهم کنند که فعال" کمبود داریم .دپارتمان تغذیه
برای سالمت و توسعه در مقر  WHOدر ژنو ،همراه با شرکای داخلی خود ،مسئول هماهنگی برای به
روزرسانی دستورالعمل با پیروی از پروسیجرهای رسمی کتاب راهنمای  WHOبرای توسعه دستورالعمل
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8-

International Atomic Energy Agency

9-
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خواهد بود ( WHO .)49از پیشنهادات در مورد سو االت بیشتر برای ارزشیابی دستورالعمل در هنگام بررسی
استقبال میکند.
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پیوست 1
جدول "خالصه یافتهها" GRADE
مکملیاری ویتامین  Dدر زنان باردار
بیمار یا جمعیت :زنان باردار
محیطها :کل محیطها
مداخله :مکملیاری با ویتامین  Dبه تنهایی
مقایسه :پالسبو و یا بدون مداخله (بدون ویتامین  Dیا مینرال)
 Relative effectتعداد شرکت
کنندگان
یا اختالف میانگین
*()GRADE
)(95% CI
(مطالعات)
کیفیت شواهد

پیامدها

پرهاکالمپسی (طبق تعریف
کارآزماییدانها)

غیر قابل تخمین

وضعیت ویتامین  Dمادری
MD 74/80
در ترم ( 25هیدروکسی
- 72/39( nmol/L
ویتامین  Dسرمی )nmol/L
)23/76
اکالمپسی
وزن کم هنگام تولد
(کمتر از )g2522

مطالعهای برای
این پیامد گزارش
نشده است.

2
( 2مطالعه)
414
( 4مطالعه)

غیر قابل تخمین

2
(2مطالعه)

RR8/70
()2/23- 1/21

463
( 3مطالعه)

نظرات

⊝⊝⊕⊕
پایین 3- 1
مطالعهای برای
این پیامد گزارش
نشده است.
⊕⊕⊝⊝
پایین 3- 1

 ،CIفاصله اطمینانن  ،RRنسبت خطرن  ،MDاختالف میانگین.
درجهبندی گروه کاری  GRADEاز شواهد:
کیفیت باال :ما بسیار مطمئن هستیم که اثر واقعی به برآورد اثر بسیار نزدیک است.
کیفیت متوسط :ما اطمینان متوسطی به برآورد اثر داریم .تاثیر واقعی امکان دارد به برآورد اثر نزدیک باشد ،اما امکان دارد
بطور قابل توجهی متفاوت باشد.
کیفیت پایین :اطمینان ما به برآورد اث ر محدود است ،تاثیر واقعی شاید بطور قابل توجهی متفاوت از برآورد اثر باشد.
کیفیت خیلی پایین :ما اطمینان بسیار کمی از برآورد اثر داریم .تاثیر واقعی احتماال بطور قابل توجهی از برآورد اثر متفاوت است.

دستورالعمل  WHOمکملیاری ویتامین  Dدر زنان باردار

28

1دو مورد از کارآزماییهای وارد شده ،از آنجایی که کورسازی نشده بودند خطر باالی انجام سوگیری شناسایی را داشتند.
تمامی کارآزماییها پنهانسازی تخصیص نامشخصی داشتند.
 2ناهمگنی آماری باال ولی ثبات در جهت اثر
 3فاصله اطمینان وسیع
برای جزئیات مطالعات وارد شده در مرور ،رفرانس  46را ببینید.
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مکملیاری ویتامین  Dدر زنان باردار
بیمار یا جمعیت :زنان باردار
محیطها :کل محیطها
مداخله :مکملیاری با ویتامین  Dبعالوه کلسیم
مقایسه :پالسبو و یا بدون مداخله (بدون ویتامین  Dیا مینرال)
تعداد شرکت

Relative effect
یا اختالف میانگین
)(95% CI

(مطالعات)

پرهاکالمپسی (طبق تعریف
کارآزماییدانها)

RR 8/74
()2/33- 1/35

422
( 1مطالعه)

پیامدها

کنندگان

کیفیت شواهد
*()GRADE

⊝⊝⊝⊕
خیلی پایین 1،2

نظرات
فقط یک مطالعه
این پیامد را
گزارش کرده است.

وضعیت ویتامین  Dمادری
در ترم ( 25هیدروکسی
ویتامین  Dسرمی)nmol/L

غیر قابل تخمین

2
( 2مطالعه)

هیچ مطالعهای این
پیامد را گزارش
نکرده است.

اکالمپسی

غیر قابل تخمین

2
(2مطالعه)

مطالعهای برای این
پیامد گزارش نشده
است.

وزن کم هنگام تولد
(کمتر از )2522g

غیر قابل تخمین

2
(2مطالعه)

مطالعهای برای این
پیامد گزارش نشده
است.

 ،CIفاصله اطمینانن  ،RRنسبت خطرن  ،MDاختالف میانگین.
درجهبندی شواهد توسط گروه کاری :GRADE
کیفیت باال :ما بسیار مطمئن هستیم که اثر واقعی به برآورد اثر بسیار نزدیک است.
کیفیت متوسط :ما اطمینان متوسطی به برآورد اثر داریم .تاثیر واقعی امکان دارد به برآورد اثر نزدیک باشد ،اما امکان دارد
بطور قابل توجهی متفاوت باشد.
کیفیت پایین :اطمینان ما به برآورد اثر محدود است ،تاثیر واقعی شای د بطور قابل توجهی متفاوت از برآورد اثر باشد.
کیفیت خیلی پایین :ما اطمینان بسیار کمی از برآورد اثر داریم .تاثیر واقعی احتماال بطور قابل توجهی از برآورد اثر متفاوت است.
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 1فاصله اطمینان وسیع
 2این مطالعه در مورد عدم وجود کورسازی یا افت پیگیری افتراقی در گروههای مقایسه نامشخص بود چون که اطالعات بیوشیمیایی فقط
برای افراد مبتال به پرهاکالمپسی و برخی از افراد غیرپرهاکالمپسی و گروهی از کنترل غیر باردار کامل شده بود.

برای جزئیات مطالعات وارد شده در مرور ،رفرانس  14را ببینید.
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پیوست 2
خالصهای از مالحظات گروه مشاوره دستورالعمل تغذیه برای تعیین قدرت توصیه:
 شواهد برای وزن کم تولد و وضعیت ویتامین  Dمادری کیفیت پایین

کیفیت شواهد

در نظر گرفته شد.
ارزشها و ترجیحات

 احتماال" مکملیاری ویتامین  Dبیشترین منفعت را در جمعیت
کشورهای فقیر ،افرادی با پوست تیره رنگ و در جوامعی با شیوع
باالی کمبود ویتامین  Dدارد.
 انتظار می رود این مداخله برای زنانی که در معرض میزان کافی از نور
خورشید نیستند قابل پذیرش باشد.

موازنه بین مزایا و

 ویتامین  Dبرای تشکیل استخوان و تمایز سلولی مهم است.

مضرات

 بهبود وضعیت ویتامین  Dممکن است اثرات سالمتی داشته باشد که
اندازهگیری نشده است.
 مکملیاری ویتامین  Dممکن است شیوع تولد نوزادان با وزن کم
هنگام تولد را کاهش دهد.
 هیچ ضرر تایید شدهای برای مکملیاری ویتامین  Dدر بارداری وجود
ندارد.

هزینهها و امکان سنجی

 این مداخله شاید به عنوان قسمتی از مکمل ریزمغذی چندگانه ،بهتر
اجرا گردد.
 اگر مداخله با سایر مداخالت ترکیب شود ،منابع اضافی مورد نیاز
کمتر خواهد بود.
 این مداخله زمانی که به عنوان قسمتی از مکانیسمهای ارایهای موجود
توزیع شود ،امکانپذیرتر است.
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3 پیوست
2818- 2811  برای توسعه دستورالعمل تغذیهWHO کمیته راهبرد
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Acting Director
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Dr Francesco Branca
Director
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Cluster
Dr Knut Lonnroth
Medical Officer
The Stop TB Strategy
HIV/AIDS, TB and Neglected Tropical Diseases
(HTM) Cluster
Dr Daniel Eduardo Lopez Acuña
Director
Department of Strategy, Policy and Resource
Management
Health Action in Crises (HAC) Cluster
Dr Elizabeth Mason
Director
Department of Maternal, Neonatal, Child and
Adolescent Health and Development
Family and Community Health (FCH) Cluster
Dr Michael Mbizvo
Director
Department of Reproductive Health and
Research
Family and Community Health (FCH) Cluster
Dr Jean-Marie Okwo-Bele
Director
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Dr Gottfried Otto Hirnschall
Director
Department of HIV/AIDS
HIV/AIDS, TB and Neglected Tropical Diseases
(HTM) Cluster
Dr Isabelle Romieu
Director
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and Metabolism Section
International Agency for Research on Cancer
(IARC), Lyons, France
Dr Sergio Spinaci
Associate Director
Global Malaria Programme
HIV/AIDS, TB and Neglected Tropical Diseases
(HTM) Cluster
Dr Willem Van Lerberghe
Director
Department of Health Policy, Development and
Services
Health Systems and Services (HSS) Cluster
Dr Maged Younes
Director
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Health Security and Environment (HSE) Cluster
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7 پیوست
 و کارشناسان منابعWHO  دبیرخانه،2818- 2811 ریزمغذیها- گروه مشاوره دستورالعمل تغذیه
خارجی
ریزمغذیها-  گروه مشاوره دستورالعمل تغذیه.الف
). حوزه تخصصی هر عضو گروه دستورال عمل بصورت ایتالیک نوشته شده است:(توجه
Ms Deena Alasfoor
Ministry of Health
Muscat, Oman
Health programme management, food
legislations,
surveillance in primary health care
Dr Beverley-Ann Biggs
International and Immigrant Health Group
Department of Medicine
University of Melbourne
Parkville, Australia
Micronutrients supplementation, clinical
infectious
diseases
Dr Héctor Bourges Rodríguez
Instituto Nacional de Ciencias Medicas y
Nutrición Salvador Zubiran
Mexico City, Mexico
Nutritional biochemistry and metabolism
research,
food programmes, policy, and regulations
Dr Norm Campbell
Departments of Medicine
Community Health Sciences and Physiology
and
Pharmacology
University of Calgary
Calgary, Canada
Physiology and pharmacology, hypertension
prevention and control
Dr Rafael Flores-Ayala
Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)
Atlanta, United States of America
Nutrition and human capital formation, nutrition
and growth, impact of micronutrient
interventions
Professor Malik Goonewardene
Department of Obstetrics and Gynaecology
University of Ruhuna
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Dr Junsheng Huo
National Institute for Nutrition and Food Safety
Chinese Center for Disease Control and
Prevention
Beijing, China
Food fortification, food science and technology,
standards and legislation
Dr Janet C. King
Children’s Hospital Oakland Research Institute
Oakland, United States of America
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
College of Medicine – University of Malawi
Blantyre, Malawi
Malaria, international tropical diseases research
and practice
Engineer Wisam Qarqash
Jordan Health Communication Partnership
Johns Hopkins University
Bloomberg School of Public Health
Amman, Jordan
Design, implementation and evaluation of health
communications and programmes
Dr Daniel Raiten
Office of Prevention Research and International
Programs
National Institutes of Health (NIH)
Bethesda, United States of America
Malaria, maternal and child health, human
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Galle, Sri Lanka
development research
Obstetrics and gynaecology, clinical practice
Dr Mahdi Ramsan Mohamed
Research Triangle Institute (RTI) International
Dar es Salaam, the United Republic of
Tanzania
Malaria control and prevention, neglected
tropical
diseases
Dr Meera Shekar
Health Nutrition Population
Human Development Network (HDNHE)
The World Bank
Washington, DC, United States of America
Costing of interventions in public health
nutrition,
programme implementation
Dr Rebecca Joyce Stoltzfus
Division of Nutritional Sciences
Cornell University
Ithaca, United States of America
International nutrition and public health, iron
and
vitamin A nutrition, programme research
Ms Carol Tom
East, Central and Southern Africa Health
Community (ECSA-HC)
Nairobi, Kenya
Food fortification technical regulations and

Dr David Tovey
The Cochrane Library
Cochrane Editorial Unit
London, England
Systematic reviews, health communications,
evidence for primary health care
Mrs Vilma Qahoush Tyler
UNICEF Regional Office for Central and Eastern
Europe and the Commonwealth of Independent
States (CEE/CIS)
Geneva, Switzerland
Food fortification, public health programmes
Dr Gunn Elisabeth Vist
Department of Preventive and International
Health
Norwegian Knowledge Centre for the Health
Services
Oslo, Norway
Systematic review methods and evidence
assessment using GRADE methodology
Dr Emorn Wasantwisut
Mahidol University
Nakhon Pathom, Thailand
International nutrition, micronutrient biochemistry
and metabolism

standards, policy harmonization

WHO  دبیرخانه.ب
Mr Daniel Albrecht
Technical Officer
Ethics, Equity, Trade and Human Rights Unit
Department of Information, Evidence and
Research
Dr Maria del Carmen Casanovas
Technical Officer
Evidence and Programme Guidance Unit
Department of Nutrition for Health and
Development
Dr Bernadette Daelmans
Coordinator
Policy, Planning and Progammes Unit
Department of Maternal, Neonatal, Child and
Adolescent Health and Development
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Dr Chris Duncombe
Medical Officer
Anti-retroviral Treatment and HIV Care Unit
Department of HIV/AIDS
Dr Olivier Fontaine
Medical Officer
Newborn and Child Health and Development
Unit
Department of Maternal, Neonatal, Child and
Adolescent Health and Development
Dr Ahmet Metin Gulmezoglu
Lead Specialist
Improving Maternal and Perinatal Health Unit
Department of Reproductive Health and
Research
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Dr Luz Maria De-Regil
Epidemiologist
Evidence and Programme Guidance Unit
Department of Nutrition for Health and

Dr José Martines
Coordinator
Newborn and Child Health and Development
Unit
Department of Maternal, Neonatal, Child and

Development
Adolescent Health and Development
Dr Matthews Mathai
Coordinator
Epidemiology, Monitoring and Evaluation Unit
Department of Maternal, Neonatal, Child and
Adolescent Health and Development
Dr Mario Merialdi
Coordinator
Research, Evidence and Norms Unit
Department of Reproductive Health and
Research
Dr Juan Pablo Peña-Rosas
Coordinator
Evidence and Programme Guidance Unit
Department of Nutrition for Health and
Development
Dr Lisa Rogers
Technical Officer
Evidence and Programme Guidance Unit
Department of Nutrition for Health and

Dr João Paulo Dias de Souza
Medical Officer
Improving Maternal and Perinatal Health Unit
Department of Reproductive Health and
Research
Dr Severin Von Xylander
Medical Officer
Planning and Programmes Unit
Department of Maternal, Neonatal, Child and
Adolescent Health and Development
Dr Godfrey Xuereb
Technical Officer
Surveillance and Population-based Prevention
Unit
Department of Chronic Diseases and Health
Promotion

Developmen

WHO  ادارات منطقهای.ج
Dr Abel Dushimimana
Medical Officer
Nutrition
WHO Regional Office for Africa
Brazzaville, Congo
Dr Evelina Chapman
Specialist
Health Research Management
WHO Regional Office for the Americas/Pan
American Health Organization
Washington, DC, United States of America
Dr Luis Gabriel Cuervo
Senior Advisor
Research Promotion and Development
WHO Regional Office for the Americas/Pan
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Dr Chessa Lutter
Regional Adviser
Child and Adolescent Health
WHO Regional Office for the Americas/Pan
American Health Organization
Washington, DC, United States of America
Dr Gina Tambini
Area Manager
Family and Community Health
WHO Regional Office for the Americas/Pan
American Health Organization
Washington, DC, United States of America
Dr Kunal Bagchi
Regional Adviser
Nutrition and Food Safety
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American Health Organization
Washington, DC, United States of America
Dr Ruben Grajeda
Micronutrients Technical Advisor
Child and Adolescent Health
WHO Regional Office for the Americas/Pan
American Health Organization

WHO Regional Office for South-East Asia
New Delhi, India
Dr Joao Breda
Noncommunicable Diseases and Environment
WHO Regional Office for Europe

Washington, DC, United States of America

Dr Tommaso Cavalli-Sforza
Regional Adviser
Nutrition
WHO Regional Office for the Western Pacific

Mrs Trudy Wijnhoven
Technical Officer, Nutrition Surveillance
Noncommunicable Diseases and Environment
WHO Regional Office for Europe
Copenhagen, Denmark
Dr Ayoub Al-Jawaldeh
Regional Advisern
Nutrition
WHO Regional Office for the Eastern
Mediterranean

Copenhagen, Denmark

Manila, Philippines

Cairo, Egypt

 کارشناسان منابع خارجی.د
Dr Denise Coitinho Delmuè
United Nations System Standing Committee on
Nutrition (SCN)
Geneva, Switzerland
Dr Lynnette Neufeld
Micronutrient Initiative
Ottawa, Canada
Dr Lely Solari Zerpa
Centro Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Salud

Mr Arnold Timmer
United Nations Children’s Fund (UNICEF)
New York, United States of America
Dr Carol L Wagner
Medical University of South Carolina,
Charleston, United States of America
Dr Connie M. Weaver
Purdue University
West Lafayette, United States of America

Lima, Peru
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5 پیوست
پانل متخصصین خارجی و ذینفعان
Dr Martine Alles
Danone Baby Nutrition Research
Wageningen, the Netherlands
Professor Leila Alouane
National Institute of Nutrition and Food
Technology (INNTA)
Tunis, Tunisia
Dr Stephanie Atkinson
McMaster University
Hamilton, Canada
Dr Salmeh Bahmanpour
Shiraz University of Medical Sciences
Shiraz, Iran (Islamic Republic of)
Mr Eduard Baladia Rodríguez
Spanish Association of Dietitians and
Nutritionists
Barcelona, Spain
Mr Julio Basulto Marset
Spanish Association of Dietitians and
Nutritionists
Barcelona, Spain
Professor Hiba Bawadi
Jordan University of Science and Technology
Irbid, Jordan
Ms Laura Begueria
Association of Enterprises of Dietetic Products
and
Food Supplements (AFEPADI)
Barcelona, Spain
Ms Cristiana Berti
North-West University
Vanderbijlpark, South Africa
Mr Ashok Bhurtyal
World Health Organization, Country Office for
Nepal
Kathmandu, Nepal
Professor Robert Black
Johns Hopkins Bloomberg School of Public
Health
Baltimore, United States of America
Professor Steven Boyages
University of Sydney
Sydney, Australia
Dr Nilmini Hemachandra
Family Health Bureau, Ministry of Health
Colombo, Sri Lanka
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Professor Cyrus Cooper
International Osteoporosis Foundation
Nyon, Switzerland
Dr Rosa Corcoy
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Barcelona, Spain
Mr Hector Cori
DSM Nutritional Products
Santiago, Chile
Dr Anne Davis
University of Saint Joseph
West Hartford, United States of America
Mr David Eboku
Uganda National Bureau of Standards
Nakawa, Uganda
Dr Mario Flores
National Institute of Public Health
Cuernavaca, Mexico
Ms Rae Galloway
PATH
Seattle, United States of America
Professor Ali Ghazi
Research Institute for Endocrine Sciences
Tehran, Iran (Islamic Republic of)
Dr Frederick Grant
International Potato Center
Nairobi, Kenya
Mr Rufus Greenbaum
Stanmore, United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
Dr Suzanne Harris
International Life Sciences Institute
Washington DC, United States of America
Dr Nicholas Harvey
International Osteoporosis Foundation
Nyon, Switzerland
Ms Victoria Ojo
University of Ibadan
Oyo State, Nigeria
Dr Kirsty Pourshahidi
University of Ulster
Coleraine, United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
Ms Dawna Royall
Dietitians of Canada
Fergus, Canada
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Dr Valerie Holmes
Queen’s University Belfast
Belfast, United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
Dr Elina Hypponen
University College London Institute of Child
Health
London, United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
Dr Mairead Kiely
University College Cork
Cork, Ireland
Mr Bruno Kistner
DSM Nutritional Products
Basel, Switzerland
Dr Bharati Kulkarni
National Institute of Nutrition
Indian Council of Medical Research
Hyderabad, India
Dr Marzia Lazzerini
Institute for Maternal and Child Health IRCCS
Burlo Garofolo
Trieste, Italy
Dr Maria Manera
Spanish Association of Dietitians-Nutritionists
Barcelona, Spain
Professor Nayeli Macias Morales
National Institute of Public Health
Cuernavaca, Mexico
Dr Dominic Moyo
Ministry of Health
Lilongwe, Malawi
Dr Maria Mulhern
University of Ulster
Coleraine, United Kingdom of Great Britain
and
Northern Ireland
Dr Madhavan Nair
National Institute of Nutrition (Indian Council of
Medical Research)
Hyderabad, India

Mrs Laurence Rycken
International Dairy Federation
Brussels, Belgium
Dr Jaganath Sharma
John Snow Inc.
Boston, United States of America
Dr Dina Shehab
National Nutrition Institute
Cairo, Egypt
Mr Fred Tabung
University of South Carolina
Columbia, United States of America
Dr Rob te Biesebeke
Nestlé
Vevey, Switzerland
Mr Andrew Thorne-Lyman
Harvard School of Public Health
Boston, United States of America
Dr Thach S. Tran
Australian Research Centre for Health of Women
and Babies
University of Adelaide
Adelaide, Australia
Dr Tserendolgor Uush
Nutrition Research Center
Public Health Institute
Ulaanbaatar, Mongolia
Dr Ulla Uusitalo
University of South Florida
Tampa, United States of America
Dr Napaphan Viriyautsahakul
Ministry of Public Health
Nonthaburi, Thailand
Mr You Zhou
Minerva Foundation Institute for Medical
Research
Helsinki, Finland

Dr Mostafa Waly
Sultan Qaboos University
Muscat, Oman
Dr Rianne Weggemans
Health Council of the Netherlands
The Hague, the Netherlands
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پیوست 7
سواالت در فرمت جمعیت ،مداخله ،مقایسه و پیامد ()PICO
تاثیر مکملیاری ویتامین  Dدر زنان باردار
أ .آیا باید مکملهای ویتامین  Dبرای بهبود پیامدهای سالمت مادر و نوزاد ،به مادران باردار
داده شود؟
ب .اگر بله ،د ر چه دوز ،تکرار و مدت مداخله و در چه محیطی؟
جمعیت

 زنان باردار
 زیرگروههای جمعیتی (بر اساس اولویت لیست شده است):
 جمعیت با میزان دریافت پایه غذایی کم در برابر کافی کلسیم و ویتامینD
 جمعیت با در معرض قرار گرفتن محدود نورخورشید در برابر جمعیت بادر معرض قرار گرفتن طبیعی نور خورشید
 جمعیت با خطر کم یا متوسط در برابر خطر متو سط به باالی اختالالتهیپرتانسیو بارداری
 -جمعیت بدون تحرک در برابر جمعیت با فعالیت فیزیکی متوسط

مداخله

 هرگونه مکملهای ویتامین  Dخوراکی به تنهایی
 مکملهای ویتامین  Dخوراکی که در ترکیب با سایر ریزمغذیها داده میشود.
 آنالیز زیرگروه (براساس اولویت بترتیب لیست شده است):
 با دوز ویتامین ( Dکم در برابر زیاد) با سه ماهه حاملگی که در آن مکملیاری شروع شده است. با مدت مکملیاری -با رژیم (روزانه در برابر هفتگی در برابر ماهانه)

کنترل

 پالسبو یا بدون درمان
 مکملهای ریزمغذی بدون ویتامین ( Dبرای ارزیابی اثر افزایشی ویتامین )D

پیامدها

مادری
دستورالعمل  WHOمکملیاری ویتامین  Dدر زنان باردار
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بحرانی
 فشارخون باال با پروتئینوری واضح (پرهاکالمپسی)
 سطوح خونی ویتامین  25)OH(D( Dسرم)
 اکالمپسی (وقوع یک یا بیشتر تشنج (صرع) در ارتباط با پرهاکالمپسی)
مهم
 فشارخون باال با یا بدون پروتئینوری
 هرگونه عوارض نامطلوب
 زایمان پرهترم (کمتر از  37هفته بارداری)
 تراکم استخوانی
 دیابت بارداری
 عوارض زایمان (زایمان ابزاری)
 عملکرد ایمنی
 قدرت عضالنی
 عملکرد عروقی
 عملکرد فیزیکی
نوزادی
بحرانی
 وزن کم هنگام تولد (<)2522g
مهم
 وزن تولد
 مردهزایی یا مر

زودرس نوزادی ( 2- 7روزگی)

 هرگونه عوارض نامطلوب
 کوچک برای سن بارداری سطح ویتامین  Dخون نوزادی (25)OH(Dسرم)
 قد در هنگام زایمان
محیط

تمامی محیطها /جهانی
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Guideline:
Vitamin D supplementation
in pregnant women
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