بسمه تعالی
دستور عمل کشوری مکمل یاری با ویتامین  Dدر مادران باردار
نتایج دومين بررسي ملي وضعيت ریزمغذي ها در  11اقليم كشور در سال  ،1391حاكي از شيوع باالي كمبود ویتامين  Dدر گروه
هاي سني مختلف مي باشد .این مطالعه نشان داد كه مادران باردار باالترین شيوع كمبود ویتامين "د" را در بين گروه هاي مختلف
دارند و  % 85مادران باردار در سراسر كشور در معرض كمبود و یا دچار كمبود شدید ویتامين  Dمي باشند.
ویتامين  ،Dیک ویتامين محلول در چربي و داراي نقش هاي متعدد در بدن است .این ویتامين عالوه بر نقشي كه در جذب كلسيم،
حفظ سالمت ا ستخوانها و پي شگيري از پوكي ا ستخوان دارد ،در پي شگيري از ب سياري از بيماريهاي غيرواگير از جمله دیابت نوع
 ،2بيماريهاي خودایمني مثل بيماري مولتيپل اسككرلروز  )MSو انواع سككرنان نيز مو ر اسككت .شككواهد موجود نشككان مي دهد كه
سطوح پایين ویتامين  Dدر ني بارداري مادر را م ستعد ابتال به پره اكالمپ سي مي كند .كمبود ویتامين  Dدر مادر با هيپو كل سمي
نوزادي و هيپوپالزي ميناي دندان در كودكي ،ارتباط دارد.
با توجه به شيوع گ سترده كمبود ویتامين  Dدر مادران باردار ،نقش پي شگيرانه ي آن در بيماري هاو محدود بودن منابع غذایي این
ویتامين الزم است برنامه مرمل یاري ویتامين  ،Dجهت تامين نياز گروه مادران باردار به روش زیر به مورد اجرا گذاشته شود:
 -1به كليه مادران باردار توصيه كنيد از ابتداي بارداري ،روزانه  1000واحد ویتامين  Dمصرف نمایند .این مقدار ویتامين
مي تواند به صككورم مازا و یا از پایان هفته شككانزدهم بارداري در قالم مولتي ویتامين دوران بارداري مورد اسككتفاده قرار
گيرد.
 -2با توجه به شكككيوع باالي كمبود ویتامين  Dدر مادران باردار ،قبل از ارائه دوز پيشكككگيري روزانه هزار واحد) ،لزومي به
اندازهگيري سطح سرمي ویتامين  Dنيست.
 -3الزم اسككت كاركنان بهداشككتي در نخام خدمام بهداشككتي اوليه ،به كليه اوراد توضككيحاتي در خصككوص چگونگي مصككرف
ویتامين  Dو عوارض احتمالي ناشي از مصرف بيش از اندازه را به شرح زیر ارائه دهند:
الف -بهتر است مرمل مولتي ویتامين مينرال حاوي ویتامين  Dبا وعدههاي اصلي غذا ناهار یا شام) مصرف شود.
ب -دوز پيشگيرانه در نخر گروته شده براي كمبود ویتامين  Dدر مادران باردار یعني  1000واحد در روز ،بدون عارضه
مي باشد.
ج -در صورم بروز عالئم م سموميت شامل یبو ست ،ضعف ،خ ستگي ،خواب آلودگي ،سردرد ،كاهش ا شتها ،پرنو شي،
خشكككري دهان ،نعم آهن در دهان ،تهوع و اسكككتفرا از ادامه مصكككرف مرمل مولتي ویتامين مينرال حاوي ویتامين D
خودداري كرده و به پایگاه سالمت  /خانه بهداشت یا پزشک مراجعه نمایند.
د -احتمال تداخالم دارویي در صورم مصرف برخي داروها همراه ویتامين  Dبه شرح زیر وجود دارد توصيه مي شود
بيمار پزشک خود را از مصرف ویتامين  Dآگاه سازد):



مصككرف هم زمان ویتامين "د" با داروهاي كورتيرواسككتروئيدي مانند پردنيزولون ،داروهاي ضككد تشككنج مانند
ونوباربيتال و وني تویين و داروهاي درمان بيماري سل مانند ریفامپين و ایزونيازید با مراني سم هاي مختلف از
جمله كاهش جذب كلسككيم ،كاهش جذب ویتامين  ،Dاوزایش متابوليسككم ویتامين  Dتداخل داشككته و موجم
كاهش ا ر ویتامين  Dمي شود .لذا نياز این اوراد به ویتامين  Dاوزایش مي یابد.



مصرف هم زمان ویتامين  Dبا تيازیدها كه در درمان وشارخون استفاده مي شود ميتواند سطح ویتامين  Dخون
را اوزایش دهند.



در صورتي كه ورد داروي آنتي اسيد مصرف مي كند ،الزم است ویتامين  Dرا دو ساعت قبل یا چهار ساعت بعد
از آنتي اسيد ميل كنند.



در صورم مصرف داروي قلبي دیگوكسين مصرف ویتامين  Dبا نخر پزشک معالج باشد.

 -4مگا دوز ویتامين  Dدر بارداري:
دوز هاي بسيار باال  500.000 ،300.000واحد) ویتامين د عضالني به دليل اوزایش ریسک شرستگي هاي استخواني در
بارداري توصيه نمي شود.
 -5الزم ا ست قبل از تاویز ویتامين  ،Dاز مادر باردار در خ صوص تاویز آمپول ویتامين  Dو یا م صرف مرمل مگادوز م شابه
سوال شود .در صورم م صرف یري از این دو مورد باید در تاویز مادد مگادوز احتياط شود و ورد مورد نخر به پز شک
براي تصميم گيري نهایي از جهت مصرف مرمل ارجاع داده شود.
 -6در موارد زیر ارجاع به پزشک مركز ضروري است:
الف -وجود عالئم مسموميت با ویتامين :D
حداكثر ميزان مااز مصككرف ویتامين Dبراي مادران باردار 4000 ،واحد بين المللي  100ميرروگرم) در روز مي باشككد و
مصرف مقادیر بيشتر از  10/000واحد در روز در نوالني مدم مي تواند موجم مسموميت شود.
در صورم م صرف نادر ست و بيش از حد مااز به صورم اتفاقي یا بروز عوار ضي مانند یبو ست ،ضعف ،خ ستگي ،خواب
آلودگي ،سردرد ،كاهش ا شتها ،پرنو شي ،خ شري دهان ،نعم آهن در دهان ،تهوع و ا ستفرا ارجاع به پز شک ضرورم
دارد.
ب -در اوراد مبتال به ساركوئيدوزیس ،هيپرپاراتيروئيدیسم ،بيماريهاي كليوي و هيستوپالسموزیس ،مصرف مرمل ویتامين
 Dمي بایست با نخر پزشک اناام شود.

