
�ت �مان و آ�وزش �ش�ی     �ت -  وزارت �ھدا      ۱۳۹۸ا��ند       د��ر ���ود �غذ� جا��ه -�عاو�� �ھدا

١ 
 

  Dویتامین  مکمل و  )COVID-19( ویروس کرونا بیماري 

 ویتـامین  کمبـود  بـاالي  شیوع به توجه با "D" عـدد  یـک  مـاهی ( پیشـگیري  دوز یـا  مگـادوز  ارائـه  از قبـل  جامعـه،  در 

ــدي 50000 مکمــل ضــروري اســت  و    Dاجــراي دســتورالعمل هــاي موجــود  مکمــل یــاري ویتــامین        ، )واح

  فقط در مواردي که پزشک تشخیص داده است باید انجام شود. "D" ویتامین سرمی سطح گیرياندازه

  ویتــامینD شــرکت از جملــه  محلــول در چربــی داراي نقــش هــاي متعــددي در بــدن مــی باشــد بــه عنــوان ویتــامین

بــدن در مقابــل بیمــاري هــا از جملــه  سیســتم ایمنــی و تقویــت اســتخوان در ســالمت متابولیســم کلســیم و فســفر در

  بیماري هاي تنفسی.

 ویتــامین  کمبــودD  ،ــروز بیماریهــاي غیرواگیــر، از جملــه ســرطان بیمــاري عروقــی، دیابــت و -بیماریهــاي قلبــی در ب

   دیده شده است. هاي خودایمنی

 یـاري ،   مکمـل  سیسـتم بهداشـتی درمـانی کشـور:    هـا در  مغـذي  ریـز  کمبـود  کنتـرل  و پیشـگیري  از جمله راهکارهاي

 جامعه است.  غذایی الگوي اصالح و غذایی وآموزش مواد سازي غنی

  ویتـامین D    از طریـق قـرار گــرفتن در معـرض نــور     بــدن داخـل  تولیـد در  :را مــی تـوان از ســه منبـع دریافـت کــرد

  .مصرف مکمل وD غذایی و نوشیدنی هاي حاوي ویتامینمصرف مواد ، خورشیدمستقیم 

  ویتامین مقادیر مورد نیاز بهD  می باشد. 1جدول شماره  براي هریک از گروه هاي سنی و فیزیولوژیک مطابق  

  

  )Kraus 2017: (منبع برحسب گروه سنی و فیزیولوژیکD یتامینو مقادیر مورد نیاز روزانه:  1جدول

( المللی در روزواحد بین   گروه سنی

Iu/d(  

  400  ماه 6تا 0نوزادان 

  400  سال 1ماه تا  6نوزادان از 

  600  سال 3تا  1کودکان 

  600  سال 8تا  4کودکان 

  600  سال18تا  8کودکان از 

  600  سالگی 70 سن تا 19افراد 
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  600  بیشتر( زنان) و ساله71 افراد

  800  ( مردان)بیشتر و ساله71 افراد

  

  )2011 انجمن غدد درون ریز امریکا(منبع: سرم  D3 دي هیدروکسی ویتامین 25کفایت  يبند طبقه: 2جدول

  گرم بر میلی لیتر ) (نانوD3 دي هیدروکسی ویتامین 25  طبقه بندي

  deficient(  < 20کمبود(

  insufficient(  21–29ناکافی(

  sufficient)(  > 30کافی

 Toxic(  > 100مسمومیت(

ـ  در کشـور  شـایع  مشـکالت  از حاضـر  حـال  در 2مطـابق جـدول شـماره     D ویتـامین  کمبـود با توجـه بـه اینکـه       مـی  شـمار ه ب

ـ  .رود  بـاردار  مـادران  در درصـد  86 تـا  ماهـه  15-23 کودکـان  در درصـد  24 حـدود  ازD ویتـامین  کمبـود  شـیوع  کـه  طـوري ه ب

بنـابراین برنامـه    دیـده مـی شـود    سـنی  هـاي  گـروه  همـه  در روسـتایی  منـاطق  از بیشـتر  شـهرها  در کمبـود و ایـن   اسـت  متغیر

   : در کشور می باشد در حال اجرا 3 مکمل یاري مطابق جدول شماره

  D: برنامه کشوري مکمل یاري ویتامین 3جدول

 نام مکمل
شکل 

 دارو
  مقدار و روش دادن مکمل  گروه سنی

مولتی ویتـامین یـا   

  ویتامین آ+د
  قطره

ــروع از روز  ــد تــا   5تــا  3ش تول

  ماهگی  24پایان 

ــولتی       ــا م ــره آ + د ی ــی قط ــی س ــک س ــه ی روزان

  قطره در روز 25ویتامین معادل 

   Dویتامین 

  پرل
ــان ســن مدرســه (   12-18نوجوان

  سال)

یـک عـدد   هرمـاه  مـاه از سـال تحصـیلی      9در طی 

  هزار واحدي 50قرص ژله اي 

  هزار واحدي 50ماهانه یک عدد قرص ژله اي   جوانان  پرل

  پرل
  میانساالن

  

  هزار واحدي 50عدد قرص ژله اي  ماهانه یک

  هزار واحدي 50ماهانه یک عدد قرص ژله اي   سالمندان  پرل

  پرل
ــک    مادران باردار  ــه ی ــا هنگــام زایمــان روزان ــارداري ت از شــروع ب

  واحدي 1000عدد قرص ژله اي 

  پرل
ماهــه اول شــیردهی روزانــه یــک عــدد قــرص  6در   مادران شیرده

  واحدي 1000ژله اي 
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  قرص  D/ کلسیم کلسیم

ــه یــک عــدد قــرص حــاوي    سالمندان ــا  200روزان ــا  400ی ی

ــیم و   500 ــرم کلسـ ــی گـ ــین  400میلـ ــد بـ واحـ

 Dالمللی ویتامین 

درنظر گرفته نشده است. با توجه به توصیه  آنهادر حال حاضر برنامه کشوري براي مکمل یاري سال): 8تا  2در مورد کودکان (

هزار  50ماه یکبار یک عدد مکمل  2،  به مادران آموزش داده شود که هر Dکمبود ویتامینهاي کمیته کشوري پیشگیري و کنترل 

  تهیه و به کودك خود بدهند.  Dواحدي ویتامین 

            مـابقی بایـد از    و مـی باشـد   مکمل هـاي تجـویز شـده از طریـق سیسـتم بهداشـتی درمـانی تـامین کننـده بخشـی از نیازهـا

 ،(مـاهی هـاي چـرب، لبنیـات     Dو ویتـامین   ، حبوبـات و ...) لبنیـات، انـواع کلـم   شـیر و  (طریق منابع غذایی حـاوي کلسـیم   

  تامین شود.) و ... زرده تخم مرغ

   ــت ــر اس ــه ذک ــل (   الزم ب ــل تحم ــت قاب ــطح دریاف ــاالترین س ــامین) وUpper Limitب ــنی و   D یت ــروه س ــب گ برحس

در روز  میلــی گــرم 2500کلســیم نیــز معــادل  و بــراي المللــی بــین واحــد 4000فیزیولوژیــک بــراي بزرگســاالن روزانــه 

در طــوالنی مــدت مــی توانــد موجــب  المللــی در روز واحــد بــین 000/10مصــرف مقــادیر بیشــتر از   تعیــین شــده اســت.

  مسمومیت شود.

   ویتـامین  واحـدي هـزار   50مصرف همزمان مکمـل D    کلسـیم بـا قـرص D   از نظـر  ایمـن و در محـدوده   بـوده  بـدون اشـکال 

  قرار دارد. مکمل کلسیم همراه یا بعد از غذا میل شود. D ویتامین دریافت

  بــراي پیشــگیري از کمبــود ویتــامین"D"  در زنــان بــاردار، الزم اســت مطــابق بــا دســتورعمل مکمــل یــاري روزانــه مــادران

 واحد روزانه)اقدام شود.  1000باردار (

        با توجه بـه ایـن کـه نـوع تزریقـی ویتـامین"D"   ایـن  از کمبـود  پیشـگیري  در سـطح ی نـدارد لـذا   ب، زیسـت دسترسـی خـو 

  شود.توصیه نمی تزریقی آن شکل ،ویتامین

  :Dعالئم مسمومیت با ویتامین 

بــاال و طــوالنی  بــا دوزایجــاد مــی شــود. مصــرف  )1یپرکلســمیاه(افــزایش کلســیم خــون ،  Dویتــامین  بــا حــاد در مســمومیت

   .شود )عروق جدار کلسیفیکاسیونایجاد سختی عروق ( ممکن است باعث Dمدت ویتامین 

را   Dالزم اســت بیمــاران کبـدي وکلیــوي زیــر نظرپزشـک معــالج مکمــل هـاي مــورد نیـاز بــه ویــژه مکمـل ویتــامین       توجـه: 

 مصرف کنند.

                                                           
1 Hypercalcemia 
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 ماننـد  عوارضـی  بـروز  عمـدي،  یـا  سـهوي  صـورت  بـه ایـن ویتـامین    مجـاز  حـد  از بـیش  و نادرسـت اقدام بـه مصـرف    صورت در

از  و تهـوع  دهـان،  در آهـن  طعـم  دهـان،  خشـکی  پرنوشـی،  اشـتها،  کـاهش  سـردرد،  آلـودگی،  خـواب  خسـتگی،  ضـعف،  یبوست،

  گزارش شده است . نیز استفراغادرار و کاهش وزن تکرر دست دادن اشتها، 

  

 :)COVID -19(ویروس کرونا در ارتباط با بیماري با  Dمصرف مکمل ویتامین 

ــامین      ــر مصــرف مکمــل ویت ــی ب ــدي مبن ــه توصــیه جدی ــیچ گون ــانی بهداشــت ه ــازمان جه ــه منظــور  Dدر حــال حاضــر س ب

لــذا برنامـه مکمــل یــاري ویتــامین  ارائـه نکــرده اســت .  )COVID -19(ویــروس کرونــا و پیشـگیري از بیمــاري هــاي تنفسـی   

D                   مطابق بـا دسـتورالعمل هـاي موجـود بـراي گروههـاي سـنی مختلـف بایـد اجـرا شـود و مـواردي کـه بـا تشـخیص پزشـک

  می باشند توسط پزشک معالج و با استفاده از پروتکل هاي درمانی انجام می شود. Dدچار کمبود ویتامین 

  : Dکمبود ویتامین  راهکار درمانی

هـاي  روش ،) D(کمبـود شـدید ویتـامین   یترل یلـی نـانوگرم در م  10کمتـر از    Dیتـامینِ و بـا میـزان سـرمی    یمـاران ب براي

  :می باشدبه شرح زیر  پزشک تجویز با  معمول درمان

ــ  50،000 دوز .1  8 بــه مــدت بزرگســاالن ي در هفتـه بــرا  یکبــار یبـه صــورت خـوراک   D یتــامینو یالمللـ  ینواحـد ب

 واحدي ادامه یابد 50000 ماهانه یک عدد پرل ،مطابق برنامه کشوري و سپسهفته 

 18تــا  12نوجوانــان ســنین ي در هفتــه بــرا یکبــار یبــه صــورت خــوراک Dِ یتــامینو یالمللــ ینواحــد بــ 50،000 دوز .2

  واحدي ادامه یابد 50000ماهانه یک عدد پرل  ،مطابق برنامه کشوري و سپسهفته  6مدت  به

ــه   ســرم) D3دي هیدروکســی ویتــامین D )25هــدف رســاندن ســطح ویتــامین  ــاالتر از ب ــانوگرم در م  30ب ــین ــرل یل     یت

  می باشد.
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