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 مقدمه

آن کمبود  لتعمهمترین رود که یکی از خونی یکی از مشکالت شایع در کشورهای در حال توسعه بشمار میکم

 شود که گاهین و کودکان میاشد. فقر آهن سبب عوارض زیاد و شدیدی در شیرخواربادریافت آهن از طریق غذا می

شود که کل میدر شیرخواران خونی سبب کاهش ضریب هوشی مثال کمد؛ برای نباشجبران ناپذیر می این عوارض

 دهد.زندگی آنها را در آینده تحت تاثیر قرار می

لزوم توجه به بنابراین  ،سالمی ایران بر افزایش موالید قرار گرفته استبا توجه به اینکه سیاست فعلی نظام جمهوری ا 

از رسد، از سوی دیگر، سالمت کودکان متولد شده امروز که آینده سازان فردا هستند بیش از پیش مهم به نظر می

با توجه به  نیاز مبرم  و قرار گرفتهآنجایی که امروزه تاکید تمام مجامع علمی و بین المللی بر پزشکی مبتنی بر شواهد 

مشورت با گروه سنی شیرخواران و کودکان، پس از  برایآهن  یاری در مورد مطالب مبتنی بر شواهد در مورد مکمل

جستجوی پایگاه اینترنتی سازمان جهانی بهداشت مبحث فوق برای ترجمه انتخاب شد. پس از کسب مجوز همکاران و 

دانشگاه علوم های الزم با ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی هنگیهماانجام از سازمان جهانی بهداشت و 

پس از چند  وقرار گرفت از اتمام ترجمه، تمام کتاب مورد بازخوانی و اصالح  بعدترجمه کتاب شروع شد. ، تبریزپزشکی 

ت، از شما تقاضا داریم هر گونه نانوشته بدون اشکال اس نامهبرای انتشار آماده گردید. از آنجایی که تنها  بار بازخوانی

 در میان بگذارید.   sh.pourasad@yahoo.comپیشنهادات و نظرات خود را در مورد این ترجمه با ما به آدرس 

 گروه مترجمین                                                                                                                         
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 و کودکان شیرخوران آهن روزانه در یاری لمکم: 1جهانی راهنمای سازمان بهداشت 

 خالصه اجرایی

ترین علت کم خونی رود شایعخونی داشتند. تصور می کم ح جهانمیلیون کودک در سط 211، نزدیک به 6100در سال 

کمبود آهن می تواند ناشی  اکسیژن رسانی به هموگلوبین است. اشد که یک ماده معدنی ضروری برایب کمبود آهن می

در دختران نوجوان در اثر  آهن در رژیم غذایی، افزایش نیاز در دوره رشد، افزایش کمبوداز مصرف یا جذب ناکافی 

 مانند شیستوزومیازیس یا هجوم کرم قالبدار در مناطق آندمیک  این انگل باشد. یا عفونت با کرمهای روده قاعدگی

انرژی و  ل تنظیم متابولیسمآهن یک ماده مغذی ضروری برای تکامل و رشد سلول در سیستم ایمنی و عصبی و عام

دالر  26/6های اقتصادی کم خونی ناشی از فقر آهن  وری فیزیکی ساالنه هزینههرهب ضرری فعالیت بدنی است. سرانه

از تولید ناخالص داخلی در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط محاسبه شده است.  ٪17/1، یا آمریکا به ازای هر نفر

مداخالتی که می تواند شیوع کم خونی را کاهش  ی مکمل خوراکی آهن را به عنوان یکی ازسازمان بهداشت جهان

 همواره توصیه کرده است. ،دهد

نگرانی در افزایش خطر احتمالی ماالریا با  زا مورد نیاز است.بسیاری از عوامل بیماری یروالنسآهن برای بقا و و

از سوی دیگر،  در میان کودکان با ذخیره  آهن باال مطرح شده است.، به ویژه خالت آهن در مناطق ماالریای بومیمدا

از محیط های ماالریای بومی غربالگری برای شناسایی فقر آهن در کودکان قبل از مصرف مکمل آهن در بسیاری 

ریا شدید کم خونی در سطح جهان، به ویژه در مناطقی که سرایت ماالبا توجه به اهمیت و دامنه وسیع  نیست. امکانپذیر

انجام شده  به منظور بررسی کارآیی و ایمنی مصرف مکمل آهن در کودکانماالریا بومی  مناطقاز است، یک ارزیابی 

 .است

  هدف  راهنما

                                                           
در  WHOهرگونه مستندی با هر عنوانی را گویند که حاوی توصیه های  WHOاست. راهنمای  )WHO(این مجموعه ، یک راهنمای سازمان بهداشت جهانی1 

است یا راهنمایی در مورد تغییر در عملکرد، یا تناقض خونمای استاندارد در پاسخ به یک درمورد مداخله های بالینی، بهداشت عمومی یا سیاست گذاری باشد. یک راه

های موضوع یا مشکل بهداشت عمومی را حل کند. یک توصیه  حاوی رود که بطور کامل تمام جنبهشود و انتظار نمیی بالینی یا سیاستگذاری تهیه میدر یک حیطه

دارد که  مداخله و استفاده از منابع متعددبیماران باید چه کنند؛ تاکید بر انتخاب بین چند  کند سیاستگذاران، کارکنان مراقب سالمت یااطالعاتی است که مشخص می

  اند.تایید شده WHOمرور راهنمای  هستند توسط کمیته WHOهای د. تمام انتشاراتی که حاوی توصیهبر سالمت تاثیر دارن
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هدف این راهنما کمک به کشورهای عضو و شرکای آنها در  تصمیم گیری آگاهانه در مورد اقدامات تغذیه مناسب برای 

 ( است که اهداف جهانی در برنامه پیاده سازی جامع تغذیه مادر، نوزاد و کودک و0دار )رسیدن به اهداف توسعه پای

 (.6102-6121دارد )در بر، کودکان و نوجوانان  را استراتژی جهانی برای سالمت زنان

 طراحی، اجرا و گسترش که در گیرسیاست گذاران، مشاوران متخصص  و کارکنان فنی این راهنما برای   پیشنهادات

 بهداشت عمومی در نظر گرفته شده است. درتغذیه  همچنین کارشناسان برنامه های پیشگیری و کنترل  کم خونی و 

این پیشنهادات جایگزین پیشنهادات قبلی  راهنمای سازمان بهداشت جهانی در مصرف مکمل آهن در کودکان است  

 باشد.ادان و کودکان میکه به طور خاص مربوط به مکمل روزانه آهن خوراکی در میان نوز

 روش تهیه راهنما 

( با استفاده از روش های مشخص در کتاب دستنامه سازمان بهداشت جهانی برای WHOسازمان بهداشت جهانی ) 

( شناسایی سوال iمراحل این فرایند شامل: ) .از شواهد موجود را توسعه داد مهم های توصیه WHO (2)  تهیه راهنما

iمدها؛ )اولویت دار و پیا i( بازیابی شواهد؛ )i i iارزیابی و سنتز شواهد )i v) فرموالسیون  توصیه ها، از جمله اولویت )

vi) ،ا،  تساوی حقوق و مالحظات اخالقی( اجرvi) ،( انتشارvهای تحقیقاتی و برنامه ریزی برای آنها ) i ارزیابی )

ش انتخاب شده، بر اساس مرور مربوط به موضوعات از پیآماده سازی پروفایل های شواهد  .تاثیر و به روز رسانی راهنما

 .(1انجام شد ) GRADEروز و به ،مندنظام

یک گروه  باشد. داران بالقوه و ذینفعان میگروه تهیه راهنما  شامل کارشناسان محتوا، روش شناسان و نمایندگان سهام

مد نظر  برگزار شد، و در آن  همین راهنما 6101فوریه  61-61جلسه ای در مورد این  راهنما که در ژنو، سوئیس در 

، به برگزار شد، شرکت کرده 6100مارس  01-02گروه دوم راهنما در نشستی در ژنو، سوئیس در  بود شرکت کردند.

جلسه سوم در  .آهن در کودکان در مناطق با سرایت باالی ماالریا پرداختندیاری بحث در مورد ایمنی مصرف مکمل 

، برای نهایی سازی راهنما  برگزار شد. دو تن از کارشناسان به عنوان داوران همکار 6102ژوئن  62-62ر ژنو، سوئیس د

 پیش نویس  راهنما تعیین شده بودند.
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 شواهد موجود

( 2شواهد موجود شامل چهار مرور نظام مند است که از روش های کتابچه کوکران برای مرور نظام مند مداخالت )

تأثیر مصرف قرص آهن روزانه در نوزادان، کودکان پیش دبستانی  و دبستانی و همچنین اثر آهن در کند و پیروی می

دهد. بررسی ها  را مورد ارزیابی قرار میماالریا بومی بروز و شدت ماالریا، از جمله مرگ و میر در کودکان درمناطق 

مام مطالعات به مقایسه گروهی از کودکان که ت باشد.خوشه ای می-مایی تصادفی روی افراد  و تصادفیشامل کارآز

برای مرور های نظام مند قبل از  پرداخته اند. ،کردنددریافت نمی با گروهی که آهن کردندمکمل آهن دریافت می

( را قبل از نشست 6102)ژوئن  PubMed انجام یک جستجوی اضافی در  ، دبیرخانه سازمان بهداشت جهانی 6102

، یک مرور کامل مطالعات به عنوان بخشی از 6101عالوه بر این، در ماه اوت سال  انجام داد. گروه توسعه راهنما

 را شناسایی نکردند. مرتبطها هیچ مطالعه اضافی بررسی شواهد برای مکمل ماالریا و آهن انجام شد. این بررسی

الریای بومی برای پیامدهای مهم کیفیت کلی شواهد موجود برای مصرف مکمل آهن روزانه در کودکان و درمناطق ما

کیفیت شواهد برای اندازه گیری  کم خونی، فقر آهن و کم خونی ناشی از فقر آهن از زیاد تا بسیار کم متفاوت است.

های  رشد و مرگ و میراز متوسط تا بسیار پایین بود. کیفیت شواهد بر ماالریای بالینی به عنوان  نتیجه مطالعات انجام 

 شد. ماالریا از زیاد به متوسط در نظر گرفتهبومی  شده در مناطق

 2پیشنهادات

 آهن روزانه به عنوان یک مداخله بهداشت عمومی در نوزادان و کودکان در سنینیاری  مکمل 

م خونی برای جلوگیری از کمبود آهن و ک 2کنند، که در مناطق با شیوع زیاد  کم خونی  زندگی میماه 23-6 

 ، با کیفیت متوسط شواهد(.قاطع شود )توصیهتوصیه می

 

                                                           
در کودکان هستند که بطور اختصاصی مربوط به مکمل خوراکی آهن روزانه در شیرخواران و  در مورد مکمل یاری آهن WHOراهنماهای قبلی  توصیه ها جایگزین6 

 .کودکان بودند

سیستم اطالعات در غیاب داده های شیوع در این گروه،سایر جایگزین های خطر باالی کم خونی را در نظر بگیرید. برای دستیابی به جدید ترین تخمین ها به 2 

Vitamin and Mineral Nutrition))(VMINIS)  که توسطWHO شود، مراجعه کنید.میزبانی می 
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 ماه6-22آهن روزانه در نوزادان و خردساالنیاری طرح پیشنهادی برای مصرف مکمل  A.جدول 

 0 )ماه 2-62 (نوزادان و خردساالن گروه هدف

 میلی گرم آهن المنتال1/06تا  01  ترکیب مکمل

 قطره / شربت شکل مکمل

 روزانه تناوب مصرف 

 متوالی در یک سالسه ماه  مدت زمان

مناطقی که شیوع کم خونی در نوزادان و کودکان   مناطق

 6و یا باالتر است  ٪21خردسال 

 

 ferrous sulfate heptahydrate میلی گرم 11-1/26میلی گرم آهن المنتال برابر 1/06-01 .0

 .ferrous gluconateمیلی گرم  2/12 -6/012 یا ferrous fumarateمیلی گرم  21 -1/27،

 در صورت عدم شیوع در این گروه، برای خطر کم خونی، پروکسی در نظر بگیرید.  .6

 WHO-hosted Vitamin and Mineral Nutrition( VMNIS)برای آخرین آمار، به

Information System   (7) مراجعه کنید  

  59-24سنین  پیش دبستانی در روزانه به عنوان یک مداخله بهداشت عمومی در کودکان آهنیاری مکمل 

وبین و بهبود وضعیت برای افزایش غلظت هموگل کنندمی، که در مناطق  با شیوع باالی کم خونی  زندگی ماه

 .قاطع،  کیفیت بسیار پایین شواهد(شود )توصیه آهن توصیه می
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 ماه59-24آهن روزانه در کودکان  یاری طرح پیشنهادی برای مصرف مکمل  B.جدول 

  )ماه (59-24پیش دبستانی کودکان  گروه هدف

 0 میلی گرم آهن المنتال 21  ترکیب مکمل

 / شربت/ قرصقطره شکل مکمل

 روزانه تناوب مصرف 

 سه ماه متوالی در یک سال مدت زمان

مناطقی که شیوع کم خونی در نوزادان و کودکان   مناطق

 6 و یا باالتر است ٪21خردسال 

 

  میلی گرم  ferrous sulfate heptahydrate  ،91میلی گرم 011ابر میلی گرم آهن المنتال بر 21 . 0

ferrous fumarate  میلی گرم 611یاferrous gluconate. 

. در صورت عدم شیوع در این گروه، برای خطر کم خونی، پروکسی در نظر بگیرید. برای آخرین آمار،  6

 WHO-hosted Vitamin and Mineral Nutrition Information( VMNIS)به

System   (7) مراجعه کنید 

 ماه  و  21آهن روزانه به عنوان یک مداخله بهداشت عمومی در کودکان دبستانی در سنین  یاری  مکمل

م برای جلوگیری از کمبود آهن و ک 2کنندبزرگتر، که در مناطق در آن  کم خونی بسیار شایع است زندگی می

 یفیت باالی شواهد( .، با کخونی توصیه می شود )توصیه قاطع

 

                                                           
ها به سیستم اطالعات رین تخمینتظر بگیرید. برای دستیابی به جدیدهای خطر باالی کم خونی را در نسایر جایگزین های شیوع در این گروه،در غیاب داده2 

Vitamin and Mineral Nutrition))(VMINIS)  که توسطWHO شود، مراجعه کنیدبانی میمیز. 
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 ماه 12-5 کودکان پیش دبستانی آهن روزانه دریاری طرح پیشنهادی برای مصرف مکمل C.جدول 

  )ماه  (12-5کودکان پیش دبستانی  گروه هدف

 0میلی گرم آهن المنتال21 -21 ترکیب مکمل

 قرص/کپسول شکل مکمل

 روزانه تناوب مصرف 

 السه ماه متوالی در یک س مدت زمان

مناطقی که شیوع کم خونی در نوزادان و کودکان   مناطق

 6 و یا باالتر است ٪21خردسال 

 

-ferrous sulfate heptahydrate ،90 میلی گرم 300011-گرم آهن المنتال برابر میلی 30-60. 0

 .ferrous gluconateمیلی گرم  500-250یا  ferrous fumarateمیلی گرم  180

وع در این گروه، برای خطر کم خونی، پروکسی در نظر بگیرید. برای آخرین آمار،  . در صورت عدم شی6

 WHO-hosted Vitamin and Mineral Nutrition Information( VMNIS)به

System   (7) مراجعه کنید 

 ی برای ، ارائه مکمل آهن در نوزادان و کودکان باید در رابطه با اقدامات بهداشت عمومماالریا بومی در مناطق

 جلوگیری، تشخیص و درمان ماالریا )توصیه قاطع، کیفیت باالی شواهد( انجام شود.

 

 

 

 



 دستورالعمل استفاده از مکمل یاری آهن روزانه برای شیرخواران و کودکان

14 

 

 مالحظات

 اظهارات در این بخش با هدف توجه به اجرای توصیه ها، بر اساس بحث گروه توسعه راهنما در نظر گرفته شده است.

  ه سطح جامعه است. اگر کودک مبتال بآهن خوراکی روزانه یک استراتژی پیشگیری برای اجرا در یاری مکمل

 .های ملی برای درمان کم خونی را باید برای وی انجام شودکم خونی تشخیص داده شد، راهنما

  است، رژیم های متناوب مصرف مکمل آهن می تواند در نظر گرفته شود. ٪61-21اگر شیوع کم خونی 

 حصول اطمینان از تامین به موقع و ، با هدف ای یز باید مبتنی بر شرایط زمینهترین شیوه تجوتخاب مناسبان

 های آسیب پذیر باشد.جمعیتیاری آهن در مداوم  مکمل 

  یاری ماالریا به طور منظم ارائه شده است، مکمل و درمان کنترل ماالریا، زمانی که خدمات بومی در مناطق

که  یکودکاندرت آهن خوراکی دهد. مداخالا ی بالینی یا مرگ را افزایش نمیآهن خطر ابتال به ماالری

های ها و برنامهای آغشته به حشره کش، ارائه  پشه بندههای ماالریا )به عنوان مثالاتژیدسترسی به استر

 . باشدممنوع می ،ندارند را کنترل ناقل(، تشخیص سریع بیماری ماالریا، و درمان با داروهای موثر ضد ماالریا

  آهن  یاری خطر ماالریای  بالینی در کودکان با ذخیره آهن باال که مکمل  احتمال ،اماالریبومی در مناطق

وجود دارد. در مناطقی که کم خونی بسیار شایع است نیازی به غربالگری برای کم خونی  کنند دریافت می

 قبل از مصرف مکمل آهن نیست.

 است، در  در این سن خطرناکدهد و به خصوص از آنجا که بیماری ماالریا در ابتدای دوران کودکی رخ می

و خوابند میکش پشه بندهای آغشته به حشره آهن فقط باید به نوزادان که زیر یاریمناطق آندمیک مکمل 

 ، داده شود.شوندیمبا داروی موثر ضد ماالریا طبق راهنما های ملی درمان  افورماالریا  در صورت ابتال به

  مبنی بر افزایش خطر عوارض  ماالریا، هیچ شاهد قانع کننده درمانو سریع  تشخیص ،جامعدر حضور نظارت

کافی و افزایش احتمال عوارض، خدمات ناعلت به طور کلی مکمل آهن وجود نداشت. ناشی از  مصرف  جانبی

 نادرست مراقبت از سالمت است.
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 های پژوهشاولویت

-داد که شواهد موجود در برخی حوزه و گروه بررسی خارجی نشان WHOراهنمای  بحث بین اعضای گروه توسعه 

بیشتر در مورد مصرف مکمل آهن در نوزادان و کودکان، به ویژه در زمینه های زیر  و تحقیقات محدود بودههای دانش 

 مورد نیاز است:

  دوز مناسب، برنامه و مدت زمان مصرف مکمل آهن؛ اثر دوزهای مختلف و مدت زمان مکمل آهن بر شدت

  WHOیا علل کم خونی در تمام مناطق های مختلف، شیوع 

 های مکمل به مدت چند بعد از تداوم برنامه آهن اضافه داده های اضافی در ایمنی  مکمل آهن )آسیب کبدی؛

اثرات در کودکان غیر مبتال به  ،مقاومت به انسولین ،سال؛ مکمل آهن داده شده در رابطه با دیگر مداخالت

 هن( کم خونی یا غیر مبتال به فقر آ

 ر غلظت هموگلوبین و شیوع کم خونیاثر افزودن ریزمغذی دیگر به عنوان مکمل آهن ب 

  کمل تغییر رفتار موثر برای پایبندی پایدار و مکانیزم انتقال نوآورانه برای م بردهایراهتحقیق کاربردی  در

 های آهن

 حرکتی(. ناختی وشج کارکردی )به عنوان مثال توسعه مطالعات دراز مدت بیشتر بر روی نتای 

 

 چشم انداز و هدف

آهن روزانه در نوزادان و کودکان، به عنوان یاری مبتنی بر شواهد در مصرف مکمل  های جهانی واین  راهنما توصیه

هایی برای مصرف دهد  همچنین  توصیهیک مداخله بهداشت عمومی برای پیشگیری از کم خونی و فقر آهن ارایه می

 دهد.ارائه می باشدی که بیماری ماالریا شایع میمکمل آهن در کشورهای

گیری آگاهانه در مورد اقدامات تغذیه شرکای آنها در تالش برای  تصمیم هدف  راهنما کمک به کشورهای عضو و 

، دستیابی به امنیت : پایان گرسنگی6(، به ویژه، هدف 0) (SDGs)مناسب برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار بود 

راهنما کشورهای عضو را  در تالش برای رسیدن به اهداف همچنین و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار.   غذایی

ی مجمع بهداشت جهانی شصت و ، مصوبهو کودک جامع تغذیه مادر، نوزاد جهانی تعیین شده در برنامه پیاده سازی
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( 2(  )6102-6121)نوجوانان زنان، کودکان استراتژی جهانی برای سالمت( و 6) WHA2/21و  6106پنجم در سال 

 تایید شده را حمایت خواهد کرد.

و کارکنان فنی  مشاوران متخصص آنهاکه شامل سیاست گذاران،  است متعددیراهنما برای مخاطبان  ها در اینتوصیه

تغذیه برای سالمت  کارشناسانو بوده ها برای پیشگیری و کنترل کم خونی را و گسترش برنامهدرگیر طراحی، اجکه 

 دهد.ای از شواهد پشتیبان آنها  را ارائه میاین سند توصیه های اصلی و خالصه باشد.عمومی  می

 

 زمینه

داشتند. بیشترین میزان شیوع کم  (9 و1میلیون کودک در سطح جهان کم خونی ) 211، نزدیک به 6100در سال  

سیای جنوبی و مرکزی و غرب آفریقا همچنان  باالترین میزان ( است. آ00و01سال و زنان ) 1خونی در کودکان زیر 

 (.00و9) کم خونی را دارند

های قرمز سلول اوقات تغییر اندازه یا شکلکم خونی با کاهش در تعداد سلول های قرمز خون مشخص می شود، گاهی 

ل اکسیژن به سلول های خون برای انتقا تالل در ظرفیت فیزیولوژیکی طبیعیرسد که باعث اخسطحی میخون به 

تواند تغذیه و باشد و میکم خونی کاهش غلظت هموگلوبین می قابل اعتمادترین سنجه برای  شود.سراسر بدن می

میلیون سال به  2/21ز دست دادن  ا( نشان دهد.  تخمین زده شده که کم خونی باعث 02 و06بهداشت نامناسب را )

 (.00ن سال بوده است )هما ها دردرصد ناتوانی در تمام جنبه 1/1و یا   6101سال  دلیل  ناتوانی در

ترین علت کم خونی  ی حمل اکسیژن به هموگلوبین، شایعتصور می شود کمبود آهن، یک ماده معدنی ضروری برا

ران تواند ناشی از مصرف یا جذب ناکافی آهن در رژیم غذایی، افزایش نیاز به آهن در دوکمبود آهن می (.02-01) باشد

روده مانند شیستوزومیازیس یا کرم قالبدار در رشد یا بارداری، افزایش کمبود ناشی از قاعدگی، یا عفونت با کرمهای 

عفونت هایی مانند  توان بهدیگر کم خونی می علل مهم از (.02- 06) لودگی انگلی بومی هستند، باشدآمناطقی که این 

شرایط ژنتیکی و  ،Cو  B12 ،Aای دیگر مانند فوالت و ویتامین های کمبودهای تغذیه ،ماالریا، سل و اچ آی وی

( مانند بیماری سلول داسی شکل و تاالسمی و بیماری مزمن  haemoglobinopathiesها ) هموگلوبینوپاتی

(. آهن یک ماده مغذی ضروری در رشد و تکامل سلولهای سیستم ایمنی و عصبی و در تنظیم 9،00  (کلیوی اشاره کرد
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دهند. در مناطق از کم خونی به مکمل آهن پاسخ می ٪21-26(. حدود 07،01تابولیسم انرژی و فعالیت بدنی است )م

  (.09درصد از کم خونی ها  پاسخگو به مکمل آهن است ) 2-26ماالریای فرابومی )هیپرآندمیک(، تنها 

دارند  میلیون کم خونی 111از این تعداد، حدود در حدود دو میلیارد نفر در سراسر جهان به فقر آهن  مبتال هستند که  

دالر آمریکا به  26/6 (. هزینه های اقتصادی ناشی از کم خونی فقر آهن از محل  زیان بهره وری فیزیکی ساالنه61)

. (21)از تولید ناخالص داخلی در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط محاسبه شده است  ٪17/1، یا ازای هر نفر

تواند شیوع کم خونی را مداخالتی که می مکمل خوراکی آهن را به عنوان یکی از  (WHO)بهداشت جهانی سازمان

  .(22,23) کاهش دهد همواره توصیه کرده است

( 22( و زنان )22-62تکامل  مطلوب ذهنی و حرکتی در کودکان ) منجر به اختالل درناشی از فقر آهن  کم خونی 

برخی از مطالعات   (.21ست برخی از اثرات گزارش شده به دلیل مخدوش شدن باشد )هر چند ممکن ا مرتبط است،

(، اما اثر 21-22، 01) آهن برخی از پیامدهای روانی و یا حرکتی را بهبود می بخشدیاری مکمل  کهاند نشان داده

است  هن ممکن(. آ69) ( و برخی از اختالالت ممکن است غیر قابل برگشت باشند27-20مکمل متناقض است )

( 16، 10رشد فیزیکی ) ( و اختالل در11-21عوارض جانبی مانند افزایش حساسیت به عفونت هایی مانند ماالریا )

 ایجاد کند.

 

 کم خونی در شیرخواران و کودکان

شود. کم خونی مادر در دوران بارداری با افزایش خطر وزن ارداری شروع میخطرات کم خونی در کودکان از دوران ب

(. کودکان متولد شده از مادران مبتال به کم خونی به 12) همراه است ام تولد و مرگ و میر مادر و کودککم هنگ

برگشت ناپذیری عوارض ممکن است کم خونی می شوند. این  زندگی وایلزیاد مبتال به کم خونی فقر آهن در ا احتمال

 (.11، 12، 62، 07) داشته باشد.در رشد شناختی و رشد جسمانی کودکان 

آهن برای تولید گلبول های قرمز نوزادان در ماه های اول پس از تولد نیاز است. نوزادان معموال از آهن ذخیره شده در 

کم یا تمام  تواندمیآهن ذخایر سد، رمی گیماه 6-4 کنند. زمانی که نوزاد به سن بارداری استفاده میآخرین ماههای 
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؛ افزایش نیاز (12کم وزنی هنگام تولد و نارسی )کنند: ذخایر ناکافی آهن  به دلیل دید می. موارد زیر این امر را تششود

زود هنگام مکمل غذایی  به عنوان مثال در شروع آهن ناکافی در رژیم غذایی ،وئزیسسریع و اریتروپ درشبه دلیل 

( شیر و از 11، 01طوالنی مدت ) ا تغذیه( و ی17شود )مبتنی بر غالت، که باعث جذب آهن تقریبا  پنج درصدی می

 (.19) های انگلی رودهدست دادن خون به علت عفونت

  (.21) و رشد سریع، نیاز بیشتری به آهن دارند ستانی، کودکان بدلیل افزایش سلول های قرمز خونهای پیش دبدر سال

ها بچه ن ممکن است کم شود.رسند، سرعت رشد کاهش می یابد و نیازهای روزانه آهوقتی کودکان به سه سالگی می

در این سنین دایما در حال تحرک هستند، و اگر بهداشت ضعیف باشد، احتمال خطر عفونت های انگلی روده که باعث 

شوند ممکن است غذاهایی که به  آنها داده می (. کودکانی که از شیر مادرگرفته می20) بیشتر است ،شودفقر آهن می

 (.12) نکند شود نیازهای آهن را تامین

( در ارتباط است و تأمین آهن اثر 61، 61ای، کمبود آهن با اختالل شناختی و رشد جسمی )در میان کودکان مدرسه

با این حال، رابطه علت و معلولی بین فقر آهن و اختالل شناختی  ( را  در مطالعات نشان داده است. 22، 26، 22مثبتی )

ند مزایای شد شناختی و فیزیکی از طریق تغذیه مطلوب در کودکان دبستانی می توااطمینان از ر (.22تایید نشده است )

 (.62) در بر داشته باشد فراتر از عملکرد مدرسه

( گزارش 21، 29-27) آهن در کودکانیاری مکمل کنون هیچ افزایشی در بروز عفونت های تنفسی در نتیجه مصرف تا

د حاکی از افزایش بسیار جزئی در خطر ابتال به اسهال است  )برآورد تفاوت نشده است، هر چند در مرور نظام مند، شواه

 (.21موارد بیماری در سال برای هر کودک( ) 11/1میزان بروز 

 

  ماالریابومی آهن در مناطق یاری مکمل 

روم در های ناشی از پالسمودیوم فالسیپایر در کودکان با بسیاری از عفونتماالریا یکی از علل اصلی مرگ و م

ماهگی کمتر  22اثر ماالریا در کم خونی در مناطق انتقال باال بعد از  (.22کشورهای جنوب صحرای آفریقا است )

که از مادران خود به دست می  غیرفعالکودکان در سن بسیار پایین با توجه به ایمنی  (.21، 27مشاهده شده است )

عفونت ماالریا از  (.71و  29پذیر هستند )ریا کمتر آسیبنسبت به ماالآورند، و همچنین احتمال کمتر انتقال،  تا حدودی 
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عوامل مهم کم خونی در مناطق آندمیک است، که از طریق همولیز مستقیم  سلول های قرمز خون آلوده، تخریب 

تخوان سیستم ایمنی بدن توسط سلول های قرمز خون آلوده به انگل و غیر آلوده و اختالل موقت در عملکرد مغز اس

 (.76و  70) شودوارد بدن می

( مورد 72، 07زا )ویروالنس بسیاری از عوامل بیماریها و هم برای بقا و برای تنظیم ایمنی در برابر عفونتآهن هم 

را گزارش کرده فیف در گروهی از کودکان در کنیا مطالعه ای کاهش جزیی خطر ابتال به ماالریای بالینی خ نیاز است.

 (.11، 29ر حالی که مطالعات دیگر افزایش خطر ابتال به ماالریا با مداخالت آهن را نشان داده اند )(، د72است )

، نتایج ارزیابی از مکمل های آهن و فوالت در منطقه ماالریای بومی زنگبار )جزیره پمبا( منتشر شد 6112در سال 

مرگ در میان شرکت کنندگان که به صورت  این مطالعه به علت نسبت باالی بستری شدن در بیمارستان یا (.21)

اسید فولیک  بودند، به ویژه مرگ و بستری در میان کسانی که در ابتدای  مطالعه از  -تصادفی در گروه درمان  آهن

 ذخیره  آهن باالتری  برخوردار بودند، قبل از موعد مقرر حذف شد.

ک اقدام بهداشت عمومی برای نوزادان و کودکان در آهن روزانه به عنوان ییاری در مصرف مکمل های قبلی توصیه

برگزار شد و در آن مکمل  WHO ط که توس 6117مشاوره فنی  .نبودمناطق ماالریای بومی یا غیر بومی متفاوت 

بومی در نظر گرفته شد، پیشنهاد کرد که در مناطق ماالریای بومی، برای  آهن برای کودکان در مناطق ماالریاییاری 

 (.71) باشدسال، قبل از درمان با آهن، نیاز به غربالگری در محل می 6کمبود آهن در کودکان کمتر ازشناسایی 

با توجه به اهمیت و  ( نگرانی وجود دارد.79-72در شرایط  بهداشت عمومی ) رد اجرای نتیجه گیری این مطالعهدر مو

به منظور بررسی اثرات مثبت و منفی مصرف  یک ارزیابی از تمام شواهد موجود گستردگی کم خونی در سطح جهان،

 قرص آهن روزانه در کودکان، از جمله در مناطق ماالریای بومی انجام شده است. 

 اهداف

کم : مانندباشد میآهن در کودکان یاری در مصرف مکمل  WHOها در این راهنما جایگزین راهنما های قبلی توصیه

و نتیجه گیری و توصیه ( 62) راهنمایی برای مدیران برنامه و کنترل یا  یارزیابی، پیشگیر :خونی ناشی از فقر آهن

  .(11) بومی یدر پیشگیری و کنترل فقر آهن در نوزادان و کودکان خردسال در مناطق ماالریا WHO های مشاوره

 .و کار دارند سرخوراکی روزانه نوزادان و کودکان مکمل آهن  باطور خاص زیرا  آنها ب
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 د موجودخالصه شواه

-1(، 10ماه ) 2-62درمورد استفاده از مکمل آهن میان کودکان  (2کوکران )کتابچه های مند که از روشسه مرور نظام

کودکان در مناطق  بررسی بیشتر در مصرف مکمل آهن در ( استفاده کردند، تهیه شد.16سال ) 1-06( و 22سال ) 6

ها، آهن به صورت در همه بررسی (.12، 79) مند قبلی انجام شدنظام اساس به روز رسانی از مرور ، برماالریای  بومی

 ,Cochrane Central Register of  Controlled Trialsخوراکی )به جز تجویز تزریقی( تجویز شد. 

Medline and Embase ای ا از طریق پایگاه داده های منطقهبرخی جستجو ر و در تمامی مرورها جستجو شد

در  WHOعلوم سالمت دفتر منطقه ای  ریقا، کتابخانهآف)ایندکس مدیکوس  جهانی انجام دادند سازمان بهداشت

غربی فریقا، پایگاه داده های علوم سالمت امریکای التین، ایندکس مدیکوس منطقه آسیای جنوب شرقی، منطقه آ

های دیجیتال ، پایاننامهWHOمللی های بالینی بین الانه شرقی، پلتفورم ثبت کارآزماییو منطقه مدیتراقیانوس آرام 

Proquestهای دیجیتال استرالیا و های پایاننامه، پایگاه دادهOpen Gray. 

( ( 16سال ) 06تا  1( یا 22) سال 1تا  6( 10ماه، ) 62تا  2مرورهایی که محدود به تحلیل محدوده سنی خاصی بودند ) 

ند. در عین حال موارد زیر نیز همان گروه سنی خاص بررسی کرده بودمطالعاتی را مد نظر قرار دادند که کودکانی را در 

 موارد در ٪71، اگر حداقل نی در محدوده مذکور قرار می گرفتگرفت: مطالعاتی که میانگین یا میانه سمدنظر قرار می

ه سنی مورد نظر دودگرفتند، یا زمانی که محدوده سنی اکثر افراد تحت مطالعه با محمحدوده سنی مورد نظر قرار می

که کودکانی را که از سایر جهات سالم بودند وارد مطالعه کرده شدند همپوشانی داشت. این مرورها شامل مطالعاتی می

بولیسم آهن را تحت و شرایطی که متا خونی شدید، ناتوانی های تکاملیبودند، مطالعات مربوط به کودکان مبتال به کم 

 روز در هفته 1( یا حداقل 10) مطالعاتی وارد مرور شدند که که در آنها آهن هر روزحذف شدند.  ،دادتاثیر قرار می

های غنی شده از آهن های خانگی یا غذاها یا چاشنیاتی که در آنها آهن از طریق مکملشد. مطالع( تجویز می16و22)

، عملکرد هن، آنمی فقر آهنم خونی، کمبود آتجویز شده بود حذف شدند. پیامدها شامل غلظت هموگلوبین، شیوع ک

 هایی مانند ماالریا( بود. شامل عوارض گوارشی و عفونت) شناختی، رشد بدنی و ایمنی
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 ماه 22تا  6مکمل روزانه آهن در شیرخواران و کودکان 

 ی شواهدخالصه

مند مرور نظام ماه بر اساس 62تا  2ن آهن در شیرخواران و کودکایاری روزانه مکمل شواهد مربوط به توصیه مصرف 

مند در مورد مصرف ( . مرور نظام10) ماه انجام شده بود2 -62کارآزمایی هایی بود که روی شیرخواران و کودکان 

کودک( دو تا از   n=42015) کارآزمایی بود 22ماه شامل  62تا  2آهن در شیرخواران و کودکان  یاری  روزانه مکمل

شیرخوار و کودک بودند. بدون  26972با   (clustere randomized trial)کارآزمایی تصادفی شده خوشه ای 22

  .شیرخوار و کودک( 9129کارآزمایی وارد مرور شد )  20در نظر گرفتن این دو مطالعه بزرگ 

مدهای آهن روزانه دریافت کردند ریسک کمتری برای بروز پیایاری ماهه که مکمل  62تا  2شیرخواران و کودکان 

، ( 2161کارآزمایی با حجم نمونه  07، 72/1تا  11/1 بین %91با حدود اطمینان  20/1 ر) نسبت خط کم خونی بحرانی

آهن )  ر( و کم خونی فق6222و حجم نمونه   2/1تا  01/1بین  ٪91با حدود اطمینان  ،21/1نسبت خطر آهن ) کمبود 

در مقایسه با  (6021با حجم نمونه کارآزمایی  شش، 66/1تا  01/1بین  ٪91حدود اطمینان با  02/1نسبت خطر 

 داشتند. ،کردندمیکودکانی که دارونما یا مکمل بدون آهن دریافت 

ونما یا مکمل بدون کردند و کسانی که دارهای رشد بین کسانی که مکمل روزانه آهن دریافت می تفاوتی در سنجه

 سه، 26/0تا  96/1بین  ٪91ود اطمینان حدبا  01/0نسبت خطر وجود نداشت: کوتاه قدی ) کردندآهن دریافت می

کارآزمایی  سه، 22/0تا  21/1بین  %91حدود اطمینان  با 12/1نسبت خطر ( و کم وزنی )0112کارآزمایی با حجم نمونه 

 (. 0112با حجم نمونه 

از ، کیفیت شواهد مربوط به پیامدهای بحرانی (GRADE) بندی ارزیابی، توسعه و ارزشیابیدرجه بر اساس روش

 شواهد در سطح باال برای کم خونی فقر آهن تا شواهد متوسط برای کم خونی و کوتاه قدی و شواهد ضعیف برای کم

آهن یاری برای مصرف مکمل  GRADEهای ( . جدول خالصه یافته12و11و1)  وزنی و مرگ و میر متفاوت بود

 آورده شده است.   Aماه در ضمیمه  62تا  2دکان سن روزانه خوراکی در مقایسه با دارونما یا کنترل در شیرخواران و کو
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 هاتوصیه

ماه، که در مناطق  62تا  2مکمل روزانه آهن بعنوان یک مداخله ی بهداشت عمومی در شیرخواران و کودکان  .0

)توصیه  شوداز کمبود آهن و کم خونی توصیه میبرای پیشگیری  .کنندی میباالی کم خونی زندگ با شیوع

 متوسط شواهد(  ، کیفیتقوی

 آورده شده است.  Aماه( در جدول  62تا  2شیوه تجویز مکمل آهن روزانه در شیر خواران و کودکان ) 

 ماه( 22تا  6شیوه تجویز مکمل آهن روزانه در شیر خواران و کودکان )  A.جدول 

 0 )ماه 2-62 (نوزادان و خردساالن گروه هدف

 منتالمیلی گرم آهن ال 01-1/06  ترکیب مکمل

 قطره / شربت شکل مکمل

 روزانه تناوب مصرف 

 سه ماه متوالی در یک سال مدت زمان

مناطقی که شیوع کم خونی در نوزادان و کودکان   مناطق

 6و یا باالتر است  ٪21خردسال 

 

 ،ferrous sulfate heptahydrate میلی گرم 11-1/26میلی گرم آهن المنتال برابر  1/06تا  01  .1

 .ferrous gluconateمیلی گرم  2/12 -6/012 یا ferrous fumarateگرم  میلی 1/27تا  21

کسی در نظر بگیرید. برای آخرین آمار،  فیالدر صورت عدم شیوع در این گروه، برای خطر کم خونی، پرو .2

 WHO-hosted Vitamin and Mineral Nutrition Information( VMNIS)به

System   (7) مراجعه کنید. 
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 استدالل

 :عوامل زیر را طی بررسی و مشورت مد نظر قرار دادند راهنماکنندگان تهیه 

نتایج در مورد پیامدهای کم  پیامد مربوط به کم خونی فقر آهن شواهد با کیفیت باال داشت. ناهمگونی در -0

بود تا اثرات متفاوت. خونی و کمبود آهن مشاهده شد که این ناهمگونی بیشتر مربوط به اندازه اثر های متفاوت 

باشد ولی وربیدیته و بروز پیامدها ضعیف میهای مداخله های مربوط به پیامد بزرگ بودند. شواهد ماندازه اثر

 .ها مستقیما مربوط به این پیامدها نیستندتوصیه

ط عاملی است و صرفا مربو باشد، علل کم خونی چند ٪21در مواردی که شیوع کم خونی در جمعیت بیش از  .6

الی کم خونی  به کمبود آهن نیست. با در نظر گرفتن این مورد، بیشتر کودکان در شرایط مختلف در شیوع با

   .برنداز مکمل آهن سود می

بخصوص در کودکان با کمبود آهن  ،های کافی در مورد ضرر دراز مدت، بعنوان مثال دوز بیش از حدداده .2

 .یافت نشد

 

 ماه  95ا ت 22ان روزانه آهن در کودکیاری مکمل 

 خالصه شواهد 

مند ماهه هستند بر اساس مرورهای نظام 19تا  62های مکمل روزانه آن در کودکان شواهدی که مربوط به توصیه

. مرور نظام مند اثرات مکمل روزانه آهن در (22د ) ساله انجام شده بودن 1تا  6هایی بود که بر روی کودکان کارآزمایی

  .(22کودک( )  2606) تعداد  کارآزمایی بود 01ه در بر گیرنده سال 1تا  6کودکان 

فقط یک کارآزمایی گزارشی از کم خونی داده بود و هیچ یک از آنها گزارشی از سایر پیامدهای بحرانی کمبود آهن یا 

آزمایی کمبود آهن در پنج کار شاخصنداده بودند. با این وجود، فریتین، شاخص ذخیره آهن و کم خونی فقر آهن 

ذخیره آهن بیشتری در مقایسه با کودکانی که  ،کردندروزانه دریافت می آهنیاری گزارش شده بود. کودکانی که مکمل 

 ٪91 با حدود اطمینان ng/dl 22/00   ) تفاوت میانگین ها: داشتند ،دارونما یا مکمل بدون آهن دریافت می کردند

که برای تشخیص کم خونی از  شاخصی. به عالوه هموگلوبین، (922 نمونه کارآزمایی  با تعداد 1، 61/07تا  16/2 بین

کار آزمایی گزارش شده بود. کودکانی که مکمل آهن  9شود در اصی سنی و جنسی در آن استفاده میمقادیر اختص
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دریافت  مکمل بدون آهنکردند میانگین غلظت هموگلوبین بیشتری نسبت به آنهایی که دارونما یا روزانه دریافت می

آزمایی با حجم کار نه، 76/9تا  60/2بین  ٪91، با حدود اطمینان g/dl 97/2 ها:)تفاوت میانگین ، داشتندکرده بودند

 .(6012نمونه 

، از نظر گرفتندکه دارونما یا مکمل بدون آهن می کردند و آنهاافت میتفاوتی بین کودکانی که مکمل آهن روزانه دری

 )222، سه کارآزمایی با حجم نمونه 06/1تا  -02/0 بین ٪91با حدود اطمینان ، -0/1 ها:انگینتفاوت میقد کامل شده )

، دو کارآزمایی با حجم نمونه 11/1تا  -06/1 بین ٪91با حدود اطمینان ، -12/1 ها:تفاوت میانگین)وزن کامل شده  و

 وجود نداشت. )222

های رشد بدنی برای کم خونی خیلی ضعیف و برای سنجهی بحرانی برای پیامدها GRADEکیفیت شواهد بر اساس 

برای مکمل روزانه آهن در مقایسه با دارونما یا کنترل   GRADEهای  (. جدول خالصه یافته12و11و1ضعیف بود) 

 .آورده شده است 1Bماه در ضمیمه  19تا  62در کودکان 

 

 هاتوصیه

با  ماهه که در مناطق 19تا  62در کودکان پیش دبستانی مکمل روزانه آهن به عنوان یک مداخله بهداشت عمومی 

توصیه ) شودو بهبود وضعیت آهن توصیه می گلوبینوغلظت هم، جهت افزایش 1کنندشیوع باالی کم خونی زندگی می

 قوی، کیفیت بسیار پایین شواهد( 

 نشان داده شده Bجدول  ماه( در59-24شیوه پیشنهادی برای مصرف مکمل آهن روزانه در کودکان پیش دبستانی )

 است.

 

 

 

                                                           
ها به سیستم اطالعات ترین تخمینبرای دستیابی به جدیدخطر باالی کم خونی را در نظر بگیرید.  هایاین گروه،سایر جایگزینهای شیوع در در غیاب داده5 

Vitamin and Mineral Nutrition))(VMINIS)  که توسطWHO شود، مراجعه کنیدمیزبانی می. 

 



 دستورالعمل استفاده از مکمل یاری آهن روزانه برای شیرخواران و کودکان

25 

 

 ماه59-24شیوه تجویز مکمل آهن روزانه در کودکان   B.جدول 

  )ماه (59-24کودکان پیش دبستانی  گروه هدف

 0 میلی گرم آهن المنتال 21  ترکیب مکمل

 قطره / شربت/ قرص شکل مکمل

 روزانه تناوب مصرف 

 سه ماه متوالی در یک سال مدت زمان

اطقی که شیوع کم خونی در نوزادان و کودکان خردسال من  مناطق

 6 و یا باالتر است  21٪

 

میلی گرم  ferrous sulfate heptahydrate ،91 میلی گرم 011میلی گرم آهن المنتال برابر  1.21

ferrous fumarate میلی گرم  611 یاferrous gluconate. 

کسی در نظر بگیرید. برای آخرین آمار،  فیالخونی، پرو . در صورت عدم شیوع در این گروه، برای خطر کم6

 WHO-hosted Vitamin and Mineral Nutrition Information( VMNIS)به

System   (7) مراجعه کنید. 

 استدالل

 در نظر گرفتند: را رات عوامل زیرگروه توسعه  راهنما در طی مذاک

 ک از مطالعات کمبود آهن یا کم خونی ناشی از فقر تنها یک مطالعه کم خونی را گزارش کرده بود؛ هیچ ی

ه کرد گزارش را که غلظت فریتین ی متمرکز بودمطالعاتبر شواهد  بررسیآهن را گزارش نکردند. با این حال، 

 . داشتو سطح هموگلوبین کیفیت باال  بودند

 شی، آسیب کبدی، هیچ مدرک روشنی در مورد مضرات دوزهای پیشنهادی برای اسهال و دیگر اثرات گوار

 مقاومت به انسولین و یا آهن اضافه وجود ندارد.
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 های اضافی توزیع مکمل آهن تاده و عملکرد خوبی دارند، هزینههای سالمت جا افدر مناطقی که سیستم

بنابراین، دستیابی به کودکان  در مناطق با منابع کم اینکار عملی نشود. احتماالممکن است کم باشد که 

 تضمین پوشش باال، با در نظر گرفتن هزینه های عملیاتی، شایان توجه است.نیازمند و 

 

ماه و بزرگتر 66مکمل آهن روزانه در کودکان   

 ی شواهدخالصه

ماهه و بزرگتر هستند بر  21های مصرف مکمل آهن روزانه در کودکان که شامل اطالعاتی در مورد  توصیهشواهدی 

ند مصرف مکمل آهن روزانه در مسال است. مرور نظام 1-06ی مربوط به کودکان هاند کارآزماییماساس مرور نظام

یاری درکودکانی که مکمل  (.n=( )16 7119باشد )کار آزمایی می 26سال، شامل  1-06کودکان دبستانی در سنین 

 بین ٪91نان با حدود اطمی، 11/1 :نسبت خطر)مدهای مهم کم خونی اکنند خطر پیآهن خوراکی روزانه دریافت می

با حدود ، 06/1 :نسبت خطر)و کم خونی ناشی از فقر آهن  )0722، هفت کارآزمایی با حجم نمونه 22/1تا  29/1

 کمتر است. )222، دو کارآزمایی با حجم نمونه 22/1تا  16/1 بین ٪91اطمینان 

دارونما یا مکمل بدون   هفت کنندآهن روزانه و دریایاری قد کودکان دریافت کننده مکمل آماری در اختالف معنی دار 

وجود  )0201کارآزمایی با حجم نمونه  پنج، 07/1تا  10/1 بین ٪91با حدود اطمینان ، 19/1 :هاتفاوت میانگین) آهن

 بین ٪91با حدود اطمینان ، 01/1 :هاتفاوت میانگین) آماری مشاهده نشداختالف معنی دار  اما در وزن نهایی دارد

 .)0201نج کارآزمایی با حجم نمونه ، پ62/1تا  -12/1

 و پایین )برای اندازه گیری رشد( کیفیت شواهد بین باال )برای پیامدهای مهم کم خونی، فقر آهن و کم خونی فقر آهن(

ها برای مکمل روزانه آهن جدول یافته GRADE (. خالصه12، 11، 1متفاوت بود ) GRADEبا استفاده از روش 

 نشان داده شده است. Cماهه و بزرگتر در ضمیمه  21ارونما و یا کنترل در کودکان خوراکی نسبت به گروه د
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 هاتوصیه

 و بزرگتر در مناطقی کهماه  21مکمل آهن روزانه به عنوان یک مداخله بهداشت عمومی در کودکان دبستانی در سن 

شود )توصیه قوی، با کیفیت باالی میاز کمبود آهن و کم خونی توصیه ، برای جلوگیری 2کم خونی بسیار شایع است

 شواهد(.

 نشان داده شده است.  Cسال( در جدول  1-06شیوه تجویز برای مصرف مکمل آهن روزانه در کودکان دبستانی )

 

 ساله 12-5کودکان دبستانی  شیوه تجویز برای مصرف مکمل آهن روزانه در C.جدول 

  )ساله  (12-5کودکان دبستانی  گروه هدف

  0ل میلی گرم آهن المنتا 21 -21 مکمل ترکیب

 قرص/کپسول شکل مکمل

 روزانه تناوب مصرف 

 سه ماه متوالی در یک سال مدت زمان

مناطقی که شیوع کم خونی در نوزادان و کودکان   مناطق

 6 باالتر استو یا  ٪21خردسال 

 

 ferrous sulfate heptahydrate  ،90-180میلی گرم 011 300-گرم آهن المنتال برابر میلی 30-60 .1

 .ferrous gluconateمیلی گرم  500-250 یا ferrous fumarate میلی گرم 

                                                           
ها به سیستم اطالعات ظر بگیرید. برای دستیابی به جدیدترین تخمینهای خطر باالی کم خونی را در نهای شیوع در این گروه،سایر جایگزیناب دادهدر غی6 

Vitamin and Mineral Nutrition))(VMINIS)  که توسطWHO شود، مراجعه کنیدمیزبانی می. 
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 VMNIS). در صورت عدم شیوع در این گروه، برای خطر کم خونی، پروکسی در نظر بگیرید. برای آخرین آمار،  به2

WHO-hosted Vitamin and Mineral Nutrition Information System   (7) راجعه کنیدم. 

 استدالل

 گروه توسعه  راهنما در طی مذاکرات عوامل زیر را مورد توجه قرار دادند:

  شواهد برای پیآمدهای اولویت دار از کیفیت باال برخوردار است )کم خونی، فقر آهن، کم خونی ناشی از فقر

باشد و کیفیت شواهد این  می شناخت و رشد به اندازه هموگلوبین و کم خونی در این گروه سنی مهم آهن(.

 مدها در حد متوسط است .اپی

  چالش اصلی ممکن است رسیدن به این گروه سنی باشد که از طریق برنامه های مبتنی بر مدرسه میسر است

داشته باشد. باید  برای دستیابی به کودکان  دستیابی به آن بستگیهای مدرسه و میزان موفقیت به سیستماما 

 .یستم مدرسه نیز توجه کرددر خارج از س

  در این گروه سنی مشخص نشد، هر چند که شواهد کافی در اثرات گوارشی، نقطه پایانی بالقوه  ایعارضههیج

 سمی و تاثیر آهن مازاد وجود ندارد.

 

 ماالریابومی مناطق مکمل آهن روزانه در شیرخواران و کودکان در 

 خالصه شواهد

آهن روزانه در شیرخواران و کودکان در یاری دهند توصیه ها در مورد مصرف مکمل شواهدی وجود دارد که نشان می

به کودکانی که در مناطق ماالریای هیپراندمیک و  کارآزماییهای مربوط ندمماالریا بر اساس مرور نظامبومی مناطق 

دکان در مناطق ماالریای مند در مصرف مکمل آهن روزانه در کوباشد. مرور نظام، میکنندندمیک زندگی میآهولو

)به تعداد  هایاکثریت کار آزمای باشد.می 719 کودک( 26719کارآزمایی ) تعداد  29ندمیک شامل آهولو ندمیک  وآهیپر

این به روز رسانی مرورهای کوکران   (.12ای تصادفی انجام شدند )ردی و نه کارآزمایی به صورت خوشهصورت فب (21

سال، با یا بدون کم خونی در آغاز  01مرور شامل کودکان کمتر از این  (.12، 71باشد)میکه قبال منتشر شده است، 

، از جمله غنی ی بود که آهن خوراکی به هر طریقیمرور شامل مطالعات مطالعه است. زنان باردار از مطالعه حذف شدند.

از  مصرف روزانه توصیه شده تا  ٪11اقل سازی غذا و یا نوشیدنی به کودکان تجویز کرده بودند، تا زمانی که آنها حد
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کردند تجویز می یکردند. مطالعاتی که آهن برای هر مدت و یا فاصله زمانتامین می (22را ) سن پیشگیری از کم خونی

 وارد مرور شدند.

مکمل بدون آهن و گروه دارونما یا  ییار ی بین گروه دریافت کننده مکملهیچ تفاوتی در خطر ابتال به ماالریای بالین

، چهارده کارآزمایی با حجم نمونه 11/0تا  -17/1 بین ٪91با حدود اطمینان ، 92/1 :نسبت خطر)آهن وجود ندارد

سال  6آهن به خصوص در میان کودکان کمتر از یار خطر ماالریای بالینی در کودکان دریافت کننده مکمل .  )7021

هر چند تفاوت آماری ، ) ی، پنج کارآزمای97/1تا  16/1 بین ٪91 با حدود اطمینان، 19/1 :نسبت خطر) پایین تر بود

زیر گروه کودکانی که در  (.P=  07/1؛  = 12/2χ2معنی داری بین گروه های سنی وجود ندارد )آزمون تفاوت زیرگروه 

ی یار کننده مکملطور خاص کم خونی را نداشتند، تفاوتی در خطر ابتال به ماالریای بالینی بین گروه دریافت در ابتدا ب

 آهن و یا در گروه شاهد وجود نداشت.

در حال اجرا انجام شده بود، خطر ابتال به  های درمانی و پیشگیری از ماالریایبا برنامه  قمطالعاتی که در مناط

با حدود ، 90/1 :نسبت خطر) کمتر بود کردندمکمل آهن دریافت میماالریای بالینی درکودکانی که بصورت تصادفی 

 .)1112، هفت کارآزمایی با حجم نمونه 97/1تا  12/1 بین ٪91طمینان ا

ابتال به  شد، خطراجرا نمیدر طول مطالعه  برنامه پیشگیری یا درمان ماالریابا این حال، در زیر گروه مطالعاتی که هیچ 

تا  16/0 بین ٪91د اطمینان با حدو، 02/0 :نسبت خطر)بیماری ماالریا در کودکان دریافت کننده مکمل آهن باالتر بود 

 (.P <0.01؛ χ2 = 15.70:)آزمون تفاوت زیرگروه )09112کارآزمایی با حجم نمونه نه ، 20/0

 ییارمکمل کننده که ماالریای بالینی به همراه انگل درجه باال بود، خطر ماالریای بالینی در کودکان دریافت زمانی 

. هیچ تفاوتی در خطر  )، شش کارآزمایی91/1تا  10/1 بین ٪91ینان با حدود اطم، 91/1 :نسبت خطر) آهن کمتر بود

های دارونما و یا بدون درمان از نظر تمام علل مرگ و میر کننده آهن در مقابل دریافت کنندهبین کودکان دریافت 

 )، هجده کارآزمایی.10/1تا  11/1 بین ٪91با حدود اطمینان ، 11/1 :نسبت خطر) وجود نداشت

،کیفیت شواهد متوسط  برای ماالریای بالینی و باال برای ماالریای شدید و تمام علل GRADEده از روش با استفا

ها برای مکمل آهن خوراکی روزانه نسبت به جدول یافته GRADEخالصه  (.12، 11، 1مرگ و میر تعیین شد )

  ده است.نشان داده ش 1Dماالریا در پیوست بومی گروه دارونما و یا کنترل در مناطق 
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 هاتوصیه

در مناطق ماالریای بومی، ارائه مکمل آهن در شیرخواران و کودکان باید در راستای اقدامات بهداشت عمومی برای 

 قوی،  کیفیت باالی شواهد( باشد. پیشگیری، تشخیص و درمان ماالریا )توصیه

 ستداللا

 :قرار دادند ل زیر را مورد توجهگروه تهیه  راهنما در طی مذاکرات خود عوام

   با توجه به سوگرایی انتشار، شواهدی که نشانگر مصرف مکمل آهن بر افزایش خطر ابتال به ماالریای

)هیچ مطالعه کوچک به نفع مصرف مکمل آهن منتشر  رد، از کیفیت متوسط برخوردار استبالینی تاثیر ندا

ر ماالریای شدید را کاهش میخط ماالریابومی نشده است(. کیفیت شواهدی که مکمل آهن در مناطق 

 باال است. ،دهد و خطر مرگ را افزایش نمی دهد

  ماالریا و مراقبت های بالینی، مصرف مکمل آهن همگانی  پیشگیری محدود، ماالریابومی در مناطق

 ممکن است با افزایش خطر ابتال به ماالریا در ارتباط باشد. 

 ماالریا کمتر است.  بومییره مکمل آهن باال در مناطق بالینی در کودکان با ذخ احتمال خطر ماالریای

کم خونی قبل از مصرف مکمل آهن همگانی در مناطقی  به هر صورتی برای غربالگری رکاتهزینه و تدا

 تواند به سمت دیگر اولویتهای مداخالت بهداشتی هدایت شود.ر آن  کم خونی بسیار رایج است میکه د

 مالحظات

 :راهنما مورد توجه قرار داده است یبر اساس بحث در مورد گروه توسعه ها رااجرای توصیهاظهارات در این بخش 

  کم مکمل آهن روزانه یک استراتژی پیشگیری برای اجرا در سطح جامعه است. اگر کودک مبتال به

 های ملی برای درمان کم خونی را باید به دنبال داشته باشد.خونی تشخیص داده شود،  راهنما

  (.17تواند در نظر گرفته شود )شد، رژیم های متناوب مکمل آهن میبا ٪61-21شیوع کم خونی اگر 

 های آسیب ای، با هدف دستیابی به جمعیتزمینه باید بر اساس شرایط تجویز برنامهترین انتخاب مناسب

 پذیر و حصول اطمینان از تامین به موقع و مداوم  مکمل باشد.

  شود، مکمل آهن می به طور منظم ارائه یه نظارت بر ماالریا و خدمات درمانماالریا ک بومی مناطقدر

دهد. مداخالت آهن خوراکی نباید به کودکان که بالینی یا مرگ را افزایش نمی یخطر ابتال به ماالریا
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 ها وکشائه پشه بندهای آغشته به حشرهار ه عنوان مثالدسترسی به استراتژی های پیشگیری از ماالریا )ب

و درمان با درمان موثر دارو ضد ماالریا ندارند، داده  اقل(، تشخیص سریع بیماری ماالریابرنامه کنترل ن

 شود.

  ماالریای بومی، احتمال خطر ماالریای بالینی در کودکان با ذخیره آهن باال که مکمل آهن  در مناطق

به غربالگری کم خونی قبل  نیازی که کم خونی بسیار رایج استدر مناطقی  است.کمتر  ،کننددریافت می

 از مصرف مکمل آهن نیست.

  ای برای افزایش قانع کنندهبا وجود نظام مراقبت جامع و تشخیص سریع و درمان ماالریا، هیچ شاهد

طور کلی با افزایش ناعادالنه  ب  خطر عوارض جانبی مکمل آهن وجود ندارد. خدمات سالمت ناکافی و

 خطر همراه  است.

 (. همچنانکه 22سال بطور قابل توجهی در معرض خطر ماالریا قراردارند ) 1ان و کودکان زیر شیرخوار

 ماالریا در جهت کنترل و ریشه کردن ماالریا  کار می کنند، استراتژی فنی جهانی ماالریای  بومیمناطق 

WHO 6102 -6121  (.19) کندتهیه مییک چارچوب فنی برای هدایت و حمایت از آنها 

تنها بخشی از یک  آل،بطور ایده ، امارسدآهن مداخله مرسومی است که برای درمان کم خونی به ذهن می مکمل

برنامه یکپارچه جامع کاهش کم خونی قبل از تولد و مراقبت از نوزادان و بهبود تغذیه شیرخواران و کودکان را تشکیل 

غذیه برای ترویج تنوع رژیم قر آهن باید شامل مشاوره تکم خونی  ناشی از ف مداخالت برای کاهش فقر آهن یا دهد.می

برنامه های کنترل ماالریا از جمله درمان متناوب پیشگیری از  ،مواد غذایی برای بهبودی جذب آهن و ترکیب غذایی

 کنترل عفونت های ،کشبندهای آغشته به حشره مچنین استفاده از پشهو ه یا در دوران بارداری و در کودکانماالر

برنامه های مخصوص زنان حامله باید از افزایش مناسب وزن بارداری و دیگر اقدامات  انگلی و بهبود بهداشت باشد.

زدایی و نظام ارجاع ربالگری برای کم خونی، درمان کرممانند غ پایش، پیشگیری و کنترل کم خونی  تکمیلی برای

در بستن بند ناف در جلوگیری از فقر آهن در شیرخواران و تاخیر  برای مدیریت موارد کم خونی شدید را ترویج دهد.

 هاذایی اصلی و ارائه پودر ریز مغذیسازی مواد غهای دیگر برای کودکان شامل غنیهکودکان خردسال موثر است. گزین

 باشد.آهن میاز جمله 
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 های پژوهشلویتوا

ها و ه محدودیت شواهد در برخی از حیطهد بو گروه مرور خارجی شواه WHOراهنمای  بحث بین اعضای گروه تهیه

 داشتند:تاکید  های زیریژه در زمینهانجام تحقیقات بیشتر در مورد مصرف مکمل آهن در شیرخواران و کودکان، به و

 اثر دوزها و مدت زمان مصرف قرص آهن با  ،دوز مناسب، برنامه و مدت زمان مصرف مکمل آهن

  WHOر تمام مناطق مختلف شدت مختلف، شیوع و علل کم خونی د

 آهن مازاد بعد از تداوم برنامه های مکمل  ،آسیب کبدیآهن ) ییارمکمل اضافی در ایمنی  هایداده

اثرات در  ،مقاومت به انسولین ،ده شده در رابطه با دیگر مداخالتمکمل آهن دا ،برای چند سال

 ن بدون کم خونی یا بدون فقر آهن(کودکا

 ر غلظت هموگلوبین و شیوع کم خونیای دیگر به عنوان مکمل آهن بهاثر افزودن ریزمغذی 

 های تغییر رفتار موثر برای پذیرش تحقیق کاربردی درمورد استراتژی(adherence)  پایدار درمان

 های آهنمکانیزم تحویل جایگزین برای مکملو 

  ختی وحرکتی(عنوان مثال توسعه شنامطالعات دراز مدت بیشتر بر روی نتایج عملکردی )به 

 

 انتشار، اجرا و مالحظات اخالقی

 انتشار

 World)  Wide اینترنتهای الکترونیکی، از جمله ارائه اسالید و شبکه جهانی راهنمای فعلی از طریق رسانه

Web)  یا از طریق ،WHO Nutrition mailing lists (19 ،رسانه های اجتماعی ،)WHO nutrition 

website (19 و یا )WHO e-Library of Evidence for Nutrition Actions (eLENA)   انتشار

مند و با اسناد تکمیلی مانند مرور نظاممربوط به تغذیه، همراه  WHOهای راهنما eLENA (.19) خواهد یافت

ضو و دالیل بیولوژیکی و رفتاری و منابع اضافی تولید شده توسط کشورهای ع ،نندکاعالن میشواهد دیگر که  راهنما 

ی، از جمله ای از شرکای بین المللبعالوه، راهنما از طریق شبکه گسترده دهد.جمع آوری و نشان میشرکای جهانی را 

ها، دیگر نهادهای سازمان هدانشگا ،WHOهای بهداشت، مراکز همکار ، وزارتخانهWHO  ایکشورها و دفاتر منطقه
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مربوط به مکمل  هایمشتق مانند خالصه و تلفیق توصیه حصوالتم ملل و سازمان های غیر دولتی منتشر خواهد شد.

 نهایی مفید است ارایه خواهد شد. تر که برای کاربرانآهن محصولی مناسب

دسترسی به اطالعات روبرو  بیشتر و یا خاص در دسترسی به  راهنما برای ذینفعانی که با موانعتوجه خاص به بهبود 

سیاست گذاران و تصمیم گیران  مثل کنندهای  راهنما بازی میهمی در اجرای توصیهه نقش بسیار میا کسانی ک هستند

کنند، کنند و کارکنان سالمت  و آموزش که به ارایه مداخله کمک میدر سطح ملی که مطالب  راهنما را منتشر می

ودکان در جمعیت و یا اطالعات منتشر شده ممکن است  بر مزایای مصرف قرص آهن برای شیرخواران و ک خواهد شد.

دولتی که با های غیرعالوه بر این، سازمان مناطقی که  خطر کم خونی و فقر آهن  جدی است تاکید داشته باشد.

خصوص آنهایی که مربوط به پیشگیری و کنترل کم خونی در نوزادان و امات ملی در اجرای مداخالت تغذیه بمق

 هنما و اطالعات موجود در آن دسترسی داشته باشند.را ، باید بهشوندهماهنگ می ،کودکان هستند

 

 اجرا

انطباق داشته باشد. قبل از اجرا،  ، باید با بافت هر کشور عضوباشدمیراهنمای جهانی  یکراهنما، که این  از آنجایی

در نظر مل های آهن به کودکان است باید تعریف کاملی از اهداف را که شاامل ارائه مکملبرنامه بهداشت عمومی که ش

در حالت  و سهامداران بالقوه ارایه دهد. گرفتن منابع موجود، سیاستهای موجود، شیوه مناسب تجویز، کانالهای ارتباطی

ود ریز مکمل آهن باید به عنوان بخشی از یک برنامه یکپارچه بر سالمت کودکان، که شامل پرداختن به کمب ایده آل

 باشد اجرا شود.ها میمغذی

ی عملی مهم است: ارزیابی مداوم و یک مالحظه ،آنها از مداخله های ت کنندهربه واقعی کودکان و مراقبهمچنین تج

، به منظور افزایش پایبندی درمانی و طالعاتی در طراحی و توسعه برنامهتواند استرس و قابل قبول بودن مداخله میدر د

در آن هنجارهای اجتماعی و عوامل   مربوط به مناطقی است که ارزیابی بهتر تاثیر برنامه ارایه دهد. این امر به ویژه

برای مثال، در برخی از  های مختلف ایجاد کند.یط و فرصت های نابرابر برای گروهتعیین کننده حاکم ممکن است شرا

ز ، در داخل و خارج ار برای دختران و پسران در هر سنیهای نابرابنسیتی ممکن است فرصتمناطق، معیارهای ج

ی و استفاده از مدرسه ایجاد کنند. در مناطق دیگر، تصور اجتماعی راجع به دخالت قومیتی و نژادی در نحوه دسترس

 مطرح هست.های جمعیتی خاص مداخله توسط گروه
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بعالوه، اقدامات بین بخشی در مناطقی که در آنها مداخله در هماهنگی با بخش آموزش و پرورش ارایه شده است، 

هماهنگی مناسب و  مکانیسمهای باشد.میکودکان مدرسه ای  برنامهمهم در اجرای  جزءآموزش یک  .اساسی است

آموزش مناسب کارکنان بهداشتی و کارکنان آموزش و پرورش برای ارایه مداخله و همچنین برای جمع آوری اطالعات 

 های بهداشتی ضروری است.نابرابری ، از جمله اطالعات در عوامل مربوط بهورد نیاز نظارت و سرپرستی برنامهم

پذیرش و انطباق  آنها نیز مهم هست. یکنندهت تالش ویژه ای برای ارتقای پذیرش مداخله برای کودکان و مراقب

های مختلف جامعه توسط اطالعات ساده که به آسانی قابل گروهشود که بیشتر در صورتی به نحو مطلوب حاصل می

 ظ فرهنگی مناسب و قابل فهم باشد.را درک کنند، بطوریکه از لحا دسترسی است،  بتوانند آنها

بریهای بهداشتی و به پیشبرد که به جلوگیری و یا مقابله با نابرا نجاییآهای جمعیتی دور از دسترس از دسترسی به گروه

 پرستینظارت و سربنابراین  در مراحل اجرا بسیار مهم است. ،کندحقوق کودکان به سالمت کمک می تحقق

های مناسب می تواند اطالعاتی در مورد تاثیر  انتشار  راهنما و اجرای آنها ارائه دهد )شامل اطالعات در کفایت سیستم

 بودجه و اثربخشی زنجیره عرضه و کانال های توزیع(.

 

 مالحظات تنظیم مقررات

سازمان  گذاریز مسئولیت های قانونبه منظور تضمین و کنترل کیفیت، یکی ا راهنمااستانداردها و ایجاد هنجارها، 

های ملی ران تنظیم مقررات شامل آزمایشگاهاندرکاات شامل مشاوره با مسئولین و دستجهانی بهداشت است. این اقدام

 .(90) کنترل کیفی دارو است

-ولویتمراقبت های سالمت ادر برگیرنده داروهای مورد نیاز  (EML)لیست داروهای اساسی سازمان بهداشت جهانی

ثربخشی مقایسه ای انتخاب ، شواهد مربوط به کارآیی  و ایمنی و هزینه اباشد که بر اساس شیوع بیماریدار جمعیت می

 .(96) شده است

 .شودروهای اساسی ملی هر کشور تهیه میسازمان بهداشت جهانی به منظور ایجاد لیست دا EMLبنابراین 

سازمان بهداشت جهانی،  بر اساس استانداردهای سازمان غذا  EMLعدنی در ها و مواد ممعیارهای کیفیت برای ویتامین

 .(92) باشدمی WHOو کشاورزی 
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دسترسی همه جانبه به داروهای اساسی بخشی از رویکرد پوشش همگانی سالمت است و به منظور ارزیابی تعهد ملی و 

 اصلی در ارتقای دسترسی به رود. سه معیاریدهای قابل دستیابی سالمت بکار مپیشرفت به سمت باالترین استاندار

، قیمت و عرضه. راهنمای تنظیم مقررات سازمان بهداشت جهانی به کشورهای داروهای اساسی نقش دارند: کیفیت

یت و ایمنی محصوالت دارویی اساسی، کاهش قیمت و بهبود ، کیفلب دسترسیعضو در صورت نیاز به حمایت در قا

 .(92) کندمی کمک ،اجتماعیهای پوشش حمایت و مکانیسمنظام مالی، بیمه سالمت 

 

 مالحظات اخالقی

ا در مورد مردم ر و بودن هستنداخالق به استانداردهایی اشاره دارد که نشان دهنده درست و غلط و عادالنه یا ناعادالنه 

کند. اخالق محور علم، یی میراهنما ،، التزام ها و منافع جامعه و افراد انجام بدهند یا ندهندآنچه در خصوص حقوق

امل تغذیه در سالمت عمومی در هر زمینه عملکرد انسان شهای اخالقی چالشپژوهش، سیاستگذاری و اجرا است. 

 آید. پیش می

های مرتبط با سالمت هم خالق پزشکی هستند و در سایر عرصهچهار اصل مورد قبول که تشکیل دهنده چهارچوب ا

( عدالت. این اصول به کارکنان 2( ضرر نرساندن 2( سود رسانی 6( احترام به استقالل فردی  0 زروند عبارتند ابکار می

، از زیان است برای افراد و جوامع سودمند کنند: اینکه یک مداخله تا چه حدکمک می لیذسالمت در تعیین موارد 

کنند و  اینکه تا چه حد یک اع فراهم میهای مختلف اجتمکنند، توزیع مناسبی از منافع سالمت در گروهپیشگیری می

 گیرد. و ارتقای حقوق بشر را در نظر می مداخله عادالنه است  و احترام

ها به شیرخواران و کودکان که کمبود ریز مغذی دارند در راستای حق سالمت کودکان و اصول تجویز ریز مغذی

قی اجرای این مداخالت در مناطق بومی ماالریا به دلیل های اخالست. به همین دلیل، ارزیابی پیامداخالقی مذکور ا

آهن باید ی یارتداخل احتمالی و عوارض دریافت زیاد آهن در کودکان این مناطق مهم است. با این حال تامین مکمل 

که  ایریا انجام گیرد. در غیر این صورت، یک برنامه تغذیهبر اساس اقدامات پیشگیری، تشخیص و درمان ماال

سانی و افزایش ، عدم سودراشته باشد منجر به زیان غیر عمدیهای پیشگیری و درمان ماالریا ندنگی با برنامههماه

 شود.   نابرابری سالمت می
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-، بلکه یک تصمیماستتنها یک تصمیم اجرایی مناسب نه ، تشخیص و درمان ماالریا هماهنگی با اقدامات پیشگیری 

های آموزشی شامل برنامه هاییچنین هماهنگی .(ethics –informed decision) اخالق استگیری آگاه از 

 ییار مناسب برای کارکنان سالمت در تغذیه بهداشت عمومی است، بنابراین آنها از نیازهای خاص برنامه های مکمل

ایی باید برای هآگاه هستند. چنین آموزش کنند،زندگی میماالریا  بومی آهن برای شیرخواران و کودکان که در مناطق 

 ارائه شود.   کنند نیزای کودکان سنین مدرسه  همکاری میکادر آموزش که در اجرای این مداخالت بر

کند که مکمل یاری آهن نباید به کودکان در مناطق ماالریا خیز داده شود. در مقابل، کودکان این مالحظات تاکید می

تغذیه دچار آسیب پذیری و بیماری نشوند. این امر ء که به دلیل سو این مناطق مکمل آهن را تا حدی باید دریافت کنند

 های تغذیه و ماالریا است تا مداخله واقعا بتواند سالمت را ایجاد کند. یازمند هماهنگی مناسب بین برنامهن

 

 پایش و ارزشیابی اجرای راهنما 

(. 91) شودمحور در تمام مراحل توصیه میالت های عدهای مناسب شامل شاخصبرنامه پایش و ارزشیابی با شاخص 

-ی اجرا شده در مقیاس ملی و منطقههاهای مختلف ) مثال پایش و ارزشیابی برنامهر این راهنما را می توان در کشوراث

مت و توسعه سازمان جهانی ) مثال بومی سازی جهانی راهنما( ارزشیابی کرد. بخش تغذیه برای سال ای( و بین کشورها

، برنامه (CDC) مریکاآها، همراه با مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ، واحد شواهد و راهنمای برنامهبهداشت

همراه با شرکای بین المللی یک الگوی  (IMMPaCT) های ریز مغذیتغذیه ءالمللی پیشگیری و کنترل سوبین

های احتمالی تا ارتباط (92) انداد کردهها در سالمت عمومی ایجبرای مداخالت ریزمغذی (logic model) منطقی

 های ارزشیابی به تصویر بکشند. را از طریق اجرای تئوری (SDGs) ها و اهداف مستمر توسعهدادبین درون

شاخص های مناسب برای توانند الگوی مذکور را با شرایط خود تطبیق دهند و از آن با ترکیب کشورهای عضو می

-عالوه برنامهی استفاده کنند. بای در برنامه های سالمت عمومشیابی گسترش عملیات تغذیهش و ارز، پایطراحی، اجرا

ه، ( که در آن از الگوی منطقی استفاده شد97ها( )های برنامه ریزمغذی) کاتالوگ  شاخص WHO/CDCهای 

ارزشیابی نی برای پایش، فر تامین کمک های جامع است و برای کسانی که دمنبعی مبتنی بر شبکه و  کاربرپسند و غیر

های دارد. شاخص کاربرد ،کنندهای اجرای مداخالت ریزمغذی ها فعالیت میبرنامه (surveillance) و مراقبت

 و به محض تکمیل شدن،  فهرستی از شاخص های بالقوه با تعاریف استاندارد که اندمل یاری آهن اخیرا ایجاد شدهمک
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به  e-Catalogueدهند. کاتالوگ الکترونیکی، ارائه میسازی با شرایط محلی را داردقابلیت انتخاب، بارگذاری و بومی

رود. با اینکه این برنامه راهنمایی برای طراحی یا ها بکار میپایش و ارزشیابی مداخالت ریزمغذیعنوان مخزن شاخص 

وی منابع مفیدی به این منظور های کلیدی آن حادهد، برخی از شاخصنظام پایش و ارزشیابی ارائه نمی اجرای یک

 هستند. 

(. بخشی از 7) ها را ارائه دادمربوط به ریزمغذی VMINS، سازمان بهداشت جهانی پایگاه داده های 0990از سال 

های پیشگیری ت، پایش و ارزشیابی اثر استراتژیها در جمعیجهانی ارزیابی وضعیت ریزمغذیتـعهدات سازمان بهداشت 

ها در بخش تغذیه ست. واحد شواهد و راهنمای برنامههای زمانی آنها اها و پیگیری روندیه ریزمغذیتغذء و کنترل سو

با مسئولین ای کشورها و طی هماهنگی طقهها را از طریق شبکه محلی و دفاتر منی سالمت و توسعه این پایگاه دادهبرا

 کند.سالمت ملی  مدیریت می

بخش تغذیه برای سالمت و توسعه محیطی را بصورت متمرکز برای به اشتراک  به منظور ارزشیابی در سطح جهانی،

ا به کرده است. ب ایجاد ،شوندمیمت عمومی که در کل جهان اجرا ای در سالاطالعات مربوط به اقدامات تغذیه گذاری

ی از چگونگی هایلدروس آموخته شده،  این محیط مثاهای کشوری و سازی ای، بومییات برنامهئگذاری جزاشتراک

 ( اطالعات با91) (GINA)های جهانی اجرای عملیات تغذیه ایکند. پایگاه دادهمیفراهم  تبدیل راهنما به عمل

از زمان شروع به کار آن در نوامبر  GINAدهد. کاربرد ارائه می ها و مداخالت مختلفارزشی را برای اجرای سیستم

 به سرعت در حال رشد است.   6106

های سالمت، پذیرش درمان، اقدامات اجرای وه، شامل تعیین گرهای مرتبطکارآمد برای جمع آوری روتین دادهنظامی 

وق سالمت برای تمام هایی برای نیل به حقهای مکمل یاری و راهبرنامه برنامه، برای اطمینان از اثربخشی و تداوم

 الزامی است. افراد اجتماع

 

 فرآیند تهیه راهنما 

 evidence-informed guideline)های آگاه از شواهدای اقدامات مربوط به تهیه راهنماما در راستاین راهن

development)   که در کتابچه تهیه راهنماهایWHO .آمده، تهیه شده است 
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سط بخش تغذیه برای سالمت و توسعه، رهبری ( تو2کمیته راهبری تهیه راهنماهای تغذیه ) ضمیمه ه مشورتی گرو

ای علمی تشکیل توصیه های تغذیهبا هدف تهیه  WHOبا حضور نمایندگانی از تمام دفاتر  6119د که در سال شومی

-هر دو بار فرآیند تهیه راهنماها هدایت و نظارت می دهد و دربری هر سال دو بار تشکیل جلسه میشد. این کمیته راه

 . (external review group) و گروه بررسی خارجیاند: گروه تهیه راهنما شود. دو گروه دیگر نیز تشکیل شده

در  WHO. نقش آنها مشورت دادن به (7) ضمیمه  در تهیه این راهنما مشارکت داشتند دو گروه تهیه کننده راهنما 

های ای شامل متخصصین از پانلسیر شواهد بود. گروه تهیه راهنماهای تغذیهانتخاب پیامدهای مهم تصمیم گیری و تف

در این انتخابها ترکیب متعادلی از  شده بودند. ی بودند که از طریق فراخوان دعوتو افراد متخصص WHO مشورتی

ی شد که متخصصین محتوا، رعایت شده بود. سع WHOها، و نمایندگی از تمام مناطق نظر جنس، تنوع تخصص

 WHOند مراقبت سالمت( و کادر فنی از مانند مدیران و سایر افراد دخیل در فرآی) ها، نمایندگان ذینفعانشناسروش

های بهداشت کشورهای عضو دعوت شوند. نمایندگان سازمان های تبلیغاتی از اعضای گروه تهیه کننده راهنما و وزارت

 نبودند. 

ود را ارائه دادند. این داوران ی نهایی راهنما توسط سه نفر مسلط به محتوا داوری شد و آنها بازخورد فنی خنسخه

 .(010و 12و11و1) انتخاب شدند WHO( توسط چندین پانل خبرگان در داخل و خارج 1مه ضمی)

 

 گیری ای راهنما، نقد شواهد و تصمیمهحیطه

های راهنما بود. سواالت توسط نقطه آغازین تنظیم توصیه ،و اجزای سواالت( در راهنمایک سری سواالت اولیه )

، بر اساس نیازهای راهنمای ، بخش تغذیه برای سالمتی و توسعهنامهکارکنان فنی در واحد شواهد و راهنمای بر

 از فرمت جمعیت، مداخله، کنترل و پیامد در هر کشور عضو و شریک های آنها پیشنهاد شد. گذاری و برنامه سیاست

(PICO) .لیاتی ای و گروه توسعه راهنماهای عمته راهبری توسعه راهنماهای تغذیهسواالت توسط کمی استفاده شد

 تغذیه  مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و در صورت لزوم تعدیل شدند. 

سواالت  یس جهت نهایی کردن حیطهئدر ژنو سو 6101مارس  02تا  02 جلسه گروه توسعه راهنماهای  عملیاتی تغذیه

هنما در مورد تناسب های مکمل آهن تشکیل شد. گروه تهیه راو رتبه دادن به پیامدها و جمعیت مورد نظر برای توصیه

 9تا  7) امتیاز داد 9تا  0سواالت بحث کردند و در صورت نیاز آنها را تعدیل نمودند. گروه به اهمیت نسبی هر پیامد از 
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نشان دهنده عدم  2تا  0و زیاد نشان دهنده اهمیت  2تا  2ی اهمیت بسیار زیاد پیامد برای تصمیم گیری، نشان دهنده

، همراه با پیامدهایی که در تصمیم گیری مهم بودند به فرمت لیدی نهایی در این مداخلهواالت ک. ساهمیت بود(

PICO  اند. آورده شده 00در ضمیمه 

(  برای مطالعات 2سازی و نقد شواهد با استفاده از روش کوکران ) ( برای خالصه12و16و10و22) مندچهار مرور نظام

 ای استفاده شدند. دهو مطالعات مشاه (RCT)تصادفی شده شاهددار

 (.010و12و11و1) شدآماده  GRADEبر اساس رویکرد  ارزیابی کیفیت کلی شواهد هد برایشوا یخالصه 

GRADE ثبات نتایج بین حدودیتهای مطالعه از نظر اجرا و تحلیلموارد زیر را در نظر می گیرد: طراحی مطالعه، م ،

اخله پیشنهادی هایی که مدشواهد به جمعیت، مداخالت و زمینهبیرونی(  مطالعات مختلف، تعمیم پذیری )کاربرد و اعتبار

 رود و دقت برآورد اثر خالصه.  در آنها به کار می

ها توسط استفاده شدند. نسخه اولیه توصیه برای هریک از پیامد های مهم این راهنما GRADEمند و مرور نظام

مارس  01تا  02ای که در ای در جلسهبا گروه تهیه راهنمای تغذیهاوره کمیته راهبری راهنماهای توسعه تغذیه و مش

 بررسی شد. یس ئدر ژنو سو 6102ژوئن  62تا  62و  6100

فرآیند تصمیم گیری در ابتدای جلسات مصوب شد که شامل قوانین توافق و مستندات تصمیم گیری بود. حداقل دو 

داشتند. اعضای گروه در های ارائه شده باید حضور میو توصیه حث اولیه در مورد  شواهدسوم از اعضای گروه برای ب

ها ها را یادداشت کردند. این فرمراحی شده بود،  جهت و قدرت توصیهیک فرم بطور محرمانه که به همین منظور ط

 :حاوی بخشی برای ثبت نظرات اعضا در موارد زیر بود

( ارزش ها و ترجیح های مرتبط با مداخله در شرایط 2وجود ( کیفیت شواهد م6( اثرات مطلوب و نامطلوب مداخله 0 

صورتی به هر عضو یک  ( . در6( هزینه راهکارهای در دسترس کارکنان سالمت در شرایط مختلف ) ضمیمه 2مختلف 

خودداری از رای دادن  در  تصمیم دیگری در مورد نظرات وی گرفته نشود. ،شد که  بعد از بررسی تعارضفرم داده می

افزار مطالعه پیمایشی ارتقا پیدا  در نرم (online) فرآیند با تهیه لینک از پیش تعریف شده برخط لسات مجاز نبود.ج

فرمها را جمع آوری  WHOکرد. مذاکرات بعدی بین اعضای گروه بصورت خصوصی و شخصی انجام شد. دبیرخانه 

-انون اول  تصمیم گیری( ایجاد نمیی نتایج را به گروه تهیه راهنما ارائه داد. اگر اجماع متفق القول ) قکرد و خالصه

. اگر توافق متفق القول حاصل شدداده می (online) شد، زمان بیشتری برای مذاکرات و دور دوم رای گیری برخط
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نظرات متفاوت در  .ی() قانون دوم تصمیم گیر رای دو سوم اعضای گروه برای تصویب یک توصیه کافی بود ،شدنمی

چه توافق متفق سال حفظ می شوند. گر پنجتا  WHOهای رای گیری در پرونده های شد. نتایج فرمراهنما ثبت می

ها در حد ان بر این بود که سطح تمام توصیهدرصد گروه تهیه کننده راهنما تصمیمش 11، بیش از القولی وجود نداشت

 قوی می باشد.

ع آوری و درجه بندی شواهد، سایر خبرگان فنی دخیل در جم ،همچنین .در جلسه حضور داشتند WHOکارکنان 

و تفسیر های گروهی نائب رییس با تخصص مدیریت فرآیندگیری را نداشتند. دو ی مشارکت در فرآیند تصمیماجازه

نما این انتخاب را تایید کردند. اعضای دبیرخانه ها ، انتخاب شدند و گروه تهیه کننده راهشواهد، در ابتدای مشاوره

WHO نیز نداشتند.  لغوولی رای ندادند و حق  فرآیند کامل جلسه را هدایت کنند همیشه در دسترس بودند تا 

 

 مدیریت تعارض منافع

WHO (2 ،)( و فرآیند پیشنهادی در کتابچه توسعه راهنمای 016) WHOنظر به قوانین مربوط به مستندات پایه 

ه شان اعالم کنند که هیچ منافعی در این جلس باید قبل از مشارکت WHOتمام متخصصین شرکت کننده در جلسات 

های تمام اعضای گروه را قبل از نهایی شدن ترکیب گروه و ندارند. مامور فنی مسئول و بخشهای مرتبط اظهارنامه

اعضای گروه تهیه راهنما و شرکت کنندگان جلسات تهیه  تمام .ر جلسات تهیه راهنما  مرور کردنددعوت برای شرکت د

رزومه شخصی خود قبل از هر جلسه ارائه دادند. شرکت کنندگان جلسات تهیه راهنما  هنما، فرم اظهارنامه را همراه بارا

ش را به عنوان شخص حقیقی دعوت شده بودند و نماینده موسسه خود نبودند. به عالوه آنها هرگونه تعارض منافع خوی

بصورت شفاهی در شروع هر جلسه اعالم کردند. اقدامات الزم برای مدیریت تعارض منافع دقیقا بر اساس راهنماهای 

WHO 7بود. نحوه مدیریت تعارض منافع اظهار شده توسط اعضا در ادامه آورده شده است.  

شورای پژوهش پزشکی و ی خود را از اظهار کرد که دانشگاه ملبورن بودجه Beverley-Ann Biggsدکتر 

آهن و اسید فولیک در حاملگی دریافت کرده است که  شورای پژوهشی استرالیا برای پژوهش در مورد مکمل متناوب

                                                           
های عضو یا سایر هایی برای دولتهای مستقل یک فرد متخصص به منظور تصمیم گیری یا تهیه توصیهتوصیهبه  WHOتحلیل تعارض منافع باید زمانی که  7 

ی کند و این منافع عینیت و استقالل وی را در ارائههرگونه منافعی است که یک متخصص اظهار می "تعارض منافع"دهد، انجام شود .اصطالح ذینفعان تکیه می

هایی که بر عملکرد فرد متخصص، کمیته یا فعالیتتواند که میبه منظور اجتناب از شرایطی  WHOدهد. قوانین تعارض منافع قرار می تحت تاثیر WHOتوصیه به 

تواند اند. متعاقبا محدوده موضوع شامل هر منفعتی است که میوضع شده ،اثر بگذارد را تحت تاثیر قرار دهد WHOیا بطور کلی در  فرد متخصص در آن دخیل است

 عملکرد فرد متخصص را تحت تاثیر قرار دهد. 
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، مرکز کلیدی سالمت زنان و انستیتوی پژوهشی کودکان همکاری مرکز آموزش و پژوهش توسعه جامعه این مراکز با

 .ن راهنما مورد موافقت قرار گرفتدارند. مشارکت کامل در تصمیم گیری در ای

مردم نهاد( یک سازمان بین المللی غیر دلتی )، اظهار کرد که محل کار فعلی وی Luz Maria De-Regilدکتر 

پردازد. این فعالیت ها در ابتدا مورد میاست که به توسعه ی وضعیت ریز مغذی ها بین شیرخواران، کودکان و زنان 

تامین و مواد معدنی ها یک سازمان پیشرو است که منحصرا روی حذف کمبود ویمغذیبتکار ریز تایید دولت کانادا بود. ا

 دستورالعملضو گروه تهیه ع  De-Regilد. تصمیم گرفته شد که دکتر نککار می ترین مردم کشوردر بین محروم

وی در بررسی در  ها تعدیل کند.مغذیمربوطه به ریز دستورالعملتواند منافع خود و سازمانش را در رابطه با باشد و می

 .این راهنما خودداری کرد های مکمل آهن شرکت کرد ولی از رای دادن درمورد توصیه

سال اخیر برای پژوهش مربوط به  چهار ای دربودجه ،فعلی ویاظهار کرد که محل کار  Lynnette Neufeld دکتر

اش کند. در موقعیت قبلیا هدایت نمیم از این ابتکارات رکرده است. در حال حاضر وی هیچ کدامکمل آهن دریافت 

های آهن بود. تصمیم گرفته شد که عهد به انجام پژوهش در مورد مکملکرد، متها کار میکه با ابتکارات ریز مغذی

 را که مرتبط با راهنمای یا سازمانش ودتواند عضو گروه تهیه راهنما باشد و باید منافع خمی Neufeldدکتر 

-م گیری و رای دادن در مورد توصیهها شرکت کرد ولی از تصمیبحث و بررسی ا اظهار کند. او درها هستند رریزمغذی

  .های مکمل آهن امتناع کرد

 Danone Institute inرییس بورد  اظهار کرد که Hector Bourges Rodriguezدکتر 

Mexico(DIM)  ترویج پژوهش و انتشار اطالعات علمی در مورد  اشسازمان غیر انتفاعی است که وظیفهکه یک

گیرد، بودجه می Danone Mexicoاز  DIM س افتخاری آن موسسه است.mdتغذیه و دریافت بودجه بعنوان ر

بنیات، آب شامل ل Daoneه است. محصوالت اصلی گرو .Danoneای مرتبط با شرکت یک شرکت غذایی و یارانه

، یی در مورد تولید مکمل آهن نداردهیچ محصول یا ادعا Danoneنجاییکه و محصوالت کودک است. از آ بطری

متخصصین خارجی نیز  موافقت شد که وی به طور کامل در بحث و بررسی و تصمیم گیری در مورد راهنما شرکت کند.

  ها شرکت نکردند.ها یا تصمیم گیریع خود را اظهار کردند ولی در بحثمناف
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 اهنما برنامه به روز رسانی ر

بومی و غیر بومی  توسعه پژوهش در زمینه مکمل خوراکی آهن در شیرخواران و کودکان در مناطق  WHOدبیرخانه 

گیری خواهد کرد. اگر بخصوص سواالتی که کیفیت شواهد برای پاسخ به آنها پایین یا خیلی پایین است، پیا ماالریا ر

کار به  د روایی راهنما نگرانی باشد، بخش تغذیه برای سالمت و توسعهیا اگر در مور راهنما نیازمند به روز رسانی باشد

  .انجام خواهد داد  WHOروز رسانی را بر اساس راهکارهای کتابچه تهیه راهنمای 

ی مرور به تایید گروه تهیه راهنما  نزدیک شد، بخش تغذیه برای سالمت و توسعه در ساله 01دوره  به محض اینکه

WHO مسئول انجام جستجو برای شواهد جدید هستند.با شرکای داخلی خود همراه یسئدر ژنو سو ، 
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A. ماه 6-22یاری روزانه  آهن در شیرخواران و کودکان خردسال در سنین  مکمل 

 ماه 2-62یاری روزانه خوراکی آهن در مقایسه با دارونما یا کنترل  در شیرخواران و کودکان خردسال در سنین مکمل

 ماه 2-62خردسال در سنین بیمار یا جامعه:  شیرخواران و کودکان 
 یاری روزانه خوراکی آهنمداخله: مکمل

 مقایسه: دارونما یا کنترل
 ی مناطق )از جمله مناطق اندمیک ماالریا(مکان: همه

 اثر نسبی* پیامدها

(95% CI) 

تعداد شرکت 

 کنندگان

 )مطالعات(

 کیفیت شواهد

*(GRADE) 

 پیشنهادات

 

برش تعیین شده توسط کم خونی )هموگلوبین زیر یک مقدار 
 ها(کارآزمایی

RR 61/6  

(72/1-11/1)  

2161 
کارآزمایی(07)  

⊕⊕⊕⊝ 
 0متوسط

 

های انجام شده توسط گیریکمبود آهن )همانند اندازه
های وضعیت آهن مانند ها با استفاده از شاخصکارآزمایی

 فریتین یا ترانسفرین (

RR 2/6  

(21/1-011/1)  

6222 
 کارآزمایی( 9)

⊕⊕⊕⊝ 
 6سطمتو

 

کم خونی فقر آهن )وجود کم خونی به اضافه کمبود آهن، 
تشخیص داد شده با یک شاخص وضعیت آهن که  توسط  

 ها انتخاب شده است(کارآزمایی

RR 12/6  

(66/1-01/1)  

6021 
 کارآزمایی( 2)

⨁⨁⨁⨁ 
 2باال

 

RR (stuntingمعیارهای رشد )کوتاه قدی  16/1  

(26/0-96/1)  

0112 
 کارآزمایی( 2)

⊕⊕⊕⊝ 
 2متوسط

 

 

RR (wastingمعیارهای رشد )الغری  62/1  0112 ⊕⊕⊝⊝ 
 1پایین
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 "هاای از یافتهخالصه" GRADE: جداول 1ضمیمه 

 آن(. CI 91%آن( بر اساس خطر فرضی در گروه مقایسه و اثر نسبی مداخله است )و  CI 91%*خطر در گروه مداخله )و 

CIی اطمینان،: فاصله : (randomized controlled trial) RCT  ،کارآزمایی کنترل شده تصادفی  RR.خطر نسبی 

 GRADE*رتبه بندی شواهد کار گروهی 

 

 ما خیلی مطمئن هستیم که اثر واقعی نزدیک به اثر تخمینی است.: کیفیت باال

 متفاوت باشد. اًما در مورد اثر تخمینی تقریباً مطمئن هستیم. اثر واقعی احتماالً نزدیک به اثر تخمینی است، اما این احتمال هم وجود دارد که آن اساسکیفیت متوسط:

 اطمینان ما در مورد اثر تخمینی محدود شده است. اثر واقعی ممکن است به صورت اساسی با اثر تخمینی متفاوت باشد. کیفیت پایین:

 .ما اعتماد خیلی کمی در مورد اثرات تخمینی داریم. اثر واقعی احتماالً به صورت اساسی از اثر تخمینی متفاوت باشد کیفیت خیلی پایین:

 
اند، وجود ندارد. هتروژنیتی چشمگیری در آنالیز وجود داشت. بنابراین، کیفیت شواهد با توجه به تناقص کاهش ( در مطالعاتی که پیامد را وارد کردهbiasخطر جدی سوگیری ) -0

 تقاء نیافته است()کیفیت شواهد برای اندازه اثر بزرگ مشاهده شده ار 6/1و  1/1بین  RRنشان داد. میزان اثر بزرگ بود، با 

 )کیفیت شواهد برای این ارتقاء نیافته است( 6/1کمتر از  RRاند، وجود ندارد.میزان اثر خیلی بزرگ بود، با ( در مطالعاتی که پیامد را وارد کردهbiasخطر جدی سوگیری ) -6

 .هد برای این پیامد به دلیل عدم دقت کاهش نشان دادکیفیت شوا. ای داردکه ازسود بزرگ تا آسیب کوچک استاندازه اثر یک فاصله اطمینان گسترده -2

(22/0-21/1)  کارآزمایی( 2) 

های تنفسی حاد، اسهال، مرگ و میر )همه موارد، عفونت
 ماالریا(

Rate 

Ratio 16/1  
(22/0-90/1)  

کارآزمایی( 2)  ⊕⊕⊝⊝ 
 2پایین

با استفاده از متد Rate Ratioبه صورت
 عمومی گزارش شده است. واریانس معکوس
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های کیفیت شواهد برای این پیامد به دلیل نگرانی. تعداد کل پایینی از حوادث وجود داشت. ای داردکه ازسود بزرگ تا آسیب بزرگ استاندازه اثر یک فاصله اطمینان گسترده -2
 .بسیار جدی در مورد عدم دقت کاهش نشان داد

. تنها دو مطالعه در مورد این پیامد بات عداد کل پایینی از حوادث گزارش شده است. ای دارد که از سود کوچک تا آسیب بزرگ استیک فاصله اطمینان گسترده اندازه اثر -1
 کیفیت شواهد برای این پیامد را به دلیل نگرانیهای جدی در مورد عدم دقت و تورش انتشار احتمالی کاهش نشان داد.

کیفیت . تنها دو مطالعه در مورد این پیامد با تعداد کل پایینی از حوادث گزارش شده است. ای دارد که از سود کوچک تا آسیب بزرگ استثر یک فاصله اطمینان گستردهاندازه ا -2
 شواهد برای این پیامد را به دلیل نگرانیهای جدی در مورد عدم دقت و تورش انتشار احتمالی کاهش نشان داد.

 .راببینید( 10) ئیات مطالعات وارد شده در مطالعه مروری، رفرانسبرای جز
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B. ماه 22-95یاری روزانه آهن کودکان سنین  مکمل 

 ماه 62-19یاری روزانه خوراکی آهن در مقایسه با دارونما یا کنترل  در کودکان سنین مکمل

 ماه 62-19بیمار یا جامعه:  کودکان سنین 
 نه خوراکی آهنیاری روزامداخله: مکمل

 مقایسه: دارونما یا کنترل
 ی مناطق )از جمله مناطق اندمیک ماالریا( مکان: همه

 اثر نسبی* پیامدها

(95% CI) 

تعداد شرکت 

 کنندگان

 )مطالعات(

 کیفیت شواهد

*(GRADE) 

 پیشنهادات

 

کم خونی )هموگلوبین زیر یک مقدار برش تعیین شده توسط 
 ها(کارآزمایی

RR 59/6  

(11/0-11/1)  

219 
کارآزمایی( 0)  

⨁⊝⊝⊝ 
 0خیلی پایین

 

های انجام شده توسط گیریکمبود آهن )همانند اندازه
های وضعیت آهن مانند ها با استفاده از شاخصکارآزمایی

 فریتین یا ترانسفرین (

تخمینغیر قابل ای در هیچ مطالعه 
مورد این پیامد 

 گزارش نشده است

  

م خونی به اضافه کمبود آهن، کم خونی فقر آهن )وجود ک
تشخیص داد شده با یک شاخص وضعیت آهن که  توسط  

 ها انتخاب شده است(کارآزمایی

تخمینغیر قابل ای در هیچ مطالعه 
مورد این پیامد 

 گزارش نشده است

  

 z-score )میانگین معیارهای رشد  ( z-scoreمعیارهای رشد )قد
-z  10/1در گروه مداخله قد(

score ترپایین 02/0تر بود )ایینپ 
 باالتر( 06/1تا 

222 
 کارآزمایی( 2)

⊕⊕⊝⊝ 
 6پایین
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 آن(. CI 91%آن( بر اساس خطر فرضی در گروه مقایسه و اثر نسبی مداخله است )و  CI 91%*خطر در گروه مداخله )و 

CIی اطمینان،: فاصله : (randomized controlled trial) RCT    ،کارآزمایی کنترل شده تصادفیRR سبی.خطر ن 

 GRADE*رتبه بندی شواهد کار گروهی 

 

 ما خیلی مطمئن هستیم که اثر واقعی نزدیک به اثر تخمینی است.: کیفیت باال

 باشد.اً متفاوت ما در مورد اثر تخمینی تقریباً مطمئن هستیم. اثر واقعی احتماالً نزدیک به اثر تخمینی است، اما این احتمال هم وجود دارد که آن اساسکیفیت متوسط:

 اطمینان ما در مورد اثر تخمینی محدود شده است. اثر واقعی ممکن است به صورت اساسی با اثر تخمینی متفاوت باشد. کیفیت پایین:

 ما اعتماد خیلی کمی در مورد اثرات تخمینی داریم. اثر واقعی احتماالً به صورت اساسی از اثر تخمینی متفاوت باشد. کیفیت خیلی پایین:

 

، غیرمستقیم (اطالعات از پیامدهای ناقص وگزارش انتخابی) کیفیت شواهد به دلیل خطر جدی تورش. ک مطالعه با طرح متقاطع در مورد این پیامد گزارش شده استتنها ی -0
 و شک به تورش انتشار کاهش نشان داد.( ماه بود 21 تا 06سن شرکت کنندگان در بازه ) بودن

 کیفیتشواهدبه دلیلخطرجدیتورشوشک قوی به تورش انتشارکاهشنشان داد.. سازی تخصیصنامشخص بودسازیتصادفیوپنهانمد توالیدر مطالعاتترکیب شده برای اینپیا -6

کیفیت شواهدبه دلیل خطر جدی تورش و شک قوی به تورش . سازی تخصیص نامشخص بودسازی تصادفی و پنهاندر مطالعات ترکیب شده برای این پیامد توالی -2
 نشان داد.انتشارکاهش 

-z )میانگین معیارهای رشد  (z-scoreمعیارهای رشد )وزن

score)12/1در گروه مداخله وزن 
z-scoreپایین 06/1تر بود )پایین-

 باالتر( 11/1تا  تر

222 
 کارآزمایی 2)

⊕⊕⊝⊝ 
 2پایین

 

تخمینلغیر قاب مرگ و میر  ای در هیچ مطالعه 
مورد این پیامد 

 گزارش نشده است
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 .را ببینید( 22) برای جزئیات مطالعات وارد شده درمطالعه مروری،رفرانس
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.C ماهه و باالتر 66آهن در کودکان یاری روزانه  مکمل 

 ماهه و باالتر 21یاری روزانه خوراکی آهن در مقایسه با دارونما یا کنترل  در کودکان مکمل

 ماهه و باالتر 21بیمار یا جامعه:  کودکان 
 یاری روزانه خوراکی آهنمداخله: مکمل

 مقایسه: دارونما یا کنترل
 ی مناطق )از جمله مناطق اندمیک ماالریا( مکان: همه

 اثر نسبی* پیامدها

(95% CI) 

تعداد شرکت 

 کنندگان

 )مطالعات(

 کیفیت شواهد

*(GRADE) 

 پیشنهادات

 

یین شده توسط کم خونی )هموگلوبین زیر یک مقدار برش تع
 ها(کارآزمایی

RR 96/6  

(22/1-29/1)  

0722 
کارآزمایی( 7)  

⨁⨁⨁⊝ 
 0متوسط 

 

های انجام شده توسط گیریکمبود آهن )همانند اندازه
های وضعیت آهن مانند ها با استفاده از شاخصکارآزمایی

 فریتین یا ترانسفرین (

RR 21/6  

(22/1-17/1)  

0161 
 کارآزمایی( 1)

⊕⊕⊝⊝ 
 2پایین

 

کم خونی فقر آهن )وجود کم خونی به اضافه کمبود آهن، 
تشخیص داد شده با یک شاخص وضعیت آهن که  توسط  

 ها انتخاب شده است(کارآزمایی

RR 12/6  

(22/1-16/1)  

222 
کارآزمایی( 6)  

⨁⨁⨁⊝ 
 2متوسط 

 

 z-score )میانگین معیارهای رشد  ( z-scoreمعیارهای رشد )قد
 z-score  19/1در گروه مداخلهقد(
 باالتر( 07/1باالترتا 10/1تر بود )باال

0201 
 کارآزمایی( 1)

⨁⨁⨁⊝ 
 2متوسط 

 

  ⊝⊝⊕⊕ z-0201 )میانگین معیارهای رشد  (z-scoreمعیارهای رشد )وزن
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 آن(. CI 91%آن( بر اساس خطر فرضی در گروه مقایسه و اثر نسبی مداخله است )و  CI 91%*خطر در گروه مداخله )و 

CIی اطمینان،: فاصله : (randomized controlled trial) RCT    ،کارآزمایی کنترل شده تصادفیRR .خطر نسبی 

 GRADE*رتبه بندی شواهد کار گروهی 

 

 ما خیلی مطمئن هستیم که اثر واقعی نزدیک به اثر تخمینی است.: کیفیت باال

 است، اما این احتمال هم وجود دارد که آن اساساً متفاوت باشد.ما در مورد اثر تخمینی تقریباً مطمئن هستیم. اثر واقعی احتماالً نزدیک به اثر تخمینی  کیفیت متوسط:

 اطمینان ما در مورد اثر تخمینی محدود شده است. اثر واقعی ممکن است به صورت اساسی با اثر تخمینی متفاوت باشد. کیفیت پایین:

 االً به صورت اساسی از اثر تخمینی متفاوت باشد.ما اعتماد خیلی کمی در مورد اثرات تخمینی داریم. اثر واقعی احتم کیفیت خیلی پایین:

 

 توجه با شواهد کیفیت بنابراین،. داشت وجود تحلیل و تجزیه در توجهی قابل هتروژنیتی. وجودنداشت پیامد را وارد کرده بودند، این که مطالعاتی میان در خطرتورش هیچگونه .0

 کیفیت شواهد برای اندازه اثر بزرگ مشاهده شده بهبود نیافته است(.) 6/1و1/1ن بی RRاثر بزرگ بود ، با  میزان .نشان داد کاهش تناقض به

هیچ مطالعه کوچکی با نتایج . هتروژنیتی قابل توجهی در تجزیه و تحلیل وجود داشت. هیچگونه خطر تورش درمیان مطالعاتی که این پیامد را وارد کرده بودند، وجود نداشت .6

کیفیت شواهد برای ) 6/1و1/1بین  RRمیزان اثر بزرگ بود، با  .فیت شواهد با توجه به تناقض و شک قوی به تورش انتشار کاهش نشان دادبنابراین، کیمنفی وجود نداشت. 
 اندازه اثر بزرگ مشاهده شده بهبود نیافته است(.

کیفیت شواهد با توجه به شک قوی به تورش انتشار . ای خطر جدی تورش نداشت، هیچ مطالعه اندشده گزارش تعداد کل پایین حوادث با پیامد این در رابطه با مطالعه دو تنها .2

 .(کیفیت شواهد با توجه به این بهبود نیافته است) 6/1کمتر از RRبا    .میزان اثر بسیار بزرگ بود،  .کاهش نشان داد

score)0/1در گروه مداخلهوزن z-

scoreترتا پایین 12/1تر بود )باال
 باالتر( 62/1

 1پایین کارآزمایی 1)

های تنفسی حاد، اسهال، موارد، عفونت مرگ و میر )همه
 ماالریا(

تخمینغیر قابل ای در مورد این هیچ مطالعه   
 پیامد گزارش نشده است
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 .(ناشناخته بود انتخابی ارشگز یا و تخصیص سازیپنهان یا تصادفی سازیتوالی) خطرتورش داشتند مطالعات از بسیاری .2

وجود داشت.  مطالعات در توجهی قابل هتروژنیتی .(ناشناخته بود انتخابی گزارش یا و تخصیص سازیپنهان یا تصادفی سازیتوالی) تورش داشتند خطر مطالعات از بسیاری .1
 .نشان داد خطر جدی تورش و تناقض کاهش به توجه با شواهد بنابراین، کیفیت

 .ببینید را( 16) رفرانس وارد شده درمطالعه مروری، مطالعات تجزئیا برای
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 .Dآندمیک ماالریا در مناطق یاری روزانه آهن در شیرخواران و کودکان مکمل 

 یاری روزانه خوراکی آهن در مقایسه با دارونما یا کنترل در شیرخواران و کودکان در مناطق  آندمیک ماالریامکمل

 سال( 01ماه تا  2وارانو کودکان )سنین بیمار یا جامعه: شیرخ
 0یاری آهنمداخله: مکمل

 مقایسه: دارونما یا کنترل
 مکان: مناطق اندمیک ماالریا

 اثر نسبی* پیامدها

(95% CI) 

تعداد شرکت 

 کنندگان

 )مطالعات(

 کیفیت شواهد

*(GRADE) 

 پیشنهادات

 

RR و هرگونه پارازیتمی(، همه 1/27 <ماالریای بالینی )تب 25/6  

(11/0-17/1)  

7021 
کارآزمایی( 02)  

⨁⨁⨁⊝ 
 6متوسط 

 

RR ماهه 2-62 2ماالریای بالینی با توجه به سن:  95/6  

(97/1-16/1)  

2761 
 کارآزمایی( 1)

  

RR ماهه 19-62  59/6  

(62/0-71/1)  

0201 
کارآزمایی( 2)  

  

RR ماهه یا باالتر 21  62/1  

(61/0-90/1) 

6122 
 کارآزمایی( 2)

  

خونی یای بالینی با توجه به کمماالر
 2پایه

RR آنمیک در شروع مطالعه 52/6  

(11/0-12/1) 

6006 
 کارآزمایی( 9)

  

RR غیر آنمیک در شروع مطالعه  59/6  

(19/0-12/1) 

2912 
کارآزمایی(1)  
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 آن(. CI 91%آن( بر اساس خطر فرضی در گروه مقایسه و اثر نسبی مداخله است )و  CI 91%*خطر در گروه مداخله )و 

CIی اطمینان،: فاصله : (randomized controlled trial) RCT    ،کارآزمایی کنترل شده تصادفیRR .خطر نسبی 

 GRADE*رتبه بندی شواهد کار گروهی 

 

 ما خیلی مطمئن هستیم که اثر واقعی نزدیک به اثر تخمینی است.: کیفیت باال

 به اثر تخمینی است، اما این احتمال هم وجود دارد که آن اساساً متفاوت باشد.ما در مورد اثر تخمینی تقریباً مطمئن هستیم. اثر واقعی احتماالً نزدیک کیفیت متوسط:

 اطمینان ما در مورد اثر تخمینی محدود شده است. اثر واقعی ممکن است به صورت اساسی با اثر تخمینی متفاوت باشد. کیفیت پایین:

 اثر واقعی احتماالً به صورت اساسی از اثر تخمینی متفاوت باشد.ما اعتماد خیلی کمی در مورد اثرات تخمینی داریم.  کیفیت خیلی پایین:

 

ماالریای بالینی با توجه به دسترسی  
 1برنامه پیشگیری از ماالریا و درمان

رنامه بله )در دسترس بودن ب
 پیشگیری از ماالریا و درمان(

RR 51/6  

(97/1-12/1) 

1112 
کارآزمایی(7)  

  

خیر )در دسترس نبودن یا  
عدم وضوح برنامه پیشگیری 

 از ماالریا و درمان(

RR 16/1  

(20/0-16/0) 

09112 
کارآزمایی( 9)  

  

RR ماالریای شدید )ماالریای بالینی با پارازیتمی گرید باال( 56/6  

(91/1-10/1) 

2260 
کارآزمایی(2)  

⨁⨁⨁⨁ 
 باال 

 

 Risk difference و میر تمام علل مرگ
66 /6  

(10/1-11/1) 

7172 
کارآزمایی(01)  

⨁⨁⨁⊝ 
 2متوسط 
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 کنند.هر دو بازوی مطالعه ممکن است شامل درمان ضدماالریا باشند تازمانیکه هر دو بازو همان درمان ضدماالریا را دریافت می .0

 .در حمایت از آهن وجود نداشتهیچ مطالعه مثبت کوچک . کیفیت شواهد برای تورش احتمالی در انتشار کاهش نشان داد. 6

 = 07/1P؛= χ2 12/2: . تست برای تفاوت زیرگروهی برای ماالریای بالینی با توجه به سن2

 = 22/1P؛χ2=20/1: . تست برای تفاوت زیرگروهی برای ماالریای بالینی با توجه به کمخونی پایه2

 >10/1P؛= 71/01χ2 : ه دسترسی برنامه پیشگیری از ماالریا و درمان. تست برای تفاوت زیر گروهی برای ماالریای بالینی با توجه ب 1

 .. کیفیت شواهد جمع وجورکردن با توجه به تورش احتمالی در انتشار کاهش نشان داد 2

 .را ببینید( 12) برای جزئیات مطالعات وارد شده در مطالعه مروری، رفرانس
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 ها برای مکمللعمل جهت تعیین قدرت توصیهخالصه مالحظات اعضای گروه توسعه دستورا. 2ضمیمه 

 ماهه 6-22یاری روزانه آهن در کودکان 

پیامدهایی هدفمند برای  هاشواهدی با کیفیت باال داشت. توصیه آهنکم خونی فقر  کیفیت شواهد
 دهند و برای این پیامدهابهبود را نشان می

کیفیت باال است.  بر اساس چندین کارآزمایی تصادفی کنترل شده، شواهد دارای
های مختلف اثر مفید به جای اثرات هتروژنیتی مورد توجه قرار گرفت، اما مربوط به اندازه

های اثر مداخله در مورد پیامدها بزرگ بود. شواهد برای موربیدیتی و متفاوت بود. اندازه
-نمی ها به طور مستقیم این پیامدها را نشانپیامدهای تکاملی ضعیف بوده، اما توصیه

 دهد.

 درصد است، 21در مواردی که شیوع جمعیتی کم خونی بیشتر از  ها و مزایا ارزش
علل کم خونی چندعاملی بوده و بعید است که منحصراً توسط کمبود آهن ایجاد شود.  

یاری متناوب آهن یا حتی با در نظر گرفتناین، بیشتر کودکان در اغلب موارد از مکمل
 خواهند شد. مندمکمل روزانه بهره

 ذخایر زیاد آهن در کودکان ممکن نیست که از مداخله حاصل شود.
ای مرتبط با عوارض جانبی )گوارشی( بوده و پذیرش ممکن مقیولیت ممکن است مسئله

 است مشکل باشد.

که در آن دسترسی به تسهیالت بهداشتی محدود است، مانند بسیاری از مناطق جایی  
ها در دسترسی بدین ترتیب ممکن تر باشد. نابرابریشایعروستایی، مشکل ممکن است 

 است اثر منفی بر اجرای موفقیت آمیز داشته باشد.

موازنه بین فواید و 

 مضرات

مزایا شامل بهبود هموگلوبین و کاهش خطر کم خونی است که نتایج عملکردی دارد. 
  مضرات بالقوه شامل اسهال است، اما شواهد کم یا خیلی کم است یا

 به طور کامل برای مضرات بالقوه ارزیابی نشده است.

هنوز اطالعات کافی در مورد مضرات طوالنی مدت در دسترس نیست، برای مثالدر مورد 
 مصرف بیش از حد، مخصوصا برای کودکانی که دارای ذخایر زیاد آهن هستند.

های آهن به طور کلی در مقایسه با اطالعات هزینه ارائه نشده است، اما هزینه مکمل سنجیهزینه و امکان
ها عموما های ارایه پلت فرم و نیاز به تغییر رفتار قوی و پایشجزئی است. مکملهزینه
 تر با پایه چربی هستند.های مغذی ارزانمکمل
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ها برای . خالصه مالحظات اعضای گروه توسعه دستورالعمل جهت تعیین قدرت توصیه2ضمیمه

 ماهه 22-95در کودکان  یاری روزانه آهنمکمل
 

بود  های زمانی مختلف، با حجم نمونه کوچکشواهد ارائه شده بر اساس مطالعات ازدوره کیفیت شواهد
مطالعات از نظر  و انتخاب تصادفی همیشه آشکار نبود. تخصیص سازیپنهان هاو در آن

 دوز و طول مدت درمان متفاوت بود.

در مورد کمبود  رش شد؛ هیچ یک از مطالعاتگزا در مورد کم خونی مطالعه یک تنها
که فریتین و هموگلوبین را  نشده است. مطالعاتی آهن یا کم خونی فقر آهن گزارش

 داشتند. متوسط یا باال و کیفیت گزارش کردند،

 در نظر گرفتن توانایی برای رسیدن به کودکان نیازمند، پذیرش ها و مزایا ارزش
سالمتدر اجرا  هایمسائل مربوط به سیستم دی خانواده ویاری توسط کودک، پایبنمکمل

 مهم است.

موازنه بین فواید و 

 مضرات

کند. جلوگیری می و از کم خونی دهدهموگلوبین و فریتین را افزایش می غلظت مداخله،
شواهد واضحی در رابطه با مضرات دوزهای پیشنهادی برای اسهال و سایر اثرات 

 اومت به انسولین و یا اضافه بار آهن وجود ندارد.گوارشی، آسیب کبدی، مق

ها گذاری شده و عملکرد خوبی دارند، هزینههای سالمتی که به خوبی بنیاندر سیستم سنجیهزینه و امکان
پذیر هایی با منابع کم امکانممکن است پایین باشد. این ممکن است در مورد سیستم

زمند و حصول اطمینان از پوشش باال شایان توجه نباشد. بنابراین، رسیدن به کودکان نیا
 است.

 های عملیاتیهزینه دارو ممکن است قابل قبول باشد، اما هزینه
 به منظور اطمینان از تامین مداوم، نظارت مناسب و پایش مطلوب،

 نیاز به محاسبه دارد چون گروه هدف بسیار بزرگ است.
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-ای مکملها بره دستورالعمل جهت تعیین قدرت توصیه. خالصه مالحظات اعضای گروه توسع2ضمیمه 

ماهه و باالتر 66یاری روزانه آهن در کودکان   

 

دار )کم خونی، فقر آهن، کم خونی فقر آهن( دارای کیفیت شواهد برای پیامدهای اولویت کیفیت شواهد
 باال هست. شناخت و رشد ممکن است به اندازه هموگلوبین

نی مهم باشد و کیفیت شواهد برای این پیامدها در حد و کم خونی در این گروه س
 متوسط است.

 چالش اصلی ممکن است در رسیدن به این گروه سنی باشد. کمبود ها و مزایا ارزش
 آگاهی در مورد اهمیت پیشگیری و درمان کم خونی ممکن است

 مقبولیت و پذیرش را کاهش دهد.

موازنه بین فواید و 

 مضرات

ای بخشد. مضرات عمده، کم خونی فقر آهن و کمبود آهن را بهبود میمداخله کم خونی
 در این گروه سنی تشخیص داده نشد، هر چند شواهد کافی
 در مورد اثرات گوارشی، نقاط پایانی بالقوه سمی و تاثیر آهن

 اضافه بار وجود ندارد.

وه سنی باشد و در نتیجه باید در مدارس ممکن است جایگاه ارایه مناسب برای این گر سنجیهزینه و امکان
نظر گرفته شود. زیرساخت مدرسه معموال برای اجرای این مداخله مساعد است. با این 
حال، موفقیت پس از آن ممکن است بستگی به سیستم مدرسه و میزان همراهی آن 
داشته باشد. برخی مالحظات ممکن است نیاز باشد که برای کودکان خارج از مدرسه در 

 گرفته شود.نظر 
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-ای مکملها بر. خالصه مالحظات اعضای گروه توسعه دستورالعمل جهت تعیین قدرت توصیه9ضمیمه 

 یاری روزانه آهن در مناطق اندمیک ماالریا

یاری آهن خطر ابتال به ماالریای بالینی را افزایش نمی دهد، کیفیت شواهدی که مکمل کیفیت شواهد
 ن نقطه توجه شد که سواالتبه طور کلی متوسط است. به ای

در مواردی که کیفیت شواهد پایین یا خیلی پایین بود ممکن است لزوما به دالیل 
مختلف دارای اولویت باال نباشند. سواالت پژوهش که ممکن است به عنوان اولویت باال 

 در نظر گرفته شوند، در این دستورالعمل مورد بحث قرار گرفته و ذکر شدند.

 دهد و به ویژهاز آنجا که عفونت ماالریا در اوایل شیرخواری رخ می مزایا ها و ارزش
 های آهن تنهادر این سن خطرناک است، در مناطق آندمیک ماالریا، مکمل

کش می خوابند، و در بندهای آغشته به حشرهشود که زیر پشهباید به شیرخوارانی داده 
 واند به سرعت باتهای بیماری ماالریا میجایی که تمام دوره

 های ملی درمان شود.دارو درمانی موثر ضد ماالریا مطابق با دستورالعمل

موازنه بین فواید و 

 مضرات

در مناطق آندمیک ماالریا که پیشگیری و مراقبت بالینی محدودی برای ماالریا وجود 
 یاری جهانی آهن ممکن است با افزایش خطردارد، مکمل

 های عفونیتباط باشد. کنترل بیماریابتال به ماالریا در ار
 کش و کنترل بردار، و درمانبندهای آغشته به حشرهو ماالریا با پشه

های بهداشتی هستند و های ماالریا با درمان موثر ضد ماالریا، اجزای مهم مراقبتدوره
 ماه، و ادامه آن 2همراه با تغذیه انحصاری با شیر مادر تا سن 

 کیفیت باال ، باید برقرار شوند.با تغذیه تکمیلی با 

 در حضور نظارت جامع و تشخیص و درمان سریع ماالریا، سنجیهزینه و امکان
 یاریای دال بر افزایش خطر عوارض جانبی مکملهیچ شواهد قانع کننده

 های بهداشتی ناکافی و نابرابر آهن وجود ندارد. خدمات مراقبت 
 تباط است.به طور کلی با افزایش خطرات در ار
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 ( PICO. سواالت در فرمت جمعیت، مداخله، کنترل، عواقب )11ضمیمه 
Aماه 6-32دکان خردسال در سنین یاری روزانه آهن درشیرخواران و کو . اثرات و ایمنی مکمل 

تواند پیامدهای سالمتی ماه می 6-32های آهن داده شده به شیرخواران و کودکان خردسال در سنین آیا مکمل

 را بهبود بخشد؟ اگر چنین است، )الف( با چه دوز، دفعات و مدت مداخله؟ )ب( در چه محیطی؟

 ماه 6-32 سن در کودکان جمعیت

 :جمعیتی هایگروه زیر

 زندگی اول ماه 6 در آهن مکمل منظم طور به که شیرخوارانی: آهن با اولیه با تماس  -

 آهن عدم دریافت مقابل دریافت کردند در

 در آهن با شده غنی فرموالی مقابل در انحصاری شیردهی: ایبا عملکردهای تغذیه  -

 غذای تکمیلی، ونبد یا با آهن با شده غنی فرموالی به عالوه مادر شیر)مخلوط  مقابل

 چندگانه( مغذی پودرهای ریز

گیر همه بیماری به ابتال استعداد بیماری، دستیابی به حذف یا انتقال بدون) با ماالریا  -

 نظر در با انتقال در طول سال؛ مشخص، فصلی نوسانات با سال طول در انتقال ماالریا،

 (یا پالسمودیوم ویواکس/ و فالسیپاروم پالسمودیوم گرفتن

مقابل  در بله: مطالعه این در شده معرفی همزمان ماالریای ضد اقدامات از استفاده با  -

 خیر

 خیر مقابل در بله: سالمت نظام توسط شده اجرا ماالریای ضد اقدامات با  -

 خونی کم غیر مقابل در خونی کم: شیرخوار خونی کم وضعیت بر اساس   -
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 یاری آهنمکمل لهمداخ

 زیر گروهی: تجزیه و تحلیل

 گرم/ کیلوگرم/ روز در مقابل دوز دیگرمیلی 3با دوز:  -

 با دفعات: روزانه در مقابل هفته در مقابل انعطاف پذیر -

 ماه 2 <ماه یا کمتر در مقابل 2با مدت زمان:  -

 ها یا نهبا مواد مغذی اضافی: در ترکیب با دیگر ریزمغذی -

 جویزیبا هدف قرار دادن: جهانی در مقابل ت -

 یاری آهنبدون مکمل کنترل

 دارونما

 همان مکمل بدون آهن 

 ماه( 6-32 سنین) مدت کوتاه پیامدهای پیامدها

 خونی کم  -

 آهن فقر خونی کم  -

 آهن فقر  - 

 زاییبیماری  -

 عالئم( بدون یا با وجود انگل در خون) ماالریا شدت و بروز  - 

 سر دور قدی، هکوتا وضعیت وزنی،کم: رشد معیارهای  -

 میر و مرگ  -

 علل همه  -

 تنفسی حاد های عفونت -

 اسهال -

 ماالریا -
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 همه کشورها محیط
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Bماه 32-95سنین  یاری روزانه آهن در کودکان . اثرات و ایمنی مکمل 

 تواند پیامدهای سالمتی را بهبود بخشد؟ اگرماه می 32-95های آهن داده شده به کودکان سنین آیا مکمل

 چنین است، )الف( با چه دوز، دفعات و مدت مداخله؟ )ب( در چه محیطی؟

 ماه 32-95 سن در کودکان جمعیت

 :جمعیتی هایگروه زیر

 اول ماه 32 در آهن مکمل منظم طور به که شیرخوارانی: آهن با قبلی با تماس  -

 آهن عدم دریافت مقابل دریافت کردند در زندگی

گیر همه بیماری به ابتال استعداد بیماری، دستیابی به حذف یا لانتقا بدون) با ماالریا  -

 نظر در با انتقال در طول سال؛ مشخص، فصلی نوسانات با سال طول در انتقال ماالریا،

 یا پالسمودیوم ویواکس(/ و فالسیپاروم پالسمودیوم گرفتن

مقابل  در بله: عهمطال این در شده معرفی همزمان ماالریای ضد اقدامات از استفاده با  -

 خیر

 خیر مقابل در بله: سالمت نظام توسط شده اجرا ماالریای ضد اقدامات با  -

 یا کمتر %24در مقابل  %24<جمعیت:  خونی کم وضعیت اساس بر  -

 یاری آهنمکمل مداخله

 تجزیه و تحلیل زیر گروهی:

 گرم/ کیلوگرم/ روز در مقابل دوز دیگرمیلی 3با دوز:  -

 ات: روزانه در مقابل هفته در مقابل انعطاف پذیربا دفع -

 ماه 2 <ماه یا کمتر در مقابل 2با مدت زمان:  -

 ها یا نهبا مواد مغذی اضافی: در ترکیب با دیگر ریزمغذی -

 با هدف قرار دادن: جهانی در مقابل تجویزی -

 یاری آهنبدون مکمل کنترل

 دارونما

 همان مکمل بدون آهن 
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 ماه( 32-95 سنین) مدت کوتاه دهایپیام پیامدها

 خونی کم  -

 آهن فقر خونی کم -

 آهن فقر  - 

 زاییبیماری  -

 عالئم( بدون یا با وجود انگل در خون) ماالریا شدت و بروز -

 سر دور قدی، کوتاه وضعیت وزنی،کم: رشد معیارهای -

 میر و مرگ -

 علل همه -

 ماالریا -           

 همه کشورها یطمح
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Cماه و باالتر 66سنین یاری روزانه آهن در کودکان  . اثرات و ایمنی مکمل 

تواند پیامدهای سالمتی را بهبود بخشد؟ اگر ماه و باالتر می 64های آهن داده شده به کودکان سنین آیا مکمل

 چنین است، )الف( با چه دوز، دفعات و مدت مداخله؟ )ب( در چه محیطی؟

 ماه و باالتر 64 سنین نکودکا جمعیت

 :جمعیتی هایگروه زیر

 اول ماه 95 در آهن مکمل منظم طور به که شیرخوارانی: آهن با قبلی با تماس  -

 آهن عدم دریافت مقابل دریافت کردند در زندگی

گیر همه بیماری به ابتال استعداد بیماری، دستیابی به حذف یا انتقال بدون) با ماالریا  -

 نظر در با انتقال در طول سال؛ مشخص، فصلی نوسانات با سال طول در تقالان ماالریا،

 یا پالسمودیوم ویواکس(/ و فالسیپاروم پالسمودیوم گرفتن

مقابل  در بله: مطالعه این در شده معرفی همزمان ماالریای ضد اقدامات از استفاده با  -

 خیر

 خیر مقابل در بله: سالمت نظام توسط شده اجرا ماالریای ضد اقدامات با  -

 یا کمتر %24در مقابل  %24<جمعیت:  خونی کم وضعیت اساس بر  -

 خونی کم غیر مقابل در خونی کم: شخصی خونی کم وضعیت بر اساس -

 یاری آهنمکمل مداخله

 تجزیه و تحلیل زیر گروهی:

 گرم/ کیلوگرم/ روز در مقابل دوز دیگرمیلی 3با دوز:  -

 ر مقابل هفته در مقابل انعطاف پذیربا دفعات: روزانه د -

 ماه 2 <ماه یا کمتر در مقابل 2با مدت زمان:  -

 ها یا نهبا مواد مغذی اضافی: در ترکیب با دیگر ریزمغذی -

 با هدف قرار دادن: جهانی در مقابل تجویزی -

 یاری آهنبدون مکمل کنترل

 دارونما
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 همان مکمل بدون آهن 

 سال( 6-81 سنین) دتم کوتاه پیامدهای مدهاپیا

 خونی کم  -

 آهن فقر خونی کم -

 آهن فقر  - 

 زاییبیماری  -

 عالئم( بدون یا با وجود انگل در خون) ماالریا شدت و بروز -

 میر و مرگ -

 تنفسی حاد های عفونت -

 اسهال -

 علل همه -

 ماالریا  -

 همه کشورها محیط
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