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 COVID-19بیماری  و Dویتامین  مکمل

در شهرای   بیمهاری اهای دهاد تنفتهی و در تقویهت سیتهتا ایمنهی بهدن از جمیهه پی هزیری ازDنقه  ویتهامین  بهه با توجهه

در گههروه اههای سههنی   Dاجههرای مکمههل یههاری بهها ویتههامینتههداو  کنههونی بههه منمههور مقابیههه بهها کرونهها رههمن تاکیههد مکههرر بههر 

ارتقههاآ آگههاای جامعههه و  ن ههی  بهها اههد در رسههانه اهها سههازی شههفا   ی جهههتمطهها ب ،براسههاب برنامههه ک ههوری مکمههل یههاری

بهه شهرز زیهر ارا هه   Dشایعات بر ی افهراد ناآگهاه در توههیه بهر م هر   بهی رویهه و یها  طهم م هر  مکمهل ویتهامین  نمودن

 ردد.می گ

 عهدد یه  مهاای) پی هزیری دوز یها مزهادوز ارا هه از  بهل جامعهه، در "د" ویتهامین کمبهود بهایی شهیو  بهه توجه با 

  .نیتت "D" ویتامین سرمی سطح گیریاندازه به  زومی ، در دال دارر (واددی 50000 مکمل

  ویتههامینD شههرکت از جمیههه  باشههدمحیههول در بربههی دارای نقهه  اههای متعههددی در بههدن مههی  بههه عنههوان ویتههامین

 سیتتا ایمنی و تقویت استخوان در سالمت متابو یتا کیتیا و فتفر در

 ویتههامین  کمبههودD ،بیمههاری عرو ههی، دیابههت و -بیماریهههای  یبههی در بههروز بیماریهههای ایرواگیههر، از جمیههه سههر ان

  دیده شده است. اای  ودایمنی

 یهاری ،  مکمهل سیتهتا بهداشهتی درمهانی ک هور در اها مغهذی ریهز کمبهود کنتهرل و پی هزیری از جمیه رااکاراای

 جامعه است.  اذایی ا زوی اهالز و اذایی وآموزش مواد سازی انی

 ویتههامین D از  ریههق  ههرار گههرفتن در معههر  نههور  بههدن دا ههل تو یههد در :را مههی تههوان از سههه منبههم دریافههت کههرد

 .م ر  مکمل وD م ر  مواد اذایی و نوشیدنی اای داوی ویتامین،  ورشیدمتتقیا 

  ویتههامین مقههادیر مههورد نیههاز بهههD  مههی  1جههدول شههماره  بههرای اریهه  از گههروه اههای سههنی و فیزیو و یهه  مطههابق

 باشد.
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 (Kraus 2017  )منبم بردتب گروه سنی و فیزیو و ی D یتامینو مقادیر مورد نیاز روزانه   1جدول

 (Iu/d) وادد بین ا مییی در روز گروه سنی

 400 ماه 6تا 0نوزادان 

 400 سال 1ماه تا  6نوزادان از 

 600 سال 3تا  1کودکان 

 600 سال 8تا  4کودکان 

 600 سال18تا  8کودکان از 

 600 سا زی 70 سن تا 19افراد 

 600 بی تر) زنان( و سا ه71 افراد

 800 ) مردان(بی تر و سا ه71 افراد

 

 (2011 انجمن ادد درون ریز امریکا)منبم  سر   D3 دی ایدروکتی ویتامین 25کفایت  ی بقه بند  2جدول

 گر  بر مییی  یتر ( )نانوD3 دی ایدروکتی ویتامین 25  بقه بندی

 20 > (deficientکمبود)

 21–29 (insufficientناکافی)

 sufficient)) > 30کافی

 100 < (Toxicمتمومیت)

 

 مهی شهماره به در ک هور شهایم م هکالت از دارهر دهال در 2مطهابق جهدول شهماره  D ویتهامین کمبهودبها توجهه بهه اینکهه  

 مههادران در درهههد 86 تهها مااههه 15-23 کودکههان در درهههد 24 دههدود ازD ویتههامین کمبههود شههیو  کههه  ههوریه بهه .رود

بنههابراین  دیههده مهی شههود سهنی اههای گهروه امههه در روسهتایی منهها ق از بی هتر شهههراا در کمبهودو ایههن  اسهت متغیههر بهاردار

    در ک ور می باشد در دال اجرا 3 برنامه مکمل یاری مطابق جدول شماره

 

 

 

 

 D  برنامه ک وری مکمل یاری ویتامین 3جدول
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 مقدار و روش دادن مکمل گروه سنی شکل دارو نا  مکمل

مههو تی ویتههامین یهها 

 ویتامین آ+د
  طره

تو ههد تهها  5تهها  3شههرو  از روز 

 ماازی  24پایان 

سههی سههی  طههره آ + د یهها مههو تی  روزانههه یهه 

  طره در روز 25ویتامین معادل 

  Dویتامین 

 پرل
 12-18نوجوانههان سههن مدرسههه )

 سال(

مهاه از سهال تح هییی  یه  عهدد  هر   9در  ی 

 ازار واددی 50  ه ای 

 ازار واددی 50مااانه ی  عدد  ر    ه ای  جوانان پرل

 پرل
 میانتاین

 

 ازار واددی 50عدد  ر    ه ای  مااانه ی 

 ازار واددی 50مااانه ی  عدد  ر    ه ای  سا مندان پرل

 پرل
از شههرو  بههارداری تهها انزهها  زایمههان روزانههه یهه   مادران باردار 

 واددی 1000عدد  ر    ه ای 

 پرل
مااههه اول شههیردای روزانههه یهه  عههدد  ههر   6در  مادران شیرده

 واددی 1000  ه ای 

  ر  Dکیتیا  /کیتیا

یهها  400یهها  200روزانههه یهه  عههدد  ههر  دههاوی  سا مندان

وادهههد بهههین  400مییهههی گهههر  کیتهههیا و  500

 Dا مییی ویتامین 

 مهابقی بایهد از  و مهی باشهد مکمل اهای تجهویز شهده از  ریهق سیتهتا بهداشهتی درمهانی تهامین کننهده بخ هی از نیازاها

 ،)مهاای اهای بهرل،  بنیهات Dو ویتهامین  ، دبوبهات و ...(انهوا  کیها بنیهات، شهیر و ) ریق منابم اهذایی دهاوی کیتهیا 

 تامین شود.( و ... زرده تخا مرغ

  یز  بههه رکههر اسههت( بههایترین سههطح دریافههت  ابههل تحمههلUpper Limitو )یتههامین D بردتههب گههروه سههنی و

در روز  مییههی گههر  2500کیتههیا نیههز معههادل  و بههرای ا مییههی بههین وادههد 4000فیزیو و یهه  بههرای بزرگتههاین روزانههه 

در  ههوینی مههدت مههی توانههد موجههب  ا مییههی در روز وادههد بههین 000/10م ههر  مقههادیر بی ههتر از   تعیههین شههده اسههت.

 متمومیت شود.

  ویتهامین وادهدیاهزار  50م ر  امزمان مکمهل D   کیتهیابها  هر D از نمهر ایمهنو در محهدوده  بهوده بهدون اشهکال 

  رار دارد. مکمل کیتیا امراه یا بعد از اذا میل شود. D ویتامین دریافت

  بههرای پی ههزیری از کمبههود ویتههامین"D"  در زنههان بههاردار، یز  اسههت مطههابق بهها دسههتورعمل مکمههل یههاری روزانههه مههادران

 وادد روزانه(ا دا  شود.  1000باردار )
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  با توجهه بهه ایهن کهه نهو  تزریقهی ویتهامین"D"ایهن بهوداز کم پی هزیری در سهطحی نهدارد  هذا ب، زیتهت دسترسهی  هو 

 شود.توهیه نمی تزریقی آن شکل ،ویتامین

  Dعال ا متمومیت با ویتامین 

بههای و  ههوینی  "ایجههاد مههی شههود. م ههر  نتههبتا (1یپرکیتههمیاا)افههزای  کیتههیا  ههون ،  Dویتههامین  بهها دههاد در متههمومیت

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

 وسههت،یب ماننهد عواررههی بهروز عمهدی، یهها سههوی ههورت بهههایهن ویتهامین  مجههاز دهد از بهی  و نادرسههت م هر  ههورت در

سههت از د و تهههو  داههان، در آاههن  عهها داههان،   ههکی پرنوشههی، اشههتها، کههاا  سههردرد، آ ههودگی،  ههوال  تههتزی، رههع ،

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

 

 مههیبهداشههت  سههازمان جهههانی ،در پایهان بهها توجههه بههه اینکههه مرجههم ت ههمیا گیههری در اجهرای برنامههه اههای بهداشههتی درمههانی

  کنهونی شهرایدر Dم هر  مکمهل ویتهامین افهزای  و یها  طهم شایعات و دسهتور عمهل اها مبنهی بهر  رفم جهت مراتب باشد،

 زیری و کنترل کرونا به شرز زیر به ا ال  می رساند   پی جهت

  در ارتباط با بیماری با ویروب کرونا Dم ر  مکمل ویتامین 

بههه منمههور  Dدر دههال دارههر سههازمان جهههانی بهداشههت اههی  گونههه توهههیه جدیههدی مبنههی بههر م ههر  مکمههل ویتههامین 

ان جهههانی سههازمآ ههرین مطا عههات متهها آنهها یز در سههایت اسههاب پی ههزیری از بیمههاری اههای تنفتههی ارا ههه نکههرده اسههت . بههر 

ان ن ههان بههر روی بیمههاری اههای عفههونی از جمیههه بیمههاری اههای تنفتههی در کودکهه Dتههاریر م ههر  مکمههل ویتههامین ، بهداشههت

ا یز انجها  آ هرین متها آنه موجهود نیتهت.   هو راانمها در ایهن  بهه ههورتمهدار  عیمهی  داده ن ده است و انوز شوااد و

ن و ایههمههورر اسههت عفونههت اههای دههاد تنفتههی  پی ههزیری و کنتههرلدر Dاده اسههت کههه م ههر  مکمههل ویتههامین شههده ن ههان د

امچنهین  ه اسهت.بی هتر م هااده شهد بهوده، یتر بهر نهانومول 25سهر  آنهها کمتهر از   Dویتهامین ی کهه افهراددر تاریر م بهت 

  تاریر کمتری به امراه داشته است.در دوزاای بای  Dویتامین  مکملتجویز 

 

   Dرااکار درمانی، کنترل و پی زیری از کمبود ویتامین 

                                                           
1 Hypercalcemia 



 دفتر بهبود تغذیه جامعه -معاونت بهداشت -  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 1398اسفند 

5 
 

 پزشه  تجهویز بها  معمهول درمهاناهای روش یتهر،  ییهینهانوگر  در م 10کمتهر از  D یتهامینِو بها میهزان سهرمی یمارانب برای

  می باشدبه شرز زیر 

 8 ت بههه مههدبزرگتههاین  یدر افتههه بههرا یکبههار یبههه هههورت  ههوراک D یتههامینو یا مییهه ینوادههد بهه 50،000 دوز .1

 واددی ادامه یابد 50000مااانه ی  عدد پرل  ،مطابق برنامه ک وری و سپسافته 

 18تها  12نوجوانهان سهنین ی در افتهه بهرا یکبهار یبهه ههورت  هوراک D ِ یتهامینو یا مییه ینوادد به 50،000 دوز .2

  واددی ادامه یابد 50000 مااانه ی  عدد پرل ،مطابق برنامه ک وری و سپس افته 6به مدت 

مههی   یتههر  ییههینههانوگر  در م  30بههه بههایتر از   سههر ( D3دی ایدروکتههی ویتههامین 25) Dاههد  رسههاندن سههطح ویتههامین 

 باشد.
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