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  چكيده
کننده به  ت بزرگسال مراجعهي در جمع۱۳۸۶سال در  ياهي تغذيها مصرف انواع مکمليفراواندر اين مطالعه : مقدمه

مواد . شدن يي و تعي بررس)راني ايتحت پوشش دانشگاه علوم پزشک( مناطق مختلف غرب تهران يرماند -يمراکز بهداشت
 يريگ ، به روش نمونه) سال۱۸ باالتر از با سن( بزرگسال د فر۱۰۰۴ ،ي مقطع-يفي توصي  مطالعه ايندر: ها و روش

 واقع در مناطق غرب ي درمان-يز بهداشت مرک۱۰ به كنندگان ه از مراجعيطور تصادفه   بmulti stage) ياچندمرحله
ت يجمع% ۴۲: هاافتهي .انجام شد ي تخصصي  اطالعات با استفاده از پرسشنامهيگردآور. ند قرار گرفتيتهران مورد بررس

اختالف %) ۳/۱۱و مردان % ۷/۸۸زنان  (كردند مي استفاده ياهي تغذيها از انواع مکمليکياز  ۱۳۸۶سال در مورد مطالعه 
ا ين يتاميويمصرف انواع مولت. ده شدي دي در مردان و زنان مورد بررسياهي تغذيهان مصرف مکملي بيداري معنيآمار
از انواع مكمل % ۹/۴مكمل آهن و % ۱/۲۷  وDمكمل كلسيم و ويتامين % ۱/۳۰ موارد،% ۳۸ن توأم با امالح در يتاميويمولت

در  مکمل آهن مصرفو % ۱/۳۰در  Dن يتاميم و وي مکمل کلسمصرف. دان  يا توام با روغن ماهي استفاده داشته۳امگا 
ز ين ک مختلف ويولوژيزيط فين زنان با شرايها ب  در مصرف مکمليدار ي معني آماراختالف. ديده شدافراد  ۱/۲۷%

از کنندگان  ن استفادهيشتري سال ب۳۱-۴۴  گروه سني سال و۳۰ کمتر از يگروه سن.دش  مختلف يافتي سنيها گروه
ه ين تغذاا مشاوريموارد توسط پزشک % ۵/۷۵ در ياهي تغذيها مصرف مکملي هيتوص.  بودندياهي تغذيهامکمل

 شكل نيتر عي شايردهيش  ويط بارداري شرادر زنان درها  نيتاميو يمصرف مولتدر اين پژوهش : گيري نتيجه .است بوده
  . در بزرگساالن بودها  مکملمصرف

  
  ها ، بزرگساالن، تنوع و تفاوتيا هي تغذيها مکمل مصرف :واژگان كليدي

  ۲۰/۴/۸۹: ـ پذيرش مقاله۱۱/۲/۸۹ :ـ دريافت اصالحيه ۱/۹/۸۸ :دريافت مقاله

  
  

  مقدمه

ر در ي اخي  در دو دههياهي تغذهاي پژوهشگسترش 

ح در يه صحيشتر بر نقش تغذيد بيجهان سبب توجه و تأک

  .است تهها داشيماري از بيريشگي و پيحفظ سالمت

 و گسترش آن به سطح اطالعات و ياهيش دانش تغذيافزا

 به  راش افراد جامعهيل و گراي تماياهي تغذي عموميهايآگاه

. دنبال داشته استه  مطلوب بي هيچه بهتر به تغذ هريابيدست

 در کنار ياهي تغذيهان توجه، مصرف مکمليهمراه ا

. است افتهيش يروز افزا روزانه روز بهيي غذاهاي ميرژ

 يباورهابرخي صورت ه  بياهي تغذيها مصرف مکمل

ها، ا کاهش کسالتيت بدن ي تقويح و غلط برايصح

ه و پزشک يز مشاور تغذيه و تجويا با توصيخودسرانه و 

 کودکان و امروزه بزرگساالن ي برابه ويژههمواره مورد 

  .بوده استمورد تقاضا 

 يها مکمل مصرفي و پزشکياهي دانش تغذ،ياز طرف

 بر حسب مختلفط ين و شرايسندر  افراد ي برا راياهيتغذ

 يکه مصرف مکمل آهن برا يطوره ، بتعيين كرده استاز ين
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 ۳۶۶ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۹آبان ، ۴ ي شماره, دوازدهمي  دوره

 

 نيزرده و ي مادران باردار و شو ين باروريسنزنان در 

 و کاهش يريشگي پي براDن يتاميم و ويمصرف مکمل کلس

 نيدر سن)  استخوانيپوک(خطر ابتال به استئوپروز 

ط يگر موارد بر حسب شراي و ديانسالي و ميبزرگسال

 در انجام شده يهاي و بررسها مطالعه. شده استه يتوص

 يها مصرف مکملداده است كه نشان ييکايمرآبزرگساالن 

سرعت رو به ه ر بي اخي ن و امالح در چند دههيتاميو يمولت

 اند كه كردهه يز توصي نپژوهشگران و ۱ استهگذاشتش يافزا

ن در يتامي ويهااز بزرگساالن مصرف مکملي توجه به نبا

  . داشته باشدوجود روزانه ييم غذايرژ

 يهامصرف مکملكه  ۲ نشان دادNHANES III ي مطالعه

 در ياهي گيهاز مکمليو ن) ن و امالحيتاميو يمولت (ياهيتغذ

زان يکه م يطوره  باستش ي رو به افزالت بزرگسايجمع

مردان در % ۴۲تا  ستي بي در دهه% ۳۰ها از مصرف مکمل

ست يدر ب% ۴۲زنان بزرگسال از و در  يافتش ي افزاسالمند

  ۲.رسيد) ي سالگ۸۰ (ين سالمنديدر سن% ۵۵ به يسالگ

افراد % ۵۰  در تنها كه  نشان دادiنگهامي قلب فرامي همطالع

ها روزانه مطابق با نيتاميافت ويزان دريمورد مطالعه م

زنان % ۲۵  در تنها بوده وiiRDAه ه شدياز توصيزان نيم

شتر بوده يگرم ب يلي م۸۰۰ روزانه يافتيم دريزان کلسيم

ه شده يزان توصيافراد کمتر از م% ۷۵ در آن مطالعه. است

  ۳.كردند مصرف مي روزانه ييم غذايبتاکاروتن در رژ

کا نشان يمرآالت ي ا۱۶ بزرگساالن در انجام شده پژوهش

مصرف ) بار سهم(نگ ي سرو۵قل افراد حدا% ۲۰تنها كه داد 

م يه رژيها و توصنيتاميجات تازه که منبع ويوه و سبزيم

از به ينمورد زان ياند و بالطبع م داشتههستند، متعادل ييغذا

  ۴ .گرددين نمي تأميي غذاين الگويها با چننيتاميو

ه  باست؛ن امر يد ايز مؤيندر ايران  ي کشورهاي مطالعه

ت يپژوهش در وضع( پورا ي طالعه مهاي يافتهکه ي طور

زان يخانوارها م% ۵/۷۵ كه  نشان داد۵)رانيها در ايزمغذير

زان آهن يم% ۹/۴۳، ي روزانه ناکافييم غذاي رژيافتيم دريکلس

% ۱/۳۹، ي ناکافAن يتامي ودريافت% ۷/۴۱، ي ناکافيافتيدر

 در آن. دارند ي ناکافCن يتاميو% ۹/۳۰  وين ناکافيبوفالوير

 Cن يتامين و ويبوفالوي ، رAن يتاميم، آهن، ويکلسمطالعه 

 يناکافبه صورت  خانوارها ي  روزانهييم غذايدر رژنيز 

جات يش مصرف سبزيبه افزاپژوهشگران  و شد مي يمصرف

ز ي و نA و Cن يتامي و ازيعنوان منابع غنه جات تازه بوهيو م

                                                           
i - Framingham Heart study 

ii - Recommended Daily Approval 

م و ي کلس ازيعنوان منابع غنه ات بيش مصرف لبنيافزا

  ۵.تأكيد كردندن يفالوبوير

 مصرف اند كه دادهگر نشان ي دهاي ه مطالعياز طرف

 يه شده براي توصيها مکملبه طور عمده ياهي تغذيهامکمل

که مطالعه  يطوره باشد بيرده مي شومادران باردار 

کننده به مراکز  ت زنان مراجعهيجمعدر  ۶، همکارانيسالمد

زنان % ۷/۱۳تنها كه  نشان داد ي شهر ساري درمان-يبهداشت

زنان % ۸/۵تا % ۹/۳ن استفاده و يتاميو يرباردار از مولتيغ

ي  در حال۷كنند، مي استفاده E و Aن يتاميرباردار از مکمل ويغ

کننده به  مادران مراجعه در ۷ و همکاراني خلدي که مطالعه

 نشان داد ۱۳۸۳ جنوب تهران سال يدرمان-يمراکز بهداشت

از % ۳/۷۸ از مکمل آهن و يان بارداردور در زنان% ۶/۷۶كه 

  .كنند به طور مرتب استفاده ميک يدفوليمکمل اس

ه ي تغذي درباره ۱۳۸۴در سال  يآباد نجمي مطالعه

  كهز نشان داديران ني ايان دانشگاه علوم پزشکيدانشجو

ي   روزانهييم غذاي در رژE و A و Cن يتاميافت ويکمبود در

ز ي ن_ت جوانيجمع_يد بررست موري و جمعدارد وجود ها آن

   ۸.قرار دارندها نيتامين ويدر معرض کمبود ا

به صورت از يند بر حسب ننتواي مياهي تغذيهامکمل

 نامتعادل ييم غذاي در کنار رژياهي تغذيازهاي در رفع نكمكي

 متعادل روزانه ييم غذايک رژي به يدسترس. مصرف شوند

 و در نباشدسر يه ما ماي هفته ي روزهاي همهممکن است در 

چنان .  آشکار شودي مواد مغذيبلندمدت عوارض کمبود برخ

 يتي جمعيها گروهدر انجام شده هاي ن امر در مطالعهيه اك

 به ويژه ي کمبود مواد مغذشده است ومختلف نشان داده 

فقر آهن، ناشي از  يخون وع کميها و امالح سبب شنيتاميو

ها در اشکال نيتاميود وو کمب)  استخوانيپوک(استئوپروز 

  ۳.همراه استد با بروز عوارض آن يف و شديخف

د مصرف ي مفر داللت بر اثري اخي  دو دهههاي مطالعه

 در بزرگساالن سالمند در کاهش خطر Eن يتاميمکمل و

 اضافه وزن داراي در افراد به ويژهو يداتيعوامل استرس اکس

با مصرف گزارش شده است كه  ۹.اند داللت داشته يو چاق

و کاهش يداتي استرس اکسي در سالمندان مارکرهايمکمل رو

 دانياکسي به عنوان آنتCن يتامي و مصرف مکمل و۱۰يابد مي

   ۱.زا مؤثر استدر کاهش خطر عوامل سرطان

-  مصرف انواع مکملي با هدف تعيين فراوانمطالعهن يا

 و ي علميبند موجود در بازار با طبقهمتنوع ياهي تغذيها

 در ي متداول تجارهاي با نامرف انواع آن  مصيبندوهگر

 ي درمان-يت بزرگسال مراجعه کننده به مراکز بهداشتيجمع

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             2 / 12

http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-822-en.html


 همكارانو آبادي  شهاندخت نجم  هاي ويتاميني در بزرگساالن تهراني مصرف مكمل ۳۶۷

 

 يتحت پوشش دانشگاه علوم پزشک(مناطق غرب تهران 

  .شدانجام ) رانيا

ت موجود ي، شناخت وضعيا هي تغذيها يزير  برنامهبراي

 يها و کمبودهاازي نيابينه و ارزيها در هر زم تين اولوييو تع

ع و يد، توزي تولي ندهيروند فزا. است ي ضروريا هيتغذ

 يا هي تغذيها مصرف انواع مکملبه ل ي و تما آسانيدسترس

 ين نگرانيقه و دانش محدود در افراد جامعه،  ايمطابق با سل

از ي برحسب نيا هي تغذيها ا مصرف مکملي آكهرا در بر دارد 

 يا هي تغذي رفع کمبودهابه منظور مختلف ي سنيدر گروهها

در . است افراد دانش كمل و ي تماي واسطهه ا تنها بي و است

 ي مراقبت مادران و کودکان، در گروههاي کشوريها برنامه

 رخواران وير جامعه شامل مادران باردار، شيپذ بيآس

ه ي توص،ازي مورد نيا هي تغذيها ن رشد مکمليکودکان در سن

در اما . داردسترس قرار گان در ديطور راه و بشده 

ط يا شراي و سنين ميانسالي مانندگر ي دي سنيها گروه

 يي غذايها ميا رژيک خاص مانند ورزشکاران ويولوژيزيف

طور خودسرانه از ه  افراد بالًکاهش وزن معمومخصوص 

ن ي ايها افتهي. کنند ي مختلف استفاده ميا هي تغذيها مکمل

 در يا هي تغذيها مکملزان مصرف ي م كه نشان دادمطالعه

با چه   ويچه موارد و انواعدر ، ي سنيها کدام گروه

ها در مصرف  ي و نقاط قوت و نگراناستشتر ي بييها هيتوص

  . باشد  ي م چيزهايي چهيا هي تغذيها مکمل

   

  ها مواد و روش

 با بود كه يمقطع -يفي توصي  مطالعهيك هاين مطالع

 در بزرگساالن ياهيذ تغيهازان مصرف مکملين مييهدف تع

 يدرمان-يمراجعه کننده به مراکز بهداشت)  سال۱۸باالي (

  .شد تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران انجام يشهر

ت مناطق مختلف غرب تهران تحت پوشش يآمار جمع

ار قرار يک در اختي تابعه به تفکي درمان-يمراکز بهداشت

 در يي و روستاي شهري درمان-يمراکز بهداشت. گرفت

 و ي معرفيمات شهرداري، تقس۲۱،۲۲، ۱۸، ۹، ۶، ۵، ۲مناطق 

  .شدن يي اطالعات تعيجهت گردآور

،  يگر  اطالعات و انجام پرسشي گردآوربراي

 ي نهي متعدد در زمهاي ه جلسي طيگران تخصص پرسش

 يبند ات طبقهيجزئ  طرح،ي ن شدهي تدوي نامه پرسش

  ويالعات اختصاص اطيآور  جمعي شيوه، يا هي تغذيها مکمل

 آموزش هاي هدر جلس. دندي انجام کار آموزش ديچگونگ

 ي و معرفيا هي تغذيها مکمليبندات طبقهي جزئ،گران پرسش

 و شرح داده موجود در بازار ي تجارياهي تغذيهامکمل

 داده ها آموزش آن  بهل پرسشنامهي تکمي شيوه و يچگونگ

 يبندبقهطمورد  پرسشنامه در يسؤاالت اختصاص. شد

 در ياا کارخانهي ي سنتيعيو طب) يتجار (ياهي تغذيهامکمل

 در پرسشنامه ي علمهاي ميصورت تقسه انواع آن بود که ب

 متداول و يها از مکملياقرار داده شده بود و مجموعه

ها کامل  پرسشنامهي کافيي و با آشنايموجود در بازار معرف

  .شد

حجم نمونه  . ام شدانج  iيا به روش چندمرحلهيريگنمونه

%  ۱۴ با برآورد تقريبي ۷و۶ انجام شده هاي بر اساس مطالعه

 به مراکز كنندگان مراجعه در ياهي تغذيهامصرف مکمل

 و در ۰۳/۰و دقت % ۵ درماني، با خطاي نوع اول -يبهداشت

ن يي نفر تع۱۰۰۰ ،۵/۱ در حدود design effectنظر گرفتن 

  .شد

م به نسبت يتقسختلف به صورت حجم نمونه در مناطق م

 به كنندگان ه نمونه از مراجع، حجم۶ و ۲در مناطق . شدن ييتع

د يان و شهيد کاظميد، شهي توحي درمان-يسه مرکز بهداشت

 به مراکز كنندگان ، از مراجعه۲۲ و ۵ مناطق ، درفاضل

ک، در يباشهر و المپي سردار جنگل، زي درمان-يبهداشت

 -يکننده به مراکز بهداشت  مراجعه بزرگساالن۲۱ و ۹مناطق 

 از بزرگساالن ۱۸ ي  منطقه در تهرانسر و والفجر ويدرمان

طور ه آباد ب افتي يدرمان-يکننده به مراکز بهداشت مراجعه

طور ه  مورد پژوهش بيها نمونه.ند انتخاب شديتصادف

 مختلف در مراکز يکنندگان به واحدها  از مراجعهيتصادف

 از واحدها شامل يکي هر روز -ن شدهيي تعي درمان-يبهداشت

 يهام خانواده واحد مراقبتيون، واحد تنظيناسيواحد واکس

 ياط و بهداشت حرفهي مادران، واحد بهداشت محيبهداشت

  .شدند بررسي -کار 

 با ي حضورهاي صورت پرسشه  اطالعات بيگردآور

 يرهايم شده بر اساس متغي تنظي استفاده از پرسشنامه

ک و ي در دو بخش، بخش اول اطالعات دموگرافيابيمورد ارز

 باتجربه ي توسط کادر تخصصيبخش دوم اطالعات تخصص

، آزمودني ۲۰ بررسيبا . شده انجام يشامل کارشناسان تغذ

ه  و هر سؤال بيابي پرسشنامه ارزهاي  سؤاليدقت و درست

  . طور مجزا توصيف شد

                                                           
i - Multistage 
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 ۳۶۸ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۹آبان ، ۴ ي شماره, دوازدهمي  دوره

 

 ي آماري  برنامهي لهيوسه  شده بياطالعات گردآور

SPSS  هاي از آزمون.  تحليل شد و تجزيه۱۳ي  نسخه            

 در ها نيانگي مي سهي مقاي برا آنووا ومجذور خي ي آمار

  .ها استفاده شد ش از دو گروه، بين زير گروهيب

  ها يافته

 مصرف انواع ين فراوانيي با هدف تعاين مطالعه

 مراکز کننده به  در بزرگساالن مراجعهياهي تغذياه مکمل

 مناطق غرب تهران تحت پوشش دانشگاه ي درمان-يبهداشت

سن با ( بزرگسال د فر۱۰۰۴. انجام شدران ي ايعلوم پزشک

 انتخاب يا چندمرحلهيريگبه روش نمونه)  سال۱۸باالتر از 

 ۳۱۴و %) ۸/۶۸( زن ۶۹۰ اين افراد شامل .شدند يابيو ارز

 ي درمان-يمراجعه کننده به مراکز بهداشت%) ۲/۳۱(مرد 

 ،۱جدول . مناطق مختلف غرب تهران  بررسي شدند

 را  يرس دموگرافي جمعيت مورد برسنجي هاي تن شاخص

  .دهد نشان مي

جمعيت  درهاي دموگرافي     ويژگي توزيع فراواني    -۱جدول  
  بررسيمورد 

  )درصد(تعداد   اطالعات دموگرافيک

    جنس

  )۷/۶۸(۶۹۰  زن

  )۳/۳۱(۳۱۴  مرد

    )سال(سن 

≥۳۰  ۵۲۲)۵۲(  

۴۴ -۳۱  ۳۵۵)۴/۳۵(  

۵۹-۴۵  ۱۱۵)۵/۱۱(  

≤۶۰  ۱۲)۲/۱(  

    سطح سواد و تحصيالت

  )۳(۳۰  سواد بي

  )۸/۱۰(۱۰۸  خواندن، نوشتن يا ابتدايي

  )۷/۵۷(۵۷۸  ديپلم ديپلم يا فوق

  )۶/۲۸(۲۸۷  ليسانس و يا باالتر

    شغل

  )۱/۵۲(۵۱۱  )زنان(دار خانه

  )۸/۷(۷۷  بيکار

  )۱/۱۸(۱۷۸  کارآزاد

  )۱/۱۷(۱۶۸  مندکار

  )۸/۴(۴۷  کارشناس به باال

    ي بيماري مزمن در يک سال گذشته سابقه

  )۸/۱۸(۱۸۶  بلي

  )۲/۸۱(۸۰۲  خير

سطح تحصيالت و ميزان سواد جمعيت مورد بررسي 

پلم و يد پلم و فوقي سطح دتحصيالت در% ۷/۵۷  كهنشان داد

  . داشتندسانس و باالتر ي در سطح ل تحصيالت۶/۲۸%

% ۲/۸۱ و يگاريرسي غ مورد بررسيتيمعج% ۸/۸۸

  .ند سال گذشته نداشتکي در ي را مزمنيماريچ بي هي سابقه

ت مورد ي از کل جمع، در مجموع كهها نشان دادافتهي

 را ياهي تغذيها از انواع مکمليکي%) ۹/۴۱( نفر ۴۳۲ يبررس

 ۳/۱۱  وزنان% ۷/۸۸. (كردند ميسال گذشته استفاده  کيدر 

  .)۲جدول(مردان 

         

 توزيع فراواني واحدهاي مورد پژوهش بر حسب        -۲جدول  
  اي هاي تغذيه مصرف انواع مکمل

  جنس  کل    مرد    زن

  درصد  تعداد    درصد  تعداد    درصد  تعداد  ايهاي تغذيهانواع مکمل

ويتامين يا   مولتي

ويتامين همراه  مولتي

  امالح

۱۴۹  ۹/۹۰    ۱۵  ۱/۹    ۱۶۴  ۳۸  

  D  ۱۱۰  ۶/۸۴    ۲۰  ۴/۱۵    ۱۳۰  ۱/۳۰مکمل کلسيم ويتامين 

مکمل آهن و انواع 

  هماتنيک

۱۱۳  ۶/۹۶    ۴  ۴/۳    ۱۱۷  ۱/۲۷  

  ۹/۴  ۲۱    ۶/۴۷  ۱۰    ۴/۵۲  ۱۱  ۳هاي امگا  انواع قرص

کل مجموع مصرف يکي 

هاي  از انواع مکمل

  *اي تغذيه

۳۸۳  ۷/۸۸    ۴۹  ۳/۱۱    ۴۳۲  ۹/۴۱  

  ۱/۵۸  ۵۷۲    ۴/۸۴  ۲۶۵    ۶/۴۴  ۳۰۷  کدام هيچ

  ۱۰۰  ۱۰۰۴    ۳/۳۱  ۳۱۴    ۷/۶۸  ۶۹۰  جمع کل

دار را بين زنان و مردان در   آماري مجذور خي تفاوت آماري معنيآزمون*

 )>۰۰۱/۰P(اي نشان داد  هاي تغذيه گروه مورد بررسي در مصرف مکمل

  

% ۳۸  كهها نشان دادصرف انواع مکملموارد م

ها نيتاميو ي، انواع مولتياهي تغذيهاکنندگان از مکمل استفاده

 كردند و در ميمصرف را ن توأم با امالح يتاميو ي مولتاي

ا انواع يمکمل آهن % D ،۱/۲۷ن يتاميم و ويمکمل کلس% ۱/۳۰

 يا روغن ماهي ۳ امگا يهاانواع قرص% ۹/۴ک و ينيهمات

  .شد استفاده مي ۳ امگا داراي

 ۳۸۳، كننده  شركت زن۶۹۰ از يت مورد بررسيدر جمع

از %) ۶/۱۵( نفر ۴۹کننده  کت مرد شر۳۱۴و از %) ۵/۵۵(نفر 

استفاده کسال گذشته ي در ياهي تغذيها از انواع مکمليکي

  .كردند مي

 يا هي که مکمل تغذيت زنان مورد بررسي در جمع

 از انواع يکي%) ۸/۳۹( نفر ۱۴۹ كردند ميمصرف 

 زن ۱۱۰ توأم با امالح، هاي نيتاميو يا مولتي ها نيتاميو يمولت

مکمل %) ۲۹ (/زن D ،۱۱۳ن يتاميم و وياز مکمل کلس%) ۲/۲۸(

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             4 / 12

http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-822-en.html


 همكارانو آبادي  شهاندخت نجم  هاي ويتاميني در بزرگساالن تهراني مصرف مكمل ۳۶۹

 

 يهااز مکمل%) ۳( نفر ۱۱ک و يني از انواع هماتيکيا يآهن 

جدول . (كردند استفاده مي ۳ امگا داراي يا روغن ماهي ۳امگا 

۲(  

 استفاده يا هي تغذيها  که انواع مکملي از زنان،در مجموع

 بودند و يردهيا شي يدوران بارداردر % ۷/۶۷، كردند مي

  ز نداشتند ينرا گر يک ديولوژيزيط فيک از شرايچ يه% ۵/۱۸

  ).يا ورزش منظم خاص ييم غذايرژ(

- ي از انواع مولتيکرده يي شو زنان باردار ۸/۴۷%

م يکلس% ۹/۲۲ توأم با امالح، هاي نيتاميو يا مولتيا ه نيتاميو

ک و ينيا انواع هماتيمکمل آهن % D ،۹/۲۶ن يتاميهمراه و

 به زني كه ۱۲۵. كردند مي مصرف  را۳ انواع امگا% ۴/۲

 يها از مکمليکياز %) ۲/۵( نفر ۱۹پرداختند،  ورزش منظم مي

- يک مورد مصرف مولتي که كردند استفاده مي ياهيتغذ

 مورد D ،۸ن يتاميم و وي مورد مصرف کلس۸ها، نيتاميو

 ۳ امگا مصرفز يک و دو مورد نينيا انواع هماتيآهن مصرف 

جدول (  داشتند۳ امگا داراي ي روغن ماهياها انواع قرصي

۳(.  

ا ين يتاميو ي که از مکمل مولت زني۱۴۴، از ياز طرف

 ۱۰۲، از % ۲/۸۱ كردند استفاده مي امالح  همراهنيتاميو يمولت

 ۱۰۵ از ،%۹/۵۴ كردند مصرف مي Dنيتاميم و وي که کلسيزن

 كردند مصرف ميک يني هماتيها ا انواع مکملي که آهن و زني

، ۳ امگا يها  انواع مکملكنندگان از بين مصرف، و ۸/۶۲%

  . قرار داشتند يردهيا شي و يدوران بارداردر % ۵/۵۴

ا ي يک چاقيژولويزيط في شراداراي زن ۹۶از مجموع 

 ياهي تغذيها از انواع مکمليکي%) ۳۲( مورد ۳۱وزن  اضافه

ک يولوژيزيط في که شرازن ۱۵۷  از وكردند ميمصرف را 

- هي تغذيها از مکمليکياز %) ۷/۴۲( مورد ۶۷ داشتندن يخاص

  .)۳جدول  (نمودند مي استفاده يا

ن مصرف ي بيداري معني آمارآنووابا انجام آزمون 

 شد يافتک يولوژيزيط مختلف في در شراياهي تغذيهامکمل

)۰۰۰۱/۰p < (يها مکمل ن موارد مصرفيشتريکه ب يطوره ب 

جدول (  بوديردهيا شي ياردارط بي در زنان با شراياهيتغذ

۳(.  

  بررسياي بر حسب شرايط فيزيولوژيک زنان در واحدهاي مورد هاي تغذيه فراواني مصرف مکمل-۳جدول 

انواع مولتي 

ويتامين يا مولتي 

  ويتامين و امالح

  انواع کلسيم  

  Dويتامين 

آهن يا انواع   

  هماتنيک

 يا ۳انواع امگا   

قرص روغن 

  ماهي

  ها انواع مکمل  کل  

شرايط 

  فيزيولوژيک

  درصد  تعداد    درصد  تعداد    درصد  تعداد    درصد  تعداد    درصد  تعداد

بارداري يا 

  *شيردهي

۱۱۷  ۸/۴۷    ۵۶  ۹/۲۲  

  

  ۶۶  ۹/۲۶  

  

  ۶  ۴/۲  

  

  ۲۴۵  ۱۰۰  

  

ورزشکار 

منظم حداقل (

  ) بار در هفته۳

۱  ۳/۵    ۸  ۱/۴۲    ۸  ۱/۴۲    ۲  ۵/۱۰    ۱۹  ۱۰۰  

اضافه وزن يا 

  چاقي

۹  -/۲۹    ۱۱  ۵/۳۵    ۸  ۸/۲۵    ۳  ۷/۹    ۳۱  ۱۰۰  

  ۱۰۰  ۶۷    -  -    ۳/۳۴  ۲۳    ۳/۴۳  ۲۷    ۴/۲۵  ۱۷  کدام هيچ

  ۱۰۰  ۳۶۲    ۰/۳  ۱۱     ۲۹  ۱۰۵    ۲/۲۸  ۱۰۲    ۸/۳۹  ۱۴۴  کل

به طوري که بيشترين موارد ) > ۰۰۰۱/۰p(اي در شرايط مختلف فيزيولوژيک ديده شد هاي تغذيهداري بين مصرف مکملاختالف آماري معني*

ها استفاده   که از يکي از مکملي مورد زن۳۶۲از . ندداراي شرايط بارداري يا شيردهي بوداي در زنان هاي تغذيهگان از مکملکنند مصرف

  .داشتندقرار  شيردهي وشرايط بارداري در %) ۷/۶۷(نفر  ۲۴۵ ،كردند مي

  

 ياهي تغذيهان مطالعه در مورد مصرف مکملي ايهاافتهي

 ۴۹ بررسي مرد مورد ۳۱۴ز مجموع  ا كهدر مردان نشان داد

 يها از انواع مکمليکيسال گذشته از  کي در )%۶/۱۵(نفر 

ها،  ک انواع مکملي که به تفکكردند مي استفاده ياهيتغذ

 هاي نيتاميو يا مولتين يتاميو ي از انواع مولتيکي%) ۶/۳۰(

، Dن يتاميم همراه ويمکمل کلس%) ۸/۴۰( با امالح، همراه

از انواع مکمل %) ۴/۲۰(ک و ينيا انواع هماتيآهن  مکمل%) ۲/۸(

  .)۴جدول  (نمودند مياستفاده  يا روغن ماهي ۳امگا 
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 ۳۷۰ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۹آبان ، ۴ ي شماره, دوازدهمي  دوره

 

 که از ي مردان درکيولوژيزيط فيک شراياز نظر تفک

استفاده كرده بودند،  ماه گذشته ۱۲ در ياهي تغذيهامکمل

ا ياضافه وزن دچار % ۳/۱۴، يا حرفهغيرورزشکار %  ۶/۳۲

 . بودند يک خاصيولوژيزيط فيبدون شرا% ۵۳  ويچاق

  )۴جدول

 ي اختالف آمارمجذور خي يبا انجام آزمون آمار

 ياهي تغذيهان زنان و مردان در مصرف مکملي بيدار يمعن

زان مصرف انواع يکه م يطوره  ب،)>۰۰۰۱/۰p(ده شد يد

ش از ي بيدارين زنان بطور معني در بياهي تغذيهامکمل

ها نشان افتهيز ي بوده است و نيررست مردان مورد بيجمع

ز در زنان با يها در زنان نزان مصرف مکملين ميشتريداد ب

  . بوديردهي و شيط بارداريشرا

 ،ن مصرف کنندگاني در بي سنيها از نظر گروه

 از که فردي ۴۳۲ مشخص شد از ياهي تغذيها مکمل

ز ن کمتر ايدر سن% ۶/۵۵ كردند  استفاده ميياهي تغذيها مکمل

 يگروه سن% ۱۰ ، سال۴۵ تا ۳۰ن يدر سن% ۱/۳۳ سال، ۳۰

 قرار داشتند و باالتر ۶۰ن يدر سن% ۴/۱ سال و تنها ۴۵ -۵۹

  .)۵جدول (

 مختلف در ي سنيها ن گروهي بيداري معنياختالف آمار

  .)> ۰۰۰۱/۰p(ده شد ي دياهي تغذيهاکنندگان مکمل مصرف

ي اهي تغذيهاملکنندگان از مک از مجموع استفاده،نيچن هم

ا يت مطلقه يجدول جمع. (ندمجرد بود% ۸/۱۵متأهل و % ۲/۸۴

يز  در آنالبررسيت مورد يجمعكل  تعداد کم در دليلوه به يب

 يت مورد بررسيجمعالزم به ذكر است كه . دها وارد نشداده

  .همگن بود

ن يت تأهل در بين وضعيدار بي معنياختالف آمار

  .ده نشدي دياهي تغذيهاکنندگان از مکملاستفاده

  بررسي مورد جمعيتاي بر حسب شرايط فيزيولوژيک مردان در هاي تغذيه فراواني مصرف مکمل-۴جدول

انواع مولتي ويتامين يا 

  مولتي ويتامين و امالح

  انواع کلسيم  

  Dويتامين 

آهن يا انواع   

  نيکيهمات

 يا ۳انواع امگا   

  قرص روغن ماهي

  اينوع مکمل تغذيه  کل  

شرايط فيزيولوژيک 

  درصد  تعداد    درصد  تعداد    درصد  تعداد    درصد  تعداد    درصد  تعداد  مردان

ورزشکار يا ورزشکار 

  ايحرفه

۴  ۶/۲۶    ۸  ۴۰    ۲  ۵۰    ۲  ۲۰    ۱۶  ۶/۳۲  

  ۳/۱۴  ۷    ۱۰  ۱    -  -    ۱۰  ۲    ۶/۲۶  ۴  اضافه وزن يا چاقي

  ۱/۵۳  ۲۶    ۷۰  ۷    ۵۰  ۲    ۵۰  ۱۰    ۶/۴۶  ۷  هيچکدام

  ۱۰۰  ۴۹    ۴/۲۰  ۱۰    ۲/۸  ۴    ۸/۴۰  ۲۰    ۶/۳۰  ۱۵  کل

  

  

   در جمعيت مورد بررسياي به تفکيک سن و وضعيت تأهلهاي تغذيه توزيع فراواني مصرف انواع مکمل-۵جدول 

  وضعيت تأهل    *هاي سنيگروه

  متأهل    مجرد    ≤۶۰    ۴۵-۵۹    ۳۱ -۴۴     سال۳۰≤

هاي انواع مکمل

 ايتغذيه

  درصد  تعداد    درصد  تعداد    درصد  تعداد    صددر  تعداد    درصد  تعداد    درصد  تعداد

ويتامين يا  مولتي

  ويتامين امالح مولتي

۱۱۳  ۱/۴۷    ۴۱  ۷/۲۸    ۹  ۹/۲۰    ۱  ۷/۱۶    ۲۰  ۸/۱۲    ۱۳۶  ۲/۸۷  

  D  ۴۸  ۲۰    ۵۳  ۱/۳۷    ۲۵  ۱/۵۸    ۴  ۷/۶۶    ۲۰  ۷/۱۵    ۱۰۷  ۳/۸۴کلسيم و ويتامين 

آهن و انواع 

  هماتينيک

۷۴  ۸/۳۰    ۳۵  ۵/۲۴    ۷  ۳/۱۶    ۱  ۷/۱۶    ۲۵  ۹/۲۱    ۸۹  ۱/۷۸  

  ۹۵/-  ۱۹    ۵  ۱    ۰/۰  ۰    ۷/۴  ۲    ۸/۹  ۱۴    ۱/۲  ۵    ۳انواع امگا 

  ۲/۸۴  ۳۵۱    ۸/۱۵  ۶۶    ۴/۱  ۶    ۱۰  ۴۳    ۱/۳۳  ۱۴۳    ۶/۵۵  ۲۴۰  کل

کننـدگان    سـال و کمتـر بيـشترين مـصرف    ٣٠ گـروه سـني   .شد اي ديده  هاي تغذيه هاي سني در مصرف مکمل    دار بين گروه   اختالف آماري معني   *

  ) >٠٠٠١/٠p(آزمون آنووا .  بودند بررسياي در جمعيت مورد  هاي تغذيه لمکم
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 همكارانو آبادي  شهاندخت نجم  هاي ويتاميني در بزرگساالن تهراني مصرف مكمل ۳۷۱

 

  

 از ياهي تغذيها مصرف مکملي هي منبع توصي نهيدر زم

 از انواع يکي مورد مصرف ۵۹۲ بررسيت مورد يکل جمع

ت ياز کل جمع(ه شده بود ي توصبه افراد ياهي تغذيهامکمل

-  را داشتهياهيغذ تيها نفر مصرف مکمل۴۳۲مورد مطالعه 

ه بوده يا مشاور تغذيه از پزشک يموارد توص% ۵/۷۵که ) اند

 و خودسرانه بوده يبطور اطالعات شخص% ۱/۲۰است و 

  )۶جدول (است 

ط ي شراداراي يها ن گروهي بيدار ي معنياختالف آمار

. ده شدي دياهي تغذيهاک زنان در استفاده از مکمليولوژيزيف

)۰۰۰۱/۰p<( ) ن يدار بي معنياختالف آمار). ۳جدول

 ديدهان ک در مرديولوژيزيط فيشرادر  مختلف يها گروه

  )۴جدول . (نشد

ن زنان و مردان مورد ي بيدار ي معنياختالف آمار

ز و ي بر اساس تجوياهي تغذيها در مصرف مکمليبررس

) >۰۰۰۱/۰p. (ده شديه ديا مشاور تغذي پزشک ي هيتوص

  .)۶جدول (

  اي در واحدهاي مورد پژوهشهاي تغذيهراواني منابع توصيه مصرف مکمل توزيع ف-۶جدول 

منابع توصيه مصرف  جنس  کل    مرد    *زن

  درصد  تعداد    درصد  تعداد    درصد  تعداد  هامکمل

  ۱/۲۰  ۱۱۹    ۶/۵۳  ۵۲    ۵/۱۳  ۶۷  اطالعات شخصي و خودسراني

  ۴/۴  ۲۶    ۸۰۲  ۸    ۶/۳  ۱۸  توصيه دوستان و آشنايان

پزشک و تجويز و توصيه 

  مشاور تغذيه

۴۱۰  ۸/۸۲    ۳۷  ۱/۳۸    ۴۴۷  ۵/۷۵  

  ۱۰۰  ۵۹۲    ۴/۱۶  ۹۷    ۶/۸۳  ۴۹۵  کل

هـاي     و زنان مکمـل .اي ديده شد  هاي تغذيه   و منبع توصيه به مصرف مکمل      بررسيدار بين زنان و مردان در جمعيت مورد           اختالف آماري معني   *

  ).>۰۰۰۱/۰p (.كرديد ف ميمصر پزشک و مشاور تغذيه ي اي را بيشتر با توصيه تغذيه
 

  

 هاي ه صورت تکرار دفعهها ب زان مصرف مکمليم

 قرار يابي مورد ارزيفيصورت که  بانه و ماهگي هفت،روزانه

% ۵/۳۲ در ماه و به طور متناوب%  ۴۳  اين ميزانگرفت و

 يادآمد موارد زمانبندينسبت به . گاهگاه در طول سال بود

  .ها کامل نبود دقت پاسخ

  

  بحث 

 لت بزرگساي در جمعكه مطالعه هاي اين يافته

 مناطق مختلف غرب ي درمان-يکننده به مراکز بهداشت مراجعه

 از يت مورد بررسيجمع% ۴۲ انجام شد نشان داد كهتهران 

سال گذشته  کي در طول صناعي ياهي تغذيها  از مکمليکي

گونه  چي هبررسيت مورد يجمع% ۲/۸۱. كردند استفاده مي

 از ياهي و به عنوان مکمل تغذند مزمن نداشتيانهي زميماريب

ها افتهي. كردند ميها و امالح استفاده نيتاميو يانواع مولت

 از ياهي تغذيهامصرف کنندگان مکمل% ۳۸  كهنشان داد

از % ۱/۳۰ن توأم با امالح، يتاميويا مولتيها نيتاميو يمولت

ا انواع يآهن مکمل از % D ،۱/۲۷ن يتاميم همراه ويمکمل کلس

 يا روغن ماهي ۳ امگا يهااز انواع قرص% ۹/۴ک و ينيهمات

. استفاده كرده بودندسال گذشته  کي در ۳ امگا داراي

مورد بررسي ن زنان و مردان ي بيداري معنياختالف آمار

ده شد ي حاضر دي  در مطالعهياهي تغذيهادر مصرف مکمل

   .)۲جدول (

ت يمانند جمعديگر جهان  مناطق هاي هن امر در مطالعيا

 ي  و در مطالعه۲مريکاآ در ياهي مکمل تغذي کننده مصرف

 ،که مطالعهي طوره  بده شديز دي و لهستان ن۱۱انگلستان

NHANESIII ۲،۴  ش از مردان از يزنان بكه نشان داد

زنان در برابر در % ۴۴ (كنند استفاده مي ياهي تغذيها مکمل

 ايي          يراسپانيوستان غدپي سف،نيچن هم) مرداندر % ۳۵

(non-Hispanic)پوستان اهيتبارها و س يکيش از مکزي ب    

non-Hispanic و ) سال۵ تا ۱ (ين کودکيسنافراد در ز ي و ن 

 يا ه  از مکملي سنيها گر گروهيش از دي بافراد ميانسال

  ۲.كنند مي استفاده ياهيتغذ
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 ۳۷۲ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۹آبان ، ۴ ي شماره, ي دوازدهم دوره

 

کا با يمرآ يالت غربيو همکاران در هفت اريد  ي مطالعه

% ۱۳ نشان داد ياهي تغذيها مصرف مکملي فراوانيابيارز

% ۱۱م، ي مکمل کلسياهي تغذيهامصرف کنندگان از مکمل

سال گذشته مصرف  کي در يمکمل رو% ۱۲مکمل آهن و 

ش از مردان مصرف يز زنان بي مطالعه نآندر . كنند مي

  ۱۲.اند امالح را داشتهيهامکمل

 حفظ به طور عمده امالح يهال مصرف مکمليدال

 ذکر شده بود که ي احتمالي از کمبودهايريشگي و پيسالمت

ن مطالعه با يا.  بوده استيشگاهيبدون شواهد و مدارک آزما

د بر ي و تأکياهي تغذيها مکملي انتقاد از مصرف خودسرانه

 از ي از اختالالت ناشيريشگي در پياهي تغذيهار مکمليتأث

ز ي، بر استفاده و تجوياهير منابع تغذي ساوکمبود امالح 

كند مصرف  ميد يك تأيازهاي بر حسب نياهي تغذيهامکمل

 خود را  مصرفن خاصيموارد و سناي  هاي تغذيه مكمل

  بعضي اضافه مصرفيار مداخلهي تأثدر اين امر،دارد و 

ه  ببايد در نظر گرفته شود؛گر امالح يامالح بر عدم جذب د

ن آمدن سطح مس بدن در اثر مصرف يياکه امکان پ يطور

 در بدن در يز افت سطح رويم و ني و کلسي روياضاف

 در ها ي نگراناز جملهافت مکمل آهن يمواجه با اضافه در

در  ۱۲.ها استز مکمليمصرف خودسرانه و بدون تجو

 ياهي تغذيها مصرف مکملي هي حاضر مأخذ توصي مطالعه

ه و يا مشاور تغذيزشک پ% ۵/۷۵ در يت مورد بررسيدر جمع

). ۶جدول(است   و خودسرانه بودهياطالعات شخص% ۱/۲۰

 مصرف  كه حاضر نشان دادي  مطالعهيهاافتهيخوشبختانه 

 و يا رفع الغري کاهش وزن به منظور ياهي تغذيهامکمل

- ين امر مي اامااست  ار اندک بودهيگر مصارف متفرقه بسيد

 ن مطالعهي در ايبررس مورد ي به دليل حجم نمونهتواند 

 بودند ي درمان-ي به مراکز بهداشتكنندگان مراجعه که باشد

 در ند كهدادي نشان مسنجي تن يهاافتهيکه  يطوره باشد، ب

به طور منظم ورزش زنان % ۲/۱۹ بررسيت مورد يجمع

 اما در مبتال بودند ياضافه وزن چاقبه % ۶/۱۴ و كردند مي

ر يکاهش وزن و سا منظور بهها ز مصرف مکملي نگروه آخر

  . نداشتموارد وجود

ها در ن مکملي اي رسد مصرف خودسرانهينظر مه ب

ن موارد مصرف يشتريار اندک است و بيسطح عموم بس

 يردهي و شيط بارداري شراو در زنان يا هي تغذيها مکمل

ح از طرف ي صحيهاهيتواند بر نقش مؤثر توصي مباشد كه

 يها کارشناسان مراقبته ويغذتن ا متخصص،پزشکان

اي  هاي تغذيه در مصرف مكمل .داللت كند مادران يبهداشت

 از طرف گروه مورد اعتماد ي بجا و علميهاهيبه توصبايد 

در  ياهي تغذيها چرا که مصرف مکملتوجه داشتجامعه 

 کاهش وزن به منظور و ي رفع الغريا برايورزشکاران و 

ن يه و مشاوران ايغذن تا متخصص ي هي بر حسب توصبايد

ار کم قابل ي تعداد بسدليل حاضر به ي باشد که در مطالعهامر 

  . نبوديابيارز

 يهاکنندگان مکمل مصرف% ۶/۵۵ حاضر ي در مطالعه

 تا ۳۰ن يسندر % ۱/۳۳ سال و ۳۰ن کمتر از ي در سنياهيتغذ

ج مصرف يتدره  بي سالگ۶۰ تا ۵۰ ي  سال بودند و در دهه۳۵

 ۶۰در افراد باالتر از % ۴/۱افراد و % ۱۰تر در کمبه ها مکمل

از اين نظر دار ي معني اختالف آماررسيد كه% ۴/۱به سال 

  .>p) ۰۰۰۱/۰ (ده شدي د مورد بررسيي سنيها  گروهبين

 در ياهي تغذيهان مصرف مکمليشتري بي از طرف

 بود يردهي و شيط بارداري در زنان با شراي حاضر مطالعه

   .)۳جدول (

 نشان داد که ۱۳۸۳ در سال ۷ و همکاراني خلدي لعهمطا

 -يکننده به مراکز بهداشت مادران مراجعه% ۶/۷۶ -۷۸%

 از مکمل آهن و ي جنوب تهران در دوران بارداريدرمان

 ي ز مطالعهي، و نكردند استفاده مي منظم به طورک يدفولياس

رباردار يزنان غ% ۷/۱۳ که داد همکاران نشان ۶ساله و

 از ي شهر ساريدرمان-يننده به مراکز بهداشتک مراجعه

  .كنند مين استفاده يتاميويمولت

 يهان سن مصرف مکمليترجي مختلف راهاي در مطالعه

 ۲.است  بودهيانسالين مي سالمندان و سن، در کودکانياهيتغذ

-  مصرف مکملي نهي در زم۱۳ و همکاران ي كيلي در مطالعه

در شمال و )  سال۱۸-۵۰ن يسن( در بزرگساالن ياهي تغذيها

زان ي مياهي تغذيها با مصرف مکملديده شد كهرلند يجنوب ا

ت يد و کفاي رسAR  توسطه شدهيزان توصيافت به ميدر

% ۲۲زنان از فوالت، % ۲۳ در آن مطالعه.  را نشان داديبهتر

 در  وکردنديافت مي در۶Bن يتاميمکمل و% ۱۵آهن و 

ن يتاميالت در زنان و و آهن و فويها مصرف مکمل،مجموع

Aزان ي در مياهيت تغذي، کمک به کفاي در مردان مورد بررس

  .افت آنها داشتيدر

ن ي با طرح ا۲۰۰۲ و همکاران در سال تروپ من ي مطالعه

هاي رژيمي به ويژه  مكمل مصرف ياهيد تغذيفوا«  كهسؤال

 با تا چه حد باردار در زنان يعنيمصرف سطح ن ي باالتردر

 ، سال۶۵ تا ۱۹ن ي سن دريي بزرگسال کانادا۱۵۳۰ يبررس

 يافتي درييم غذايدر رژرا ها و امالح نيتاميافت ويزان دريم

ن با يتاميو ي مولتيهاز همراه با مصرف مکمليو نافراد 
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  و همكارانآبادي شهاندخت نجم هاي ويتاميني در بزرگساالن تهراني مصرف مكمل ۳۷۳

 

RDAه شده يزان توصيم
iند كهجه گرفتي و نت كردندسهي مقا 

ن يتاميو ي مولتياهي تغذهاي  که مکمل، افراد ازياريبس

م و ين، کلسياسيافت فوالت و آهن، ني دركنند، ميمصرف 

 ي و تنها در برخدارنده شده يزان توصيش از مي بDن يتاميو

 بيشتر در چنين، هم. دوش مصرف مياز ي ن موردزانيافراد م

از به يزان ني کامل مييم غذاي رژدر صورت وجود يكموارد 

رژيمي هاي  بدون نياز به مصرف مكمل ي ذكر شدههانيتاميو

  ۱۴.تأمين شدني بود

  ،ازي بر حسب ناگر ياهي تغذيها مکمل،گريبه عبارت د

 كنند  بدن ميازين نيد به تأمنط خاص مصرف شويسن و شرا

-  مصرف مکملاما دارند نقش مؤثر ين سالمتيکمک و در تأم

افت را يافه درض اتواند  ميحي کامل و صحي هيها در کنار تغذ

  .داشته باشددنبال ه ب

   مشخص شدiiنگهامي جامع فرامي طور مثال در مطالعهه ب

 روزانه يهانيتامي ويبزرگساالن مورد بررس% ۵۰ تنها كه

 تنها كردند و دريافت مي RDA ي ه شدهياز توصيدر سطح ن

 ي کافييم غذاي روزانه از رژيافتيم دريکلسموارد % ۲۵در 

پژوهش در  ( در ايران پوراي کشوري  در مطالعه۳.بود

م، آهن، يزان کلسي م۵)رانيها در ايزمغذيت ريوضع

  .گزارش شد ي ناکافC و A ،۲B ياه نيتاميو

ن يت سني جمعدر ۱۳۸۴در سال  يآباد نجمي مطالعه

 ي ناکافE و C ،Aن يتاميافت ويزان دريان ميجوان دانشجو

 استفاده ياهي تغذيهاافراد از مکمل% ۱۱بود و تنها 

  ۸.كردند مي

ت بزرگسال مورد يجمع% ۴۲ ، حاضري در مطالعه

در . كردند مي استفاده صناعي ياهي تغذيها از مکمليبررس

 مصرف Dن يتاميم و ويمکمل کلس% ۱/۳۰ ،انين ميا

مكمل د مصرف ي به فواها  مطالعهيشواهد برخ. كردند مي

 استئوپروز هاي  از اختالليريشگي در پDن يتاميوو م يکلس

ش سطح ي افزامانند يگريد ديدر بزرگساالن و در کنار آن فوا

HDL  بيماري پوليپ  خطر  ازيريشگيز پيدر افراد و نسرم

  ۱۵. و کاهش فشار خون اشاره داردكولون

 مصرف يالگو) ۲۰۰۷( و همکاران بالك ي مطالعهدر 

 و ييکايمرآ در ت بزرگسالي در جمعياهي تغذيهامکمل

ها  افت مکملي در طول مدت دريت مواد مغذيزان کفايم

 انواع افراد% ۵۰  كه مشخص شد۱۶شد و يررسب

انواع ن و امالح، يتاميو يها شامل انواع مولتنيتاميو يمولت

                                                           
i - Recommended Daily Allowance (RDA) 
ii - Framingham Heart Study 

  ،۳امگا م، ي کلس،D  ويتامينزيو ن C و Eويتامين ،  Bويتامين 

شتر يزنان ب. كردند ميدها مصرف ين و فالونوئيگلوکزآم

ه برا ر يسو ا ين سوي، پروتئروي و مردان امالح گامالينولنيك

  .كردند ميصورت مکمل استفاده 

ش يها با افزا مصرف انواع مکمل كهن مطالعه نشان دادآ

ها و کاهش نيپوپروتئي لHDL، سطح هموسيستئينمطلوب 

چنين،  هم. ابت همراه استيوع فشار خون و دي خطر ششانس

مدت انواع  ي طوالني د در استفادهي فوايمطالعه برخدر آن 

   ۱۶.شدنشان داده  ياهي تغذيهامکمل

 يابي با ارز۲۰۰۷ و همکاران در سال اچ سيا ي مطالعه

 در Dن يتاميم و وي کلسياهيافت مکمل تغذير دريتأث

بروز نشان داد كه  سال ۷ ساله در طول ۷۹ تا ۵۰بزرگساالن 

 و ي قلبيها يماري از بيوکارد و مرگ ناشيانفارکتوس م

- هي تغذهاي کملکنندگان م  در دو گروه مصرف ي مغزي سكته

 ي تفاوتدارونماکنندگان   و مصرفDن يتاميم و وي کلسيا

 كردند كهد ي تأکآن پژوهشگران در آن مطالعه ۱۷.ردندا

ش و نه ي نه در افزا Dن يتاميم وي کلسياهيمصرف مکمل تغذ

 هاي مغزي عروقي و سكته-هاي قلبي بيماريدر کاهش خطر 

  .رد ندايريتأث

 ،است مختلف هاي مطالعه و اه گزارشد ييآنچه مورد تأ

 يازهاين ني در تأمياهي تغذيها مکملمصرف اين است كه

ن يا تأمي و يردهي و شيافته مانند دوران باروري شيافزا

ا کمک يک خاص مانند ورزشکاران يولوژيزيط في شرايازهاين

 ييم غذايق رژي از طريافت مواد مغذي دريبه رفع کمبودها

 خطر بروز شانس کاهش  براي ،نينچ هم. كند كمك ميروزانه 

 در سنين  و زناندر سنين پيريکمبودها و کاهش جذب 

 مصرف مکمل است به ويژه مصرف توصيه شده منوپوز

 ، از بروز استئوپروزيريشگي پبه منظور Dن يتاميوو م يکلس

کاهش زيرل ک يولوژيزين منوپوز که از نظر فيپس از سن

رون سبب کاهش  استروژن و پروژستيها ترشح هورمون

  ۳.شود مين منوپوز ي در زنان پس از سنيافتيم دريجذب کلس

انواع افراد % ۲/۲۸  كه حاضر نشان دادي  مطالعههاي يافته

ميان کردند که از ي را مصرف مDن يتاميم وي کلسهاي مکمل

ز از ي و نبودند يردهيا شي يط بارداريشرادر % ۵۵ز ي نها آن

در زنان % ۸/۶۲ ها، کينياتکنندگان آهن و انواع هم مصرف

در . بودند يردهي و شيک بارداريولوژيزيط فيشرا

ا ي يط بارداريدر شرا% ۵/۵۴ز ي ن۳کنندگان انواع امگا  مصرف

- ن استفاده از مکمليشتريرسد بي بودند و به نظر ميردهيش

 است يردهي و شيط بارداري در زنان با شراياهي تغذيها
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 ۳۷۴ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۹آبان ، ۴ ي شماره, ي دوازدهم دوره

 

است و از  يو موجب خشنودس کين مسئله از يا). ۳جدول (

 چرا که شود ها محسوب مي در مصرف مكمل مثبت هاي نکته

به از يش ني مادران سبب افزايردهي و شيط بارداريشرا

ت يجا که جمع  از آن.شود ها و امالح مي مصرف ويتامين

 يدرمان-ي به مراکز بهداشتكنندگان ه مراجعيمورد بررس

 ي دهندهتواند نشانيماين مهم ، هستندمناطق غرب تهران 

 مادران در ي هيه و بهبود تغذي آموزش تغذيهات برنامهيموفق

رسد ينظر مه  ب،ياز طرف.  باشدي بهداشتي هي اوليها مراقبت

 در ياهي تغذيازهاين نيه و آموزش تأمي بهبود تغذيهابرنامه

 و يانسالين مي سنيابد و براي گسترش  بايدن مختلفيسن

در ها  ويتامين از مشکالت کمبود يريشگي پبه منظور يآمادگ

 استئوپروز و مانند ي از اختالالتيريشگي پين کهنساليسن

از ح و متعادل ي صحي هي با تغذتوانيگر اختالالت که ميد

. كارهايي در نظر گرفته شود راه، كرد يريشگيپها  آن

ت مورد يجمع% ۱۰ تنها داد حاضر نشان ي  مطالعهياه افتهي

 استفاده ياهي تغذيها سال از مکمل۴۵ -۵۹ ني در سنيبررس

 ياهي و باالتر از مکمل تغذه سال۶۰افراد % ۴/۱اند و داشته

 هاي  که در مطالعهيدر حال) ۵جدول  (كردند مياستفاده 

 است که گروه  شده نشان داده۲و۴گر کشورهايمشابه در د

 يها جوانان از مکملي سنيها ش از گروهيانساالن بي ميسن

 همکاران در و ي پتروزسكي  مطالعه.كنند مي استفاده ياهيتغذ

مصرف  كه ز نشان دادي لهستان ني و شرقيمناطق مرکز

 ي در سالمتي که مشکالتي در بزرگساالنياهي تغذيهامکمل

تر و جي را،ط مصرف دارويز در شراي و نها وجود دارد آن

مالح ن همراه ايتاميو يغلب مولتا بيشتر شامل تر است فراوان

 در ياهي تغذيها استفاده از مکمل۱۸.باشد ميز پزشک يبا تجو

 درا در ورزشکاران و ي کاهش وزن و براي ين جوانيسن

 حاضر ي ، مطالعهياهي تغذين کمبودهاير از تأميمصارف غ

    . نبوديابيزان را داشت که قابل ارزين ميکمتر

رد ت مويجا که جمع  از آنهايي نيز اين مطالعه محدوديت 

  بود،يدرمان-يبه مراکز بهداشتكنندگان  هپژوهش مراجع

 به كنندگان همراجعاز ميان ها   نمونهي در انتخاب تصادفيسع

 اما، بودافت خدمات مختلف ي دري مختلف برايها بخش

ک مختلف مانند جوانان ورزشکار و کاهش يولوژيزيط فيشرا

ت يد به عنوان محدو آن راتوان يکه م ده شد،يوزن کمتر د

 .ن طرح برشمرديا

  توان پيشنهاد كرد كه  مي مطالعهن ي ايهاافتهيبر اساس 

 -يکننده به مراکز بهداشت ت بزرگسال مراجعهي جمع-

ن ي در سنبه طور عمده مناطق مختلف غرب تهران يدرمان

 استفاده ياهي تغذيها از مکملي سالگ۴۰ و تا ۳۰کمتر از 

 ي از برخيريشگي پي برا كهرسدينظر مه  بكنند و مي

- هي تغذيها الزم است مصرف مکملين سالمندياختالالت سن

 ي هي اوليها در قالب مراقبتيانسالين ميسندر از ي مورد نيا

ر در اداره ي اخي  ساله۵در . ردي گمورد توجه قرار يبهداشت

 - معاونت سالمت وزارت بهداشتي کل بهداشت خانواده

ن يمراقبت سن واحد ، کشوريدرمان و آموزش پزشک

انجام و در حال شد جاد ي اي و سالمنديانساليم

 هاي الزم  كه اقدامرسدينظر مه ب. است الزم يها يزير برنامه

ن يسندر  ي بهداشتي هي اوليها  مجموعه مراقبتي  نهيدر زم

 يو قطعاً بخش اساسباشد  آغاز شده ي و سالمنديانساليم

 يح برايه صحي تغذيهاييها آموزش و راهنمان مراقبتيا

در هاي رژيمي  ي صحيح از مكمل استفاده .استن مختلف يسن

 يريگ و بهرهيانسالين مي مناسب در سني هي تغذي نهيزم

 از اختالالت يريشگي پبراي ياهي تغذيهاح از مکمليصح

 . خواهد بودي کمک مؤثري از کهولت و سالمنديناش

انواع  استفاده از داد كه نشان اين مطالعههاي  يافته

شكل ترين ويتامين و امالح از رايج ها و مولتيويتامين مولتي

ت ي است که مصرف آنها در جمعياهي تغذيهامکملمصرف 

شود يشنهاد ميپ. شتر استيها بگر مکملي از ديمورد بررس

ه مصرف منابع يدر صورت امکان پزشکان و مشاوران تغذ

 كننده يا توصها و امالح رنيتامي از وي در دسترس غنييغذا

 يه اي تغذيهاز مکملياز، به تجوين نيو در صورت عدم تأم

  .ندينمامبادرت 

ق و جامع بر ير نظارت دقي اخيها خوشبختانه در سال

وجود  موجود در بازار ياهي تغذيها انواع مکملي عرضه

پيگيري ت کامل يت جديتقوبا ن نظارت ي و الزم است ادارد

  .شود
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Abstract 
Introduction: This study investigated the effects of frequent and current use of nutritional 

supplements in different sub-groups. Materials and Methods: Using a cross sectional descriptive 
study design, data was collected by nutrition experts, using a questionnaire, and a multistage 
sampling method. 1004 adults aged 18< years old, referring to 10 medical health centers in 7 areas 
of west in Tehran, were enrolled to participate in the study. Results: Among 1004 adults (690 
female and 314 male) 81.2% were free of any chronic disease, 42% had been using nutritional 
supplements in last 12 months, including multivitamin, mineral supplement or a combination of 
these. Nutrition supplement intake was more frequent in women (88.7%), than in men (11.3%)  
(significant difference). There were significant differences between age groups, adults ≤30 years 
old and women being more frequent users. Of subjects, 38% took multivitamin or combined 
vitamins and minerals, 30.1% used Ca+D, supplemental Fe 27.1% Fe or a combination, and 4.9% 
used Omega-3 fatty acids or other fish oil supplements. There were significant differences between 
the physiological status in women supplement users; 67.7% were pregnant or nursing mothers. 
Adults aged ≤30 years comprised most supplement users. Nutritional supplements in 75.5% were 
prescribed by physicians or dietitians. Conclusion: Use of nutritional supplements is more 
common among women and pregnant or nursing mothers. Most frequent supplements used were 
multivitamins or vita/minerals.  
 
 
 

Keywords: Nutritional supplement use, Adults, Kinds and varieties 
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