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  کند می کم را بارداري دیابت خطر بارداري پیش دوران در D ویتامین مصرف

The Efficacy of Vitamin E and Folic acid on the Acute Hemolysis Caused by 
Glucose-٦ phosphate Dehydrogenase. 

  

، چه از Dاشد. با این وجود تاثیر مصرف ویتامین انسولین داشته ب به حساسیت و انسولین ممکن است نقشی حیاتی در تنظیم ترشح Dویتامین 
  طریق رژیم غذایی و چه از طریق مکمل ها، بر روي بهبود دیابت هاي بارداري هنوز ناشناخته باقی مانده است.

بین مصرف براي پاسخ به این ابهام در مطالعه اي که اخیرا توسط محققان انجام شد، ارتباط ؛ یت مکمل شناسیبه نقل از دفتر ترجمه سا
  از طریق رژیم غذایی یا مکمل ها در دوران پیش بارداري با خطر شیوع دیابت بارداري مورد بررسی قرار گرفت. Dویتامین 

از منابع غذایی و  Dزن باردار انجام شد. اطالعات مربوط به رژیم غذایی آنها شامل مصرف ویتامین  15225در این مطالعه بررسی هایی بر روي 
  و هر چهار سال بعد از آن ارزیابی شد. 1991سال  مکمل ها در

  سال پیگیري مشاهده شده است. 10مورد وقوع دیابت بارداري پس از  865با پیگیري هاي انجام شده بر روي این زنان مشخص شد که 

  بطور معکوس با شیوع دیابت بارداري در ارتباط است. Dبررسی هاي انجام شده بر روي این افراد نشان داد مصرف ویتامین 

در دوران پیش بارداري می تواند تا حد زیادي از شیوع دیابت بارداري پیشگیري کند. براین اساس  Dاین یافته نشان می دهد مصرف ویتامین 
بیشتر از خطر ابتال به دیابت بارداري در  Dیتامین نویسندگان این مقاله پیشنهاد کردند زنانی که در سنین باروري هستند می تواند با مصرف و

  امان بمانند.

  

  

ترجمه و بر شناسی، مکمل سایت  بخش ترجمهو چکیده آن به همت  منتشر شده  Journal of Diabetes   مجله به تازگی در مطالعه این
  .موجود می باشد "مکمل شناسی"روي وبسایت و کانال تلگرامی

  :یده صرفا جهت اطالع گروه هاي پزشکی و پیراپزشکی و تطبیق آن با سایر منابع و مراجع علمی منتشر این چکنحوه بکار گیري
  ا مصرف فراورده هاي مربوطه صورت پذیرد. ستناد آن، اقدامی در خصوص تجویز یشده و نباید صرفا به ا


