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  چکیده

.  روش مطالعه: مطالعه حاضر، یک مطالعه مروري بوده باشد یمدر باروري و مشکالت بارداري  Dبررسی نقش کمبود ویتامین  ف:هد
حاصل  2012- 2015اینترنتی معتبر و انتخاب مقاالت مناسب و مرتبط با عنوان مطالعه و در بازه زمانی  هاي یتساکه با جستجو در 

  گردیده است. 
 يها ژنبه اثبات رسیده است. به عالوه،  ها استخواندر هموستاز کلسیم و مینرالیزاسیون  Dکه نقش مهم ویتامین سالهاست  نتایج:

 هاي یماريببافت مختلف بدن بیان شده و کمبود این ویتامین با افزایش ریسک ابتال به انواع  37در بیش از  Dگیرنده ویتامین 
در فرآیند باروري  D. برخی شواهد، نشان دهنده نقش ویتامین باشد یمبی عروقی همراه قل هاي یماريباتوایمیون، سرطان، دیابت و 

) نتایج بهتري نسبت به زنان  ≤ D )ng/ml 30آزمایشگاهی باروري در زنان با سطوح کافی ویتامین  يها روشبوده و بر این اساس، 
 دهد یم. مطالعات نشان دانند یمبر روي آندومتر  Dویتامین  یرأثتداشته است که علت احتمالی این امر را  Dمبتال به کمبود ویتامین 

. هم چنین، شود یم PCOSباعث افزایش ضخامت آندومتر و بهبود پروفایل لیپیدي در زنان مبتال به  Dکه مکمل یاري با ویتامین 
ره اکلمپسی و واژینوزیس باکتریایی هستند. بر ، داراي ریسک باالي ابتال به مشکالت بارداري از جمله پDزنان باردار با کمبود ویتامین 

زایمانی زودرس، واژینوزیس باکتریایی، دیابت، هایپرتنشن  يدردها، باعث کاهش Dاساس نتایج به دست آمده، مکمل یاري با ویتامین 
  شود یمو پره اکلمپسی 

روز ناباروري و دستیابی به نتایج مطلوب در در زنان در سنین باروري، جهت کاهش ب Dافزایش سطح ویتامین  نتیجه گیري: بحث و.
  .باشد یمباروري آزمایشکاهی و پیشگیري از مشکالت بارداري روشی مناسب  يها روشبکارگیري 


