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عکس روز

در قالب یک پژوهش دانشگاهی بررسی شد

سیل در بلوچستان

رابطه ویتامین دی با کبد چرب

عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی فســا دربــاره
طــرح پژوهشــ ی کــه محققــان دربــاره کبــد چــرب انجــام
دادهانــد ،گفــت :نتیجــه ایــن پژوهــش نشــان داد حفــظ ســطح
ویتامیــن دی در حــدود  ۲۰الــی  ۲۵نانومــول بــر لیتــر بــرای
مــردان و زنــان در جمعیــت ایرانــی میتوانــد از ابتــا بــه کبــد
چــرب پیشــگیری کنــد.
دکتــر رضــا همایونفــر در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان ایــن
کــه حــدود  ۲۱۰۰نفــر از مــردم تهــران بــه صــورت انتخــاب
تصادفــی وارد ایــن مطالعــه شــدند ،دربــاره جزئیــات ایــن طــرح
پژوهشــی گفــت :ایــن مطالعــه بــا مشــارکت دانشــگاه علــوم
پزشــکی فســا و دانشــگاه علــوم پزشــکی بهشــتی انجــام گرفــت
و طــی آن ،وضعیــت کبــد چــرب و ســطح ویتامیــن دی در
افــراد مــورد مطالعــه ،بررســی شــد.
وی افــزود :نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد در جمعیــت
مــورد بررســی ،حــدود  ۳۴درصــد دارای کبــد چــرب هســتند.
ایــن نتیجــه تقریبــا نتایــج مطالعــات دیگــر را تاییــد مــی کنــد.
مطالعــات مشــابه انجــام شــده در میــان ایرانیــان و کشــورهای
منطقــه شــیوع کبــد چــرب غیرالکلــی را بیــن  ۳۰تــا ۴۰
درصــد میداننــد.
عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی فســا بــا بیــان
ایــن کــه در ایــن پژوهــش ،ســطح ویتامیــن دی نمونــه مــورد

بررســی قــرار گرفــت ،افــزود :بررسـیها نشــان داد کــه ســطح
ویتامیــن دی افــراد مــورد مطالعــه وضعیــت نامناســبی دارد.
در کل جمعیــت مــورد بررســی ،هیچکــس ســطح ویتامیــن
دی کافــی را نداشــت و همــه بــا درجــات مختلــف کمبــود
ویتامیــن دی داشــتند.
همایونفــر ادامــه داد :اگــر میــزان ویتامیــن دی در خانمهــا
کمتــر از  ۱۸نانومــول بــر لیتــر و اگــر بــرای آقایــان کمتــر
از  ۲۱نانــو مــول بــر لیتــر باشــد خطــر ابتــا بــه کبــد چــرب
در ایــن افــراد بیشــتر میشــود .نتیجهگیریکــه مــا کردیــم
ایــن بــود کــه حفــظ ســطح ویتامیــن دی در حــدود  ۲۰الــی
 ۲۵نانومــول بــر لیتــر بــرای مــردان و زنــان در جمعیــت ایرانــی
میتوانــد از ابتــا بــه کبــد چــرب پیشــگیری کنــد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت ویتامیــن دی اظهــار کــرد :ویتامیــن
دی از موضوعاتــی اســت کــه اخیــرا خیلــی جــذاب شــده و
مطالعــات زیــادی در خصــوص آن انجــام گرفتــه؛ مثــا
تاثیــر ویتامیــن دی بــر کنتــرل قنــد خــون یــا خطــر ابتــا
بــه ســرطان در پژوهشهــا بررســی شــده اســت .مطالعــات
نشــان داده گیرنــده ویتامیــن دی بــا بیــان حــدود  ۲۰۰ژن از
ژنهــای مربــوط بــه متابولیســم بــدن ارتبــاط دارد و بــه همیــن
دلیــل ،گســتره وســیع بیماریهایــی کــه تحــت تاثیــر کمبــود
ویتامیــن دی قــرار میگیرنــد کامــا قابــل توجیــه اســت.

بــه گفتــ ه ایــن پژوهشــگر ،یکــی از مهمتریــن چیزهایــی
کــه میتوانــد در بحــث کبــد چــرب غیرالکلــی و ارتباطــش
بــا ویتامیــن دی مــورد بررســی قــرار بگیــرد ایــن اســت کــه
تحقیقــات نشــان داده کمبــود ویتامیــن دی ســطح التهــاب
را در بــدن افزایــش میدهــد و التهــاب یکــی از قویتریــن
ارتباطهــا را بــا کبــد چــرب غیرالکلــی دارد بــه همیــن دلیــل
محققــان ایــن پژوهــش ،احتمــال میدهنــد کمبــود ویتامیــن
دی ریســک ابتــا بــه کبــد چــرب را بیشــتر کنــد.
همایونفــر در ادامــه بــا بیــان ایــن کــه مصــرف مــداوم
مکملهــا بــرای افزایــش ســطح ویتامیــن دی بــدن از لحــاظ
پزشــکی چنــدان جایــز نیســت ،گفــت :بــه جــای مصــرف
مــداوم مکملهــا پیشــنهاد میکنیــم افــراد دچــار کمبــود
ویتامیــن دی ســبک زندگــی خــود را تغییــر دهنــد و ســعی
کننــد مواجهــه خــود را بــا نــور آفتــاب کــه اصلیتریــن منبــع
ویتامیــن دی میتوانــد باشــد افزایــش دهنــد .در حــد 10
دقیقــه تــا یــک ربــع در معــرض آفتــاب قــرار گرفتــن فــرد
را دچــار آفتابســوختگی نمیکنــد امــا باعــث میشــود
ویتامیــن دی مــورد نیــاز بــدن ســاخته شــود.

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری قم:

کارنامه جهاد دانشگاهی در عرصه علمی ،پژوهشی و فرهنگی درخشان است

معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری
قــم گفــت :کارنامــه جهــاد دانشــگاهی در عرصــه
علمی،پژوهشــی و فرهنگــی و رفــع آســیبها
درخشــان اســت
بیــژن ســلیمان پــور در بازدیــد از مرکــز فــوق تخصصی

درمــان نابــاروری جهــاد دانشــگاهی اســتان قــم عنــوان
کــرد :نخبــگان علمــی ،ســرمایههای باارزشــی هســتند
کــه بایــد بــه آنهــا بهــا بدهیــم و ظرفیتهــای الزم را
بــرای موفقیــت آنهــا فراهــم کنیــم کــه در ایــن زمینــه
جهــاد دانشــگاهی ،بســتری مناســب بــرای نخبــگان و

فعــاالن علمــی و پژوهشــی اســت.
معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری
قــم افــزود :مســیر جهــاد دانشــگاهی رو بــه توســعه و
پیشــرفت اســت و تاکنــون نیــز خدمــات ارزنــدهای را
در ســطوح مختلفــی ارائــه کــرده اســت.
وی تصریــح کــرد :یکــی از ظرفیتهــای بســیار بالنــده
جهــاد دانشــگاهی ،ارتبــاط بــا نســل جــوان اســت در
ایــن ارتبــاط بهتریــن شــیوهها را در مســیر آمــوزش
و بهــرهوری از اســتعدادها و توانایــی جوانــان را بــه کار
بگیریــد ،اگــر چــه در ایــن بــاره موفقیتهــای خوبــی

داشــتهاید .ســلیمان پــور بیــان کــرد :در همــه مراحــل
بایــد بــه خــدا تــوکل کنیــم تــا بتوانیــم بــه رشــد و
تعالــی برســیم ،انســان موجــودی کمالگراســت و
اگــر در ایــن کمالجوئــی بــا اخــاق و انســانیت رفتــار
کنــد ،میتوانــد بــه بهتریــن موفقیتهــا و نقطــه
کمــال دســت یابــد .وی خاطرنشــان کــرد :ایــران
کشــوری دارای  7هــزار ســال تمــدن اســت و ایــن
کشــور بهتریــن منشــور حقــوق بشــری را در هــزاران
ســال قبــل بــه جهــان ارائــه کــرده اســت و بــا همیــن
تمــدن نیــز ،اســام را کــه کاملتریــن دیــن بــود بــا

آغــوش بــاز پذیرفــت.
معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری
قــم گفــت :جهــاد دانشــگاهی در ابتــدای انقــاب
شــکل گرفــت و بــا روحیــه انقالبــی گام برداشــت و
انتظــار مــی رفــت در مســیر اهدافــش نیــز بــه بلــوغ
برســد کــه دســتاوردهای جهــاد دانشــگاهی ایــن
بلــوغ را نشــان مــی دهــد .وی افــزود :کارنامــه جهــاد
دانشــگاهی در عرصــه علمی،پژوهشــی و فرهنگــی و
رفــع آســیبها درخشــان اســت و ایــن توانمندیهــا
بــر کســی پوشــیده نیســت.
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