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سردبیر محترم
مقالهها ارزشههچاد شههات شههده توسههو علیههدادی

آشکارتر میکاد اما در مطالعاای کا توسو ایاجانه

هچکاران با عاوان"ششم اندازی با نقش عوامه ننتیکهی

هچکاران انجهام شهد ،بهی اگزمها ریایه .آلرنیهک بها

محیطی در بیچاری آسم" د ره  72شهچاره  151مهرداد

ود داشتا اسه .لهی بها آسهم

آلوپسی آراتا هچراهی

 69مورد مطالعا قرار گرفه .نویسهادگان در ایه مقالها

نا( )4در مطالعا دیگهر بیهان نن در آسهم افهزایش داشهتا

مر ری اشاره خوبی با نقش ننتیک با میزان کچتری با

لی  GATA3کاهش داشتا اس T-bet .کاهش داشهتا

عوام محیطی داشتااند( )1هچانطور کا بیان داشهتاانهد
نن هههای متعههددی در بههر ز آسههم نقههش دارنههد س ه

اسT-bet / GATA3 )5(.نس  .در مطالعا دیگر باده
هچکاران نشان داده شد کا یتامی ای س

به ود عالیم

متری در کودکان دارای آسم میشود()9

فاوتیپ های مختلف آسهم مهی شهوند امها در ایه میهان

بالیای اسپیر

نقش عوام محیطی بسیار اهچی .دارد کا ن ایهد از نرهر

ر ی نیههز س ه

د ر داش .دلی اهچی .آن ای اس .کا در مراق ه .از

کودکههان دارای آسههم مههیشههود( )2کههاهش سههلایوم در

بیچاران آسچی مهی تهوان بها راه ههای گونهاگون عوامه

بیچاران آسچی شای تر بوده اس )8(.باهابرای امهالح مهی

محیطی را کاترل نچود در نهای .ضر رت دیده شد کا

تواناد نقش عچدهای در ایجاد تشهدید عالیهم بیچهاران

نکههاتی را ه بهها نقههش عوامه محیطههی در مههورد آسههم

آسچی داشتا باشاد

به ههود عالیههم بههالیای اسههپیر متری در

یادآ ری شود آسم بیچاری مزم مجهاری تافسهی بهوده

آلرننهای محیطی در ایجاد تشدیدعالیم بیچاران

هزیاا زیهاد بهرای خهانواده کشهور مهی شهود

آسچی نقش مهچی دارند در ماطقا شچال ایران مای ،.پر

هچای بر ر ی کیفی .زندگی افراد تهاییر داشهتا امها بهر

سوسک با هچراه پول گیاهان کپکها قارچها نقهش

کا س

ر ی هوش فرد بد

ن تاییر میباشد()3 ،7

مهچی در بر ز تشدید عالیم ای

بیچاران دارند()6

عوام ننتیک با دن ال آن آتوپی نقش مهچهی در

در مطالعا دیگری ماده گیاهی پش فر ت با خهاطر

ایجاد بیچاریهای آلرنیک از چلا آسم دارد هچراهی

ایر ضد اکسیدانی س

به ود عالیهم در بیچهاران آسهچی

آسههم بهها بعزههی از بیچههاریهههای اتوایچیههون ای ه امههر را

شده اس .باابرای عوام اکسیدان در ایجاد آسم تشهدید
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)17(تشدید عالیم آسم

نقش عوام آلرنن در ایجاد

 عوام ننتیک، عوام محیطی، آسم:واژه های کلیدی

ههای بهدنی از چلها.) فعالیه11(عالیم مویر مهی باشهاد
.به ود عالیهم بیچهاران آسهچی شهده اسه
میتواناد در

رزش س

 بدنی مااس.باابرای عدم تحرک فعالی

) تهاییر11(تشدید عالیم ای بیچاران نقهش داشهتا باشهاد
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پاسخ به نقد مقاله "نقش عوامل ژنتیکی و محیطی در بیماری آسم"
مهدی بیژن زاده
استادیار ،گر ه ننتیک پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ادی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران

سردبیر محترم
زمیاا تخووی نویسادگان مقالا عچدتا با تشریح عوام

ضچ تشکر از نامها بها سهردبیر مجلها در خوهو
مقالا مر ری ایاجان ان با عاوان :ششهم انهدازی بها نقهش
عوامهه ننتیکههی محیطههی در بههر ز آسههم ،پهه

ننتیکی مویر در ای

بیچهاری پرداختها شهده اسه)3-2(.

از

با ر ننتیهک پزشهکی امهر ز ایه اسه .کها بهرای بهر ز

تایید کلی نامها فهوا اله کر زم میهدانم مهوارد یه را

بیچاریهای مولتی فاکتوریال حزور هر د عام ننتیکهی
محیطی الزامی اس .بررسی علچی کام آسهم نیهز

عاوان کام :

هچانطور کا در مقالا اشاره شده اس .بیچاری آسهم

فقو با معرفی تحلی ایه د عامه مههم امکهان په یر

یک بیچاری مولتی فاکتوریال اس .میهانکاش شاهدی

مهی باشهد( )8بهدیهی اسه .هچکهاری تعامه نزدیهک

فاکتور ننتیکی محیطهی در بهر ز ترهاهرات بهالیای آن

متخووان ننتیک داخلهی از عوامه مهویر در معرفهی

دخی می باشاد( )7،1در مر ر مه کور ضهچ اشهاره بها

کامه ایه بیچههاری سههایر بیچههاری هههای شههای مههولتی

عوامهه متعههدد محیطههی ماناههد فاکتورهههای تغ یهها ای،

فاکتوریال اس .ت ادل نررهای مطرح شده در ای پان

رفتاری ،عفونتهای یر سی سیستم تافسی ،ایز سهیانات،

نوشتاری در مجلا علچی پژ هشی دانشگاه علوم پزشهکی

مورف سیگار ،تا اکو دار های مختلف ،بها تو ها بها

مازندران شاهدی متق در راستای ای تعام می باشد
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