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ايلیه کىگرٌ آزمایشگاٌ پسشکی َیرکاویا
آزمایشگاٌ ي بیماری َای قلب ي عريق

بررسی تأثیر برخی عًامل شوتیکی در بیماری َای قلب ي عريق
مائدٌ فکری :داًطجَ،رضتِ ػلَم سلَلی هَلکَلی ،همطغ کارضٌاسی ،داًطکذُ ػلَم پایِ ،داًطگاُ گیالى ،رضت ،ایزاى
رستم رضائیان :رضتِ تیَضیوی ،داًطگاُ هیشاى ،تثزیش ،ایزاى
جالل محمدی خًشرج :رضتِ ضیوی ،داًطگاُ رتغ رضیذ ،تثزیش ،ایزاى

چکیدٌ
زمیىٍ ي َدف :تیواری ّای للة ٍ ػزٍق یکی اس هْوتزیي تیواری ّا در سطح جْاى ّستٌذ کِ ضیَع آى تیي  11تا  13درصذ
در سزاسز جْاى تزآٍرد هیگزدد .ایي هَضَع در کطَرّای در حال تَسؼِ تسیار ًگزاى کٌٌذُ است .در کطَر ایزاى ،تخویي ّای
هختلف تیواری را در هیاى تشرگساالى اس  12/6تا  23/7درصذ ارائِ کزدُ اًذ .درکَدکاى ایزاًی ًیش ،ضیَع ایي تیواری در همایسِ تا
کطَرّای غزتی تیطتز تَدُ ٍ ایي یک رًٍذ رٍ تِ رضذ در سال ّای آیٌذُ هیثاضذ .در ایي هطالؼِ تِ تزرسی اجوالی ٍ تأثیز صًتیک در
تیواریْای للة ٍ ػزٍق کِ هٌجز تِ ضٌاخت تیَهارکزّای صًی کِ پیص تیٌی خطز تیواری را افشایص هی دٌّذ هیطًَذ .در ایي پضٍّص
ارائِ ایذُ ای اس ًمص تستَستزٍى در تیواری ّای للة ٍ ػزٍق ٍ ّوچٌیي تزرسی تأثیز هتیالسیَى  DNAپزداختِ ضذُ است.
ّذف ًْایی ایي است کِ تتَاى درهاى ّایی کِ تِ حذالل رساًذى تیواری ٍ هزگ ٍ هیز افزاد کوک هیکٌٌذ ٍ تیواراًی را کِ در هؼزض
خطز اتتال تِ تیواری ّای للثی ٍ ػزٍلی ّستٌذ را تطخیص داد.

ريش بررسی :ایي پضٍّص تِ رٍش هزٍری تز رٍی هماالت

تا کلوات اصلی Genetic Influences on

 candidates for cardiovascular disease، Cardiovascular Disease Riskاًجام ضذُ است .جستجَی هماالت اس
سالْای  1990تا  2018اس سایت  Google scholar ٍ pub med، science directصَرت گزفتِ است کِ  23420همالِ در ایي
سهیٌِ یافت ضذ،کِ تا ارسیاتی ػٌاٍیي ٍ چکیذُ ّا ٍ حذف هَارد تکزاری  100همالِ تالی هاًذ.
یافتٍ َا :در یک چارچَب تحلیلی ایجاد ضذُ کِ ًمطِ تزداری صًتیکی ٍ تصادفی هٌذلیاى را تا تزرسی اپی صًی گستزدُ تزای
ارسیاتی رٍاتط ػلّی تیي سطَح هتیالسیَى ٍ  14تیواری للثی ػزٍلی کِ پس اس اصالح چٌذ تست( ،دُ جایگاُ) ضٌاسِ صًتیکی ضٌاختِ
ضذُ تزای تأثیز هتیالسیَى  DNAپزٍگشیوال کِ تا ٍیضگی ّای للثی ػزٍلی ّوزاُ تَد ،تزرسی ضذُ است .در تحمیمات کًٌَی یافتي
هَلکَل ّای صًتیکی تزای ضٌاسایی هسیز تیواری هَرد استفادُ لزار هیگیزًذ ،ایي هَلکَلْا ّز چٌذ تِ طَر تالمَُ ػَاهل ایجاد کٌٌذُ
تیواری ًیستٌذ ،اها هاًٌذ هارکزّایی ػول هیکٌٌذ کِ هیتَاًٌذ در تْثَد ٍ ارسیاتی خطز تیواری هفیذ تاضٌذ .در ایي تحمیك تِ تزرسی ًمص
تؼییي کٌٌذُ پلی هَرفیسن ّای صًی در ارتثاط تا تیواری ّای للثی ػزٍلی ٍ تزخی اس تیَهارکزّای صًتیکی لاتل پیص تیٌی ٍ ارتثاطات
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صًتیکی تا تستَستزٍى در تجشیِ ٍ تحلیل جٌسیتی در هزداى ٍ سًاى کِ هیتَاًٌذ تطخیص هؼتثز ٍ سزیغ تیواری ّای للثی ػزٍلی را
تسْیل کٌٌذ ،تزرسی ضذُ است.
وتیجٍ گیری :هتیالسیَى  DNAهکاًیسن تٌظین اپیضًتیک است کِ ًمص کلیذی در تسیاری اس فزآیٌذّای تیَلَصیکی ٍ اتتال تِ
تیواری دارد .هطالؼات اخیز هَفك تِ ضٌاسایی ٍاریاًت ّای صًتیکی هزتثط تا هتیالسیَى  DNAضذُ استً .طاًگزّای صًتیکی
کاًذیذاّای اهیذٍار کٌٌذُ ای ّستٌذ ،اها در حال حاضز چٌیي ضاخص ّایی تزای پذیزش گستزدُ تِ ػٌَاى ػَاهل خطز تزای تیواری
ّای للة ٍ ػزٍق ٍجَد ًذارد .تا ایي حالً ،گزش هثثتی ٍجَد دارد ،سیزا آًْا یک رٍیکزد لذرتوٌذ در تطخیص ٍ ًظارت در درهاى
ارائِ هیذٌّذ ٍ تا تَجِ تِ پیطزفت ّای تکٌَلَصیکی ،پیص تیٌی هیطَد کِ تجارت سیست هارکزّا در آیٌذُ ًشدیک ضکَفا گزدد.
ياشٌ َای کلیدی :تیَهارکزّای صًتیکی در تیواری ّای للة ٍ ػزٍق ،تیواری ّای للة ٍ ػزٍق ،هتیالسیَى DNA
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