
  
  

  
  بسمه تعالی

  و ژنتیک اپیدمیولوژي مولکولیبرنامه درس 
  

  اهمیت درس و شیوه تدریس
، انتظار زیادي به وجود آمده است که با شناخت توالی ژنوم انسان و شناسایی ژن هایی که عملکردهاي مختلف را بر 2003پس از اتمام پروژه ژنوم انسان در سال 

بیماري ها و اثرات متقابل ژنتیک و محیط هم در ایجاد  بیماري و هم در پاسخ به درمان ها بهتر از گذشته درك شود. عهده دارند، نقش ژنتیک در سبب شناسی 
یدمیولوژي از این موضوع اهمیت اپیدمیولوژي ژنتیک را بیشتر کرده است به نحوي که شاید بتوان گفت در عصر حاضر ژنتیک اپیدمیولوژي فعال ترین شاخه اپ

این است که فرصت هاي شغلی براي اپیدمیولوژیست هاي نشانه هاي این قضیه یري روش هاي جدید و کشف یافته هاي علمی مهم می باشد. از نظر به کار گ
  متبحر در ژنتیک اپیدمیولوژي از سایر رشته ها بیشتر است. 

، تحلیل )segregation، تحلیل جداسازي ()concordanceخوانی (ات دوقلویی و فرزندخواندگی، میزان همدر این درس، مسائلی از قبیل تجمع فامیلی، مطالع
) مورد بحث قرار میگیرند. انتظار می رود دانشجویان از GWAS، و مطالعات همراهی طول ژنوم ()association studyمطالعه همراهی (، )linkageپیوستگی (

چنین از متغیرهاي مخدوش کننده و اثر متقابل اطالع قبلی کافی داشته باشند. مطالعه بر شاهدي و هم-مبانی انواع مطالعات اپیدمیولوژیک به ویژه مطالعه مورد
)، کل پروتئین transcriptomeنسخه برداري شده ( RNA)، کل exposome)، با کل مواجهه هاي او (genomicsهم کنش کل ژنوم انسان (

)proteome) کل متابولیت ها ،(metabolomeکل محتواي اپی ژنوم ،( )epigenome) و کل میکرب هاي داخل بدن (microbiome موضوع مطالعه (
  ژنتیک اپیدمیولوژي است. 
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