طرح درس دوره دكتراي پزشكي عمومي
نام درس

بيوشيمي مولكول-سلول

مرحله ارائه درس

علوم پایه پزشكي

نوع درس

نظري

عملي

كل

تعداد واحد

1/88

0/44

3/23

ساعت آموزشي

 23ساعت

 15ساعت

 44ساعت

محتوا و تعداد جلسات تدریس واحد نظري:
آب و تامپونها (1جلسه) :با ساختمان آب و پيوندهاي هيدروژني آشنا شود PH .را تعریف کند و عوامل موثر در تنظيم آن را
نام ببرد .نقش تامپونها در خون و همچنين نقش کليه و ریه در حفظ تعادل اسيد و باز را بشناسد و بحث کند .اسيدوز و آلکالوز
حقيقي و جبران شده و علل هرکدام را تجزیه و تحليل کند.
اسيدهايآمينه و پروتئينها (1جلسه) :ساختار اسيدهايآمينه را باز بشناسد ،آنها را طبقهبندي و نامگذاري کند ،خواص
عمومي اسيدهايآمينه نظير فعاليت نوري ،یونيزاسيون و  .....را شرح دهد.
اسيدهايآمينه و پروتئينها (2جلسه) :خصوصيات پيوندهاي پپتيدي و خواص ساختارهاي اول ،دوم ،سوم و چهارم
پروتئينها را با هم مقایسه نماید .پروتئينها را طبفه بندي نماید  ،ساختار و خصوصيات مختلف انواع پروتئينها را شرح دهد.
پروتئينهاي هموگلوبين و ميوگلوبين (1جلسه) :ساختار پورفيرین را باز بشناسد ،ساختار هموگلوبين ،ميوگلوبين و خواص
فيزیکوشيميایي آن را شرح دهد .انواع مختلف هموگلوبين را طبقهبندي کند ،درباره مکانيسم عمل هموگلوبين ،عوامل مؤثر بر آن
و برخي از اختالالت هموگلوبين بحث کند.
كربوهيدراتها (2جلسه) :کربوهيدرات را تعریف نماید .شيمي کربوهيدرات و انواع ایزومري را شرح دهد .انواع
کربوهيدراتها را طبقهبندي نماید .ساختار و خواص فيزیکوشيميایي مونوساکاریدها ،ديساکاریدها و پليساکاریدها را تشریح
نماید.
كربوهيدراتها (1جلسه) :ساختار و نقش گليکوپروتئينها را تجزیه و تحليل کند .گليکوزآمينوگليکانها را طبقهبندي نماید،
ساختار و ارزش بيوشيميایي هر یك را بحث کند.
ليپيدها و ليپوپروتئينها (1جلسه) :ليپيدها را تعریف و طبقه بندي کند .ساختار اسيدهاي چرب را باز بشناسد ،انواع آن را
نامگذاري کند و درباره خواص فيزیکوشيميایي آنها نظير صابوني شدن ،پراکسيده شدن و ....بحث کند.
ليپيدها و ليپوپروتئينها (1جلسه) :درباره ساختار و نقش بيولوژیك ایکوزانوئيدها ،تريگليسریدها ،فسفوگليسریدها،
اسفنگوليپيدها ،گانگليوزیدها و سولفاتيدها تجزیه و تحليل کند .ليپوپروتئينها را تعریف و طبقهبندي کند و ارزش و اهميت هر
یك را تشریح نماید.
آنزيمها (1جلسه) :آنزیم را تعریف و طبقهبندي کند ،مکانيسم عمل آنزیمها را شرح دهد .معادالت ميکائيليس-منتن و عوامل
مؤثر بر فعاليت آنزیمها را تجزیه و تحليل نماید.
آنزيمها (1جلسه) :انواع مهارکنندهها را مقایسه کند ،ایزوآنزیمها و ایزوفرمها را تشریح کند ،کنترل عمل آنزیمها ،آنزیمهاي
آلوستریك ،تغييرات کوواالنسي وزیموژن را توجيه نماید.

ويتامينها (1جلسه) :ویتامين را تعریف و طبقهبندي کند ،ساختار شيميایي ویتامين را بشناسد ،نقش بيولوژیك ویتامينهاي
محلول در چربي را تشریح نماید .درباره اختالالت ناشي از این ویتامينها بحث کند.
ويتامينها (1جلسه) :نقش بيولوژیك ویتامينهاي محلول در آب را تشریح نماید .درباره اختالالت ناشي از این ویتامينها
بحث کند.
اسيدهاي نوكلئيك (1جلسه) :ساختار بازهايآلي پورین و پيریميدین را بشناسد وبين آنها فرق بگذارد .فرآیند توتومریسم و
دیمریزاسيون را شرح دهد ،ساختار نوکلئوزید و نوکلئوتيد را تعيين کند و نامگذاري نماید ،ساختار انواع  DNAو  RNAرا مقایسه
نماید.
همانندسازي (1جلسه) :همانندسازي را تعریف کند ،مکانيسم عمل همانندسازي در پروکاریوتها و یوکاریوتها را شرح دهد،
فرآیندهاي آسيب و ترميم  DNAدر پروکاریوتها و یورکاریوتها را تشریح نماید.
واحد عملي:
آشنايي با آزمايشگاه بيوشيمي ،شناخت دستگاه ها ووسايل اندازه گيري حجمي و قطره سنجي (1جلسه) :با
آزمایشگاه بيوشيمي و فعاليتهایي که در آن انجام مي شود آشنا شود .وسایل اندازه گيري حجمي را در آزمایشگاه شناخته و با آنها
کار نماید .با  samplerو کار آن آشنا شده و با آن کار نماید .روش صحيح استتفاده از پتوار را مشتاهده کترده و ستپس از آن
استفاده نماید .از پيپت هاي مختلف در حجمهاي متفاوت استفاده نموده و نحو کار کردن با آنها را فرا گيرد .قطره سنجي را انجام
دهد.
اسپكتروفتومتر (1جلسه) :اساس عمل روش رنگ سنجي وکاربرد آنرا در آزمایشگاه بيوشيمي بداند .اجزاء اسپکتروفتومتر را
شناخته و کارکرد هر قسمت را توضيح دهد .نحوه محاسبه غلظت با استفاده از روش کالریمتري را بداند .منحني استاندارد را

شناخته و نحوه رسم آنرا فرا گيرد .کاربا دستگاه اسپکتروفتومتر را فرا گيرد.
آناليز كامل ادرار (2جلسه) :با آزمایشات کمي و کيفي ادرار بتواند ارزش باليني آنر ا توضيح دهد .با آزمایشات ميکروسکوپي
بتواند برخي بيماریها را شناسائي کند .ارزش باليني آزمایشات ماکروسکپي را بتواند درک کند .دانشجو در پایان بتواند هرگونه
تغيير در مقدار طبيعي را مورد بررسي قرار دهد.
شناسايي كيفي قندها (1جلسه) :انواع کربو هيدراتها و ساختار هاي آنها را بشناسد خواص مونوساکاریدها ،دي ساکاریدها و
پلي ساکاریدها را بداند .اساس عمل تست هاي موليش ،بندیکت ،بارفود ،سليوانف وتست بيال را بداند و این تستها را براي
تفکيك قندها انجام دهد .نتایج تست هاي مربوطه را تفسير نماید.
كروماتوگرافي كاغذي (قندها) (1جلسه) :کاربرد کروماتوگرافي را بتواند توضيح دهد .روش انجام کار کروماتوگرافي را
بداند .بتواند الگوي نرمال کروماتوگرافي با مجهولها مقایسه نماید .با روش ذکر شده بتواند مجهولها را شناسائي کند.
توضيحات

