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ترکیبات ازت دار غیرپروتئینی  فسفریالسیون اکسیداتیو، مسیرهای متابولیکی کربوهیدرات ها، لیپیدها، اسیدهای آمینه و  آشنایی دانشجو با اهمیت : هدف کلی

 . و آنزیم های بالینی خون. درک اهمیت یکپارچگی متابولیسم مواد سه گانه در شرایط فیزیولوژیک
 

   اهداف اختصاصی:

 :در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

 حیطه شناختی 

 .فرا بگیرندمسیرهای تولید و مصرف انرژی ، انتقال انرژی و حدواسط های بین دو مسیر را  -1

 اهمیت فسفریالسیون اکسیداتیو را توضیح دهد.  -2

 متابولیسم کربوهیدرات ها را بیان کند. -3

 متابولیسم لیپیدها و اسیدهای چرب را بیان کند.  -4

 متابولیسم اسید های آمینه را بیان کند. -5

 کاربرد انزیم های بالینی برای تشخیص بیماری ها را توضیح دهد. -6

 بیماری های مربوط به آن را بیان کند.متابولیسم هم و  -7

 اهمیت یکپارچگی متابولیسم مواد سه گانه در شرایط فیزیولوژیک را بیان کند.    -8
 

 حیطه نگرشی

 در بحث های گروهی شرکت فعال داشته باشد. -1

 در هر کالس در ارتباط با موضوع کالس سوال نماید. -2

 مشخص نماید. بتواند جایگاه آنرا نسبت به یادگیری موضوعات -3
 



به    ارائه تکالیف-6جمع بندی مطالب ارائه شده درکالس.   -5طرح سؤال. -4معرفی درس جدید.-3پرسش ازدرس قبل.-2حضوروغیاب.  -1 استاد: چگونگی فعالیت 

 دانشجویان جهت انجام درخارج ازکالس. 

 هدف های آموزشی و ویژگیهای فراگیران بیشتر تناسب دارد(. سخنرانی، پرسش و پاسخ، ایفای نقش و ......)روشی را که با شیوه تدریس: 

 پاورپوینت وسایل کمک آموزشی: 
 

 پاسخ به سؤالهای استاد. -2بیان مشکالت درزمینه انجام آنها.   ارائه تکالیف جلسه قبل و-1 چگونگی فعالیت دانشجو:

 مطالب استاد و یادداشت آنها، انجام تکالیف محول شده در هر جلسه مشارکت فعال درفعالیتهای آموزشی کالس و توجه  به   تکالیف دانشجو:

نمره(.  1نمره(. ارزیابی نتایج تکالیف ارائه شده )1نمره(. طرح سواالت شفاهی در طول ترم )  12نمره( و پایان ترم )  5آزمون های میان ترم )  نحوه ارزیابی دانشجو:

. نمره(.  سواالت  امتحان چهار گزینه ای و تشریحی1) حضور و غیاب  

 

 )توجه: سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده وزارت خانه باشد(.  جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب  تاریخ  ردیف 

 بیو انرژتیک، اکسیداسیون بیولوژیک  1401/ 10/7 1

 زنجیره انتقال الکترون و مهار کننده های آن  1401/ 17/7 2

 متابولیسم کربوهیدرات ها )هضم و جذب کربوهیدارات ها، مسیر گلیکولیز( 1401/ 24/7 3

 متابولیسم کربوهیدرات ها)اکسیداسیون پیروات، چرخه کربس(  1/8/1401 4

 متابولیسم کربوهیدرات ها )گلوکونئوژنز، گلیکوژنز و گلیکوژنولیزر( 8/8/1401 5

 متابولیسم کربوهیدرات ها )متابولیسم گاالکتوز و فروکتوز(  1401/ 15/8 6

 متابولیسم اسید های آمینه و پروتئین ها)هضم و جذب، کاتابولیسم عمومی اسیدهای آمینه، چرخه اوره(  1401/ 22/8 7

8 29/8 /1401 
بیوسنتز اسید آمینه های غیر ضروری، بیوسنتز متابولیسم اسید های آمینه و پروتئین ها )کاتابولیسم اختصاصی اسیدهای آمینه، 

 ترکیبات مشتق شده از اسیدهای آمینه(

 و بیماری های مربوطه(  HDLو   VLDL  ،LDL)هضم و جذب چربی ها، متابولیسم شیلومیکرون،  ولیپوپروتئین ها لیپیدهامتابولیسم   6/9/1401 9

 )مسیر بیوسنتز اسید چرب و مسیر بتا اکسیداسیون اسید چرب(  ولیپوپروتئین ها لیپیدهامتابولیسم   1401/ 13/9 10

 )بیوسنتز کلسترول و اجسام کتونی( ولیپوپروتئین ها لیپیدهامتابولیسم   1401/ 20/9 11

12 27/9 /1401 
بیوسنتز پورین ها، کاتابولیسم پورین  بیوسنتز پورین ها، تنظییم مسیر  Salvageو  De novo)مسیر  متابولیسم نوکلئوتیدهایپورینی 

 ها و بیماری های مربوطه( 

13 4/10 /1401 
بیوسنتز پیریمیدین ها، تنظییم مسیر بیوسنتز پیریمیدین ها،  Salvageو  De novo)مسیر  متابولیسم نوکلئوتیدهایپیریمیدینی

 کاتابولیسم پیریمیدین ها و بیماری های مربوطه( 

 هم و بیماری های مربوط به آن متابولیسم   11/10/1401 14

 یکپارچگی متابولیسم مواد سه گانه در شرایط فیزیولوژیک )مسیرهای متابولیکی در کبد، ماهیچه و بافت چربی( 18/10/1401 15

16 25/10/1401 
یکپارچگی متابولیسم مواد سه گانه در شرایط فیزیولوژیک )مسیرهای متابولیکی پس از صرف غذا، در ناشتایی و پس از گرسنگی 

 طوالنی(



 آنزیمهای بالینی )علل افزایش یا کاهش فعالیت سرمی انزیم های درون سلولی و اهمیت بالینی آنها(  جبرانی 17
 

 رفرنس نویسی و کامل نوشته شود. لطفا طبق اصول :منابع درسی
1. T.Devlin.Textbook of Biochemistry with clinical correlations, Seventh edition.Wiley –Liss, New York  (the last edition). 
2. R.Murray, D. Granner, P. Mayes and V. Rowdwell. Harper Illustarated Biochemistry, McGraw-Hill companies. United States 
of America(the last edition). 
3. Botham, K.M. and Mayes, P.A. Harper’s Illustrated Biochemistry, the last edition. 

 


