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  : درس  شرح
چرخه هاي دخیل در  .اصول تنظیم مسرهاي متابولیکیشناخت چرخه هاي بیوموبکول هاي سازنده سلول و 

شناخت عملکرد . تامین انرژي شامل چرخه هاي کربوهیدرات ها، تري کللیسرید ها و اسید هاي امینه
  و مبانی مسیرهاي انتقال پیام هورمون ها

  
  : کلی هدف

مسیرها متابولیکی اصلی آشنا گردیده و نحوه تنظیم این مسیر در پایان این دوره انتظار می رود دانشجو با 
  .ر شرایط سالمت و نیز بیماري را آگاه باشدها د

  :ویژه اهداف

با اصول اکسیداسیون بیولوژیک و مسیر کربس و ) 2.  آشنائی با اصول بیوانرژتیک در مسیرهاي متابولیکی) 1
آموختن مسیرهاي متابولیکی اصلی کربوهیدرات هاي شامل ) 3.   میتوکندریائی آشنا شوندATPتولید 

آشنائی با ) 4    گلیکولیز و گلوکونئوژنز، متابولیسم گلیکوژن، سیر پنتوز فسفات، مسیر فروکتور و گاالکتوز 



ساختاار و متابولیسم لیپوپروتئین ها، مسیر هاي  متابولیکی اسید هاي چرب، گلیسروفسفولیپید ها و 
آشنائی با کاتابولیسم ) 5.      استروئیدي نمک هاي صفراوي و هورمون هاي ل،، کلسترودهااسفنگوفسفولیپی

مسیرهاي اختصاصی متابولیسم اسید هاي امینه و مشتقات بیواکتیو ب) 6.       اسید هاي امینه و سیکل اوره
 )8.    هاي نوکلئیکد م نوکلئوتید هاي و اسیآموختن مسیر هاي متابولیکیمتابولیس) 7.   امینهاسید هاي 

  اصول بیولوژي مولکولیبا آشنائی

  

  

  

  :تدریس روش

 مواردبالینی وطرح آموزشی هاي ازفیلم پاورپوینت،استفاده ازتکنولوژي بااستفاده کالسی ارائه صورته ب 
 بعد درجلسهان دانشجوی وارائه تحقیق جهت

   :آموزشیرسانه هاي 

   پاور پوینت و فیلم

  دانشجو) وظایف( تکالیف
  بالینی موارد حل -1
 درهرجلسه پرسش طرح -2

 

  :  ارزشیابی نحوه

  کار کالسی شامل تحقیق هاي کوچک. آزمون میان ترم و پایان ترم

  
  :منابع
  2013بیوشیمی لنینگر  -1
  201بیوشیمی هارپر  -2

  



  :جدول زمان بندي جلسات
  موضوع  ساعت  تاریخ  روز  جلسه

  بیوانرژتیک–مقدمه         1

2   

  نحوه تنظیم این مسیر هاسیکل کربس و فسفوریالسیون اکسیداتیو و     

3   

  گلیکولیز -هضم و جذب کربوهیدرات ها در انسان     

4   

 دیابت -متابولیسم گلیکوژن و نحوه تولید کلوکز کبدي -گلوکونئوژنز    

5   

  متابولسم فروکتوز و گاالکتوز-مسیر پنتوز فسفات -کربوهیدرات هامتابولیسم ادامه     

6   

    
  

  حمل و نقل لیپید ها و ساختار لیپوپروتئین ها -مقدمه متابولیسم لیپید ها
  

7   

  لیپولیز و لیپوزنز -متابولیسم اسید هاي چرب    

8   

   -گلیسروفسفو لیظظیدها و اسفنگوفسفو لیپید ها -متابولیسم لیپید هاي غشائی    

9   

  و هورمون هاي استروئیدي -نمک هاي صفراوي -متابلیسم کلسترول    

10   

دامیناسیون و ترانس -اسید هاي امینه ضروري و غیر ضروري -اسید هاي امینهمقدمه متابولیسم     
  آمیناسیون

11   

ساخت اسید هاي . بیماریهاي مرتبط با کاتابولیسم اسید هاي امینه -سیکل اوه و نحوه تنظیم آن    
  امینه غیر ضروري



12   

  مستقات بیواکتیو اسید هاي امینه    

13   

  هاي پپیریمیدینیساخت و شکستن نوکلئوتید     

14   

  ساخت و شکستن نوکلئوتید هاي پورینی    

15   

  مبانی بیولوژي مولکولی    
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