بسمه تعالي
فرم معرفي دروس نظري و عملي – دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
معرفي درس  :بيوشيمی متابوليسم کارشناسی تغذیه
دانشكده  :داروسازی گروه بيوشيمی

 نام و شماره درس :

 روز و ساعت برگزاري  :یکشنبه ها و سه شنبه ها  10تا 12

نيمسال دوم 1394-95 :
گروه آموزشي  :بيوشيمی بالينی

 رشته و مقطع تحصيلي  :کارشناسی تغذیه

 محل برگزاري  :دانشکده تغذیه کالس8

 تعداد و نوع واحد (نظري /عملي )  3 :واحد نظری
 دروس پيش نياز  :بيوشيمی عمومی

 نام مدرس (مسئول درس)  :دکتر پاليزبان

.

مدرسين :دکتر پاليزبان و دکتر مفيد

 تلفن و روزهاي تماس  :شنبهتا چهارشنبه تلفن37927044 :

 آدرس دفتر  :دانشکده داروسازی -طبقهدومگروهبيوشيمی بالينی

 هدف كلي درس :متابولیسم قندها و تنظیم آنها در شرایط  .Feeding and Fastingمتابولیسم لیپیدها و پروتئین ها و

تنظیم آنها و  Integrationمتابولیسم.
 اهداف اختصاصي درس  :هدف اختصاصي درس بدین صورت است كه دانشجو در ابتدا با هضم و جذب قند ها و انتقال
آنها آشنا مي شود .متابوليسم و راه هاي مختلف متابوليسم كربوهيدرات ها ،گليكوليز و تنظيم آن بيان مي شود و بعدا به سيكل
كربس تنظيم و مهار كننده هاي آن ،مسير پنتوز فسفات ،گليكوژنز ،گليكوژنوليز ،مختصري در خصوص متابوليسم فروكتوز -
گاالكتوز و بيو انرژي و اكسيداسيون بيولژیک ،زنجيره انتقال الكترون ،دیابت و بيماري هاي وابسته به قندها پرداخته مي شود.
در بخش دوم و بر اساس اهداف آموزشي تعریف شده در ابتدا مكانيسم هضم و جذب و متابوليسم پروتئينها ارائه مي شود و سپس
به متابوليسم اسيدهاي آمينه ،سرنوشت گروه آمين و اوره سازي ،اختالالت متابوليسم اسيدهاي آمينه وسيكل اوره ،متابوليسم
تركيبات نيتروژنه غير پروتئين ،متابوليسم هم و پورفيرین ها  ،اختالالت متابوليسم هم و بيليروبين ،متابوليسم اسيدهاي نوكلئيک و
نوكلئوتيدها ،مكانيسم هضم و جذب و متابوليسم ليپيدها ،اختالالت متابوليسم ليپيدها پرداخته خواهد شد.

 منبع اصلي درس :
 -1بيو شيمي هارپر  - 2بيوشيمي دولين  -3گرت و گرشام
 نحوه ارزشيابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابي :
الف ) در طول دوره ( :كوئيزها  +امتحان ميان ترم)

50 %

بارم  10 :نمره

ب ) پایان دوره ( :كوئيزها +امتحان پایانترم)

50%

بارم  10 :نمره

 سياست مسئول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در كالس درس :
 - 1تاخير پذیرفته نيست -2 .اعمال غيبت دانشجویان طبق مقررات جاري آموزش.

جدول زمان بندي ارائه برنامه درس متابوليسم تغذیه نيمسال دوم 1394-95
رد

تاریخ

یف

عنوان

ساعت

مدرس

 8تا 10

1

جلسه اول

"

2

جلسه دوم

"

3

جلسه سوم

"

4

جلسه چهارم

"

5

جلسه پنجم

"

6

جلسه ششم

"

7

جلسه هفتم

"

آمادگي الزم قبل
از شروع كالس

مقدمه ای بر متابوليسم  -بيوانرژی
راهای مختلف متابوليسم کربوهيدرات ها

دکتر پاليزبان

"

دکتر پاليزبان

"

مسير گليکوليز و تنظيم آن و مختصری راجع به متابوليسم فروکتوز
دکتر پاليزبان

"

دکتر پاليزبان

"

دکتر پاليزبان

"

دکتر پاليزبان

"

دکتر پاليزبان

"

8

جلسه هشتم

"

جمع بندی مطالب

دکتر پاليزبان

"

9

جلسه نهم

"

متابوليسم پروتئينها و اسيدهای آمينه – 1

دکتر مفيد

"

10

جلسه دهم

"

11

جلسه یازدهم

"

12

جلسه دوازدهم

"

13

جلسه سيزدهم

"

14

جلسه چهاردهم

"

سيکل کربس و تنظيم آن
مسير پنتوز فسفات
گليکوژنز و گليکوژنوليز 1-
گليکوژنز و گليکوژنوليز 2 -
اکسيداسيون بيولژیک و زنجيره انتقال الکترون و ROS

مکانيسم هضم و جذب پروتئينها و اسيدهای آمينه ،متابوليسم پروتئينها و اسيدهای
آمينه وسيکل اوره
متابوليسم پروتئينها و اسيدهای آمينه – 2

دکتر مفيد

"

متابوليسم آمينو اسيدها وسيکل اوره و اختالالت مربوطه
متابوليسم ليپيدها – 1

دکتر مفيد

"

مکانيسم هضم و جذب ليپيدها ، ،مکانيسم بتا اکسيداسيون اکسيداسيون اسيدهای
چرب غير اشباع ،آلفا اکسيداسيون و امگا اکسيداسيون ،اکسيداسيون اسيدهای
چرب فرد کربنه ،بتا اکسيداسيون در پروکسيزوم ها و اختالالت مربوطه
متابوليسم ليپيدها – 2

دکتر مفيد

"

متابوليسم اجسام کتونی
بيوسنتز اسيدهای چرب ،بيوسنتز تری آسيل گليسرول
متابوليسم ليپوپروتئين ها

دکتر مفيد

"

بيوسنتز کلسترول ،متابوليسم ليپوپروتئين ها ،متابولسيم اسيدهای صفراوی و
اختالالت مربوطه
متابوليسم ترکيبات نيتروژنه غير پروتئين

دکتر مفيد

"

متابوليسم بيليروبين ،متابوليسم اسيدهای نوکلئيک و نوکلئوتيدها و اختالالت
مربوطه
 ،متابوليسم هم ،پورفيرین ها و اختالالت مربوطه

جلسه پانزدهم
"
15
 تاریخ امتحان ميان ترم  :طبق برنامه آموزش

جمع بندی مطالب

 تاریخ امتحان پایان ترم  :طبق برنامه آموزش
گروه بيوشيمي باليني – دكتر پاليزبان

دکتر مفيد

"

