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مؼرفي درس :
بب تَجِ بِ ًقػ بعیبر هْن بیَلَشی هَلکَلی در تغییر ًگرغ جذیذ بِ بیَلَشی ٍ پسؼکی کِ زهیٌِ اصلی پیؽرفت ّبی جذیذ بَیصُ در تؽخیص ٍ
درهبى بیوبریْب را هتحَل کردُ اظت ،الزم اظت کِ داًؽجَیبى هقبطغ تحصیالت تکویلی بیَؼیوی ضوي ؼٌبخت الزم ٍ کبفی از ایي هبحث بب
رٍؼْبی هختلف هطبلؼِ در زهیٌِ ّبی بیَؼیوی ٍ تؽخیص هَلکَلی آؼٌب گردًذ .تؽخیص هَلکَلی یکی از ؼبخِ ّبی هْن بیَؼیوی اظت کِ
پیؽرفت ظریؼی در دِّ اخیر داؼتِ اظت .داًؽجَیبى ضوي آؼٌبیی بب هکبًیعن بیَلَشی هَلکَلی در اٍکبریَتْب ٍ پرٍکبریَتْب ٍ ؼٌبخت فبکتَرّبی
هؤثر در ّر فرآیٌذ ،ارتببط هببیي بیَلَشی هَلکَلی ٍ شًتیک را بب بیوبریْبی اًعبى را هطبلؼِ ٍ بب تکٌَلَشی آًبلیس اظیذّبی ًَکلئیک آؼٌب خَاٌّذ ؼذ.

اَذاف درس:
پط از اتوبم هَفقیت آهیس ایي دٍرُ داًؽجَ ببیذ اطالػبت الزم ٍ ضرٍری در رابطِ بب هَارد زیر را بِ خَبی فرا گرفتِ ببؼذّ .وچٌیي ضرٍری اظت
کِ داًؽجَ بتَاًذ بب تَجِ بِ آهَختِّبی ایي درض ارتببط هٌطقی بب درٍض هرتبط (در زهیٌِ بیَلَشی هَلکَلی ٍ شًتیک) بب بیوبریْبی اًعبى را از
بؼذ ػَاهل ایجبد کٌٌذُ بیوبری ،هکبًیعن آى ٍ آؼٌبیی بب تکٌَلَشی ٍ رٍغ ّبی تؽخیص هَلکَلی ٍ آزهبیؽگبّی بکبر ببٌذد.

اَذاف اختصبصي درس:
 .1ظبختوبى کرٍهبتیي ،کرٍهَزٍم ،اًَاع RNA ٍ DNA
 .2هقبیعِ ظبختبر شًَم در پرٍکبریَتْب ٍ اٍکبریَتْب
ّ .3وبًٌذ ظبزی ٍ رًٍَیعی  ٍ DNAهقبیعِ آًْب در دٍ ظیعتن پرٍکبریَتی ٍ اٍکبریَتی چگًَگی تٌظین فؼبلیت شى.
 .4هقبیعِ هکبًیعوْبی ترجوِ در پرٍکبریَتْب ٍ یَکبریَتْب ٍ چگًَگی تٌظین آى ،تغییرات پرٍتئیٌْب پط از ترجوِ بر پرٍتئیٌْب.
 .5دٍببرُ ؼکل گیری کرٍهبتیي :هکبًیعوْبی دخیل در ببز ؼذى کرٍهبتیي جْت فرآیٌذّبی رًٍَیعی یب ّوبًٌذ ظبزی ؼکل گیرری دٍبربرُ
ًَکلئَزٍهْب تؽکیل هجذد ّترٍکرٍهبتیي.
 .6آظیب ٍ ترهین  :DNAهکبًیعوْبی دخیل در ایجبد آظیب در  ٍ DNAترهین  DNAبب تَجِ بِ فبکتَرّبی کٌترل ؼذُ.
 .7هختصری در هَرد فبشّبٍ ،یرٍظْب ،قبرچْب ٍ ظلَلْبی حیَاًی ،کؽت جذا کردى ٍ ًگْذاری آًْب.
 .8تکٌیکْبی اظیذ ًَکلئیک (ایسٍلِ کردى  ،DNAشًَم ببکتریْب ٍ ٍیرٍظْب ،آًسیوْربی اظریذ ًَکلئیرک ،تکٌیکْربی ،Amplification
)Discrimination
 .9هؼرفی رٍؼْبی هَرد اظتفبدُ در بیَلَشی هَلکَلی (تخلیص پالظویذ ،کلَى کردى ،تْیِ ببکتری جْػ یبفتِ ٍ ارزیببی آًْب).
 .11کلًَیٌگ :رٍؼْبی هختلف کلًَیٌگ ،ظلَلْبی کلَى ؼذُ ٍ فبکتَرّبی هؤثر در آى.
 .11جذا کردىً ،گْذاری ٍ اظتفبدُ از ظلَلْبی بٌیبدیي.
 .12اظتفبدُ از تعتْبی  DNAبرای تؽخیص ًوًَِ ّبی ببلیٌی.
 .13اظتفبدُ از رٍؼْبی تؽخیص هَلکَلی در بیوبریْبی ػفًَی

مىببغ اصلي درس:
)1. Molecular Biology of Gene. (last edition
2. Tietz text Book of CLINICAL CHEMISTRAY and MOLECULAR DIAGNOSTICS Edited by
Carl. A. Burtis. Edward R.Ashwood and David E. Bruns (last editation).
3. Molecular cell Biology, Lodish, 2008.
4. Biochemistry, Lehninger, 2009.
5. Review Articles

ريش تذریس:
بِ هٌظَر دظتیببی بِ اّذاف آهَزؼی تؼییي ؼذُ ،هببحث ایي درض بِ صَرت ظخٌراًی ٍ بحث تذریط هیگردد .از ٍظبیل کوک آهَزؼی (ؼبهل
اظالیذ ٍ فیلن) هتٌبظب بب هطبلب اظتفبدُ خَاّذ ؼذ.
در ّر جلعِ از داًؽجَیبى خَاظتِ هی ؼَد کِ جذیذتریي هقبالت هرٍری هرتبط بب هَضَع درض را تْیِ ٍ ارایِ ًوبیٌذ ،تب ضوي آؼٌبیی بب جذیذتریي
هطبلب ارتببط هعتقین آًْب بب ػلن رٍز بِ ًحَ هعتور حفظ گردد .در ضوي فرصت اظْبر ًظر در طی بحث بر رٍی هطبلب ٍ حفظ ؼرایط کالض بِ
صَرت پَیب ٍ فؼبل بِ داًؽجَیبى دادُ هی ؼَد.

وحًٌ ارزضيببي داوطجً ي ببرم مربًط بٍ َر ارزضيببي:
الف) در طًل ديرٌ  :ظویٌبر ٍ تحقیق  ،تکبلیف درظی ،هؽبرکت فؼبل در کالض ٍ فؼبلیت ّبی ػلوی -تحقیقی
ة) امتحبن پبیبن ترم:
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سيبست مسئًل ديرٌ در مًرد برخًرد بب غيبت ي تأخير داوطجً در کالس درس:
 .1تأخیر بیػ از  5دقیقِ غیبت در ًظر گرفتِ هیؼَد.
 .2در صَرت غیبت بیػ از  4جلعِ هحرٍهیت از اهتحبى پبیبى ترم
 .3در صَرت غیبت کوتر از  4جلعِ ،کعر ً 1ورُ بِ ازاء ّر جلعِ غیبت از ًورُ ًْبیی
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ظبختوبى اًَاع RNA ٍ DNA
هقبیعِ ظبختبر کرٍهبتیي ٍ شًَم در پرٍکبریَتْب ٍ
اٍکبریَتْب
هکبًیعن ّبی ّوبًٌذ ظبزی  DNAدر ظیعتن
پرٍکبریَتی
هکبًیعن ّبی ّوبًٌذ ظبزی  DNAدر ظیعتن
اٍکبریَتی
هکبًیعوْبی دخیل در ایجبد آظیب در ٍ DNA
رٍ ؼْبی ترهین DNA
هکبًیسهْبی ًَترکیبی DNA
هکبًیعن ّبی ًعخِبرداری در ظلَل پرٍکبریَت
هکبًیعن ّبی ًعخِبرداری در ظلَل یَکبریَت
پردازغ ٍ ٍیرایػ RNA
هکبًیعن تٌظین بیبى شى ً،عخِبرداری ٍ دٍببرُ
ؼکل گیری کرٍهبتیي جْت فرآیٌذّبی رًٍَیعی
هکبًیعن ترجوِ ٍ بیَظٌتس پرٍتئیي در پرٍکبریَت
هکبًیعن ترجوِ ٍ بیَظٌتس پرٍتئیي در یَکبریَت
تٌظین ترجوِ ٍ تغییرات پرٍتئیٌْب پط از ترجوِ
در پرٍکبریَتْب ٍ اٍکبریَتْب
تکٌیکْبی اظیذ ًَکلئیک ٍ ایسٍلِ کردى ،DNA
هؼرفی رٍؼْبی هَرد اظتفبدُ در بیَلَشی هَلکَلی
جذا کردىً ،گْذاری ٍ اظتفبدُ از ظلَلْبی بٌیبدیي
اظتفبدُ از تعتْبی  DNAبرای تؽخیص ًوًَِ
ّبی ببلیٌی

دکتر پٌجِپَر

آهبدگی الزم داًؽجَیبى قبل
از ؼرٍع کالض

