نام درس  :شیمی گیاهی

نیمسال :اول سال تحصیلی 99-94

دانشکده :داوسازی و علوم داروئی اصفهان

گروه آموزشی :فارماکوگنوزی

رشته و مقطع تحصیلی :دکترای داروسازی عمومی
روز و ساعت برگزاری :شنبه ها 4-2

محل برگزاری :کالس شهید ردانی پور

دروش پیش نیاز :فارماکوگنوزی 1و 2
مسئول درس :دکتر سید مصطفی قنادیان  -دکتر سید ابراهیم سجادی

هدف کلی :
 آشنائی دانشجویان با ساختمان شیمیائی ترکیبات طبیعی و طبقه بندی مواد موجود در گیاهان و تاثیرات
بیولوژیک آنها
اهداف اختصاصی:
 آشنائی با ساختار ترکیبات فنلی ،کومارینی ،فالونوئیدی ،کینونی
 آشنائی با ساختار ترکیبات ترپنوئیدی و استروئیدی
 آشنائی با ساختار ترکیبات آلکالوئیدی
 آشنائی با کربوهیدراتها و داروهای وابسته
 آشنائی با چربیها و داروهای وابسته
منابع اصلی درس:
فارماکوگنوزی تریز و اوانس ترجمه دکتر افشاریپور ،ج  ،2انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،سال ،1931
صص 931-11
فارماکوگنوزی تایلر  ،انتشارات فیالدلفیا1991 ،
نحوه ارزشیابی دانشجو:
بارم 2 :نمره
الف) در طول دوره (سمینار)
بارم 13 :نمره
ب) پایان دوره :امتحان پایانی  4گزینه ای

* هر جلسه غیبت یک نمره کسر می گردد و  9جلسه غیبت درس حذف می گردد.

استاد :
رفرانس:
اهداف:

برنامه درس شیمی گیاهی – ترم اول سال تحصیلی 99-94
ساعت درس :شنبه ها 4-2
دکتر سید ابراهیم سجادی  -دکتر سید مصطفی قنادیان
فارماکوگنوزی تریز و اوانس ترجمه دکتر افشاریپور ،فارماکوگنوزی تایلر
آشنائی دانشجویان با ساختمان شیمیائی ترکیبات طبیعی و طبقه بندی مواد موجود در گیاهان و تاثیرات بیولوژیک آنها
رئوس مطالب

جلسات

تاریخ

1

مقدمه ،فتوسنتز و طبقه بندی متابولیتهای گیاهی

93/60/22

2

ترکیبات فنلی ساده ،فنیل پروپانوئیدها ،گلیکوزید های فنلی  ،تانن ها

93/60/29

3

کومارین ها ،بی کومارین ها ،فورانوکومارین ها ،کرومونها و گزانتونها

93/60/5

4

فالونوئیدها،کاتشین ها و لکوآنتی سیانیدین ها ،فالوانون ،فالوانولول ،فالون ها ،فالونول ها،

93/60/22

5

آنتوسیانوزایدها ،ایزوفالونوئیدها ،فیتواستروژن ها ،هوموفالونوئیدها ،چالکونها ،اورون ها ،بیفالونوئیدها

93/60/29

6

کینون ها ،بنزوکینون ها ،نفتاکینون ها ،آنتراکینون ها (آنترانولها و آنترون ها ،اوگزانترونها ،دی آنترون ها ،آلوئین ها یاC-
گلیکوزیدها)

93/60/20

7

ترپنوئیدها ،بیوسنتز ترپنوئیدها  ،منوترپن ها ،اسانسها و روغن های فرار ،ترکیبات شایع در اسانسهای داروئی ،سزکوئی ترپن ها،
سزکوئی ترپن الکتون ها ،دی ترپن ها ،دی ترپن های بدون حلقه  ،انواع پلی سیکلیک ،انواع ماکروسیکلیک

93/60/63

8

تری ترپن ها ،تری ترپن های خطی ،تری ترپن های چهار حلقه ای ،تری ترپنهای پنج حلقه ای ،تتراترپنوئیدها ،رزین ها

93/60/26

9

استروئیدها ،استرئو شیمی استروئیدها،بیوسنتز استروئیدها،
استروئیدهای آندروستان  ،استروئیدهای پرگنان  ،استروئیدهای استران ،بیوسنتز هورمونهای استروئیدی ،استروئیدهای دسته
کوالن-24-اوئیک اسید  ،کاردنولید استروئیدها ،بوفادینولید استروئیدها ،بیوسنتز گلیکوزید های قلبی

93/60/20

10

استرول ها ،استروئید های کولستان  ،انواع استیگماستان ،ویتانولید استروئیدها ،گلیکوزیدهای ساپونینی

93/60/22

11

آلکالوئیدها ،شناسائی و جداسازی آلکالوئیدها ،آلکالوئیدهای تروپان ،آلکالوئیدهای پیریدین و پیرولیدینی ،آلکالوئیدهای مشتق از
فنیل آالنین و تیرامین ،مشتقات بنزیل ایزوکینولین ،آلکالوئیدهای تریاک ،آلکالولوئیدهای مشتق از تبائین

93/69/62

12

آلکالوئیدهای آماریلیداسه ،آلکالوئیدهای فنیل اتیل ایزوکینولین ،آلکالوئیدهای مشتق از تریپتوفان ،آلکالوئیدهای ارگوت

93/69/60

13

آلکالوئیدها پورین ایمیدازول ،آلکالوئیدهای کینولین ،گروه الکالوئیدهای

93/69/25

14

کربوهیدراتها

93/69/29

15

چربیها

93/26/60

16

گلیکوزیدهای سیانوفور

93/26/23

