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 ( Course Plan)  دورهطرح 

 06/03/400لغايت    15/11/99  :تاريخ ارائه درس 99-400:  سال تحصيلي

 دکتر حسين زاده   -دکترمحمدی:نام مدرس کارشناسي/ علوم آزمايشگاهي     :رشتهمقطع/ 

 نفر   30    :تعداد دانشجو   2پزشکي  بيوشيمي      :)واحد(  نام درس

 لسهج  16:    تعداد جلسات/مدت کالس دوم   :نيمسال

 

 :  ابع درسمن
 هنری دیویدسون -1

 بیوشیمی دولین آخرین ویرایش -2

 شیمی بالینی تیتز -3

به ازای هر سه جلسه کالس آفالين و بارگذاری در سامانه نويد يک    با توجه به پاندمي کرونا جلسات مجازی بوده و  :امکانات آموزشي
 نياز از قلم نوری نيز استفاده مي شود. جلسهآنالين از طريق اسکای روم برگزار مي شود، در صورت  

اختالت مربوط به راه پنتوز فسفات و بيماريهای ذخيره گليکوژن، روشهای تشخيص و کنترل ديابت، متابوليسم  :  مطالب درسکلي  رئوس  

بافههت قلههب و  ،متابوليسم اسيدهای آمينههه و اخههتالالت آن، ريسههک فاکتورهههای قلئههي، پروتصنيهههای اختصاصههي کلسترول و اختالالت آن

ايزوآنزيمهای اختصاصي بافت قلب در تشخيص انفارکتوس حههاد ميوکههارد، بيوسههنتز هههم، علهه، پورفيريهها، هموگلوبينوپاتيههها و تاالسههمي،  

اختالالت کئدی و بررسيهای آزمايشگاهي، اختالالت کليوی و بررسيهای آزمايشگاهي، عناصر کمياب ، روشهای تشخيص سنگهای ادراری  

 اقيو صفراوی و بز

 در پايان اين دره دانشجو بايد قادر باشد:  هدف کلي درس:  

 ترکيب بيوشيميايي بدن و خواص آنها را ذکر نمايد.

 تغييرات اين ترکيئات را در حالت سالمت و بيماری توصيف نمايد.

 ارزش اندازه گيری هر يک از اين ترکيئات را در تشخيص بيماريهای مختلف بيان نمايد.

 :محور ستاد و دانشجوا روش آموزش:

 . توضيح بيشتر داردبه  و نوشتن بعضي از مطالب که نياز  Powepointاستفاده از  

 س پرسش از دانشجويان در طول کال

 تشویق و ترغیب دانشجویان براي مطالعه منابع علمی 

 اجرای درس:   شيوه 

 دقيقه(  10)  مقدمه

 دقيقه(            30بخش اول درس )

 دقيقه(  10االت )استراحت و پاسخ به سو

 دقيق(  30بخش دوم )

 دقيقه(  10جمع بندی )

 

 

 

 ی ارزشيابينحوه 

 غيئت بيش از دو جلسه با عث حذف درس مي شود. 

 هنمر      12امتحان پايان ترم                            نمره        8امتحان ميان ترم         
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تاريخ برگزاری  
 جلسات 

عنوان جلسه/رئوس  
 مطالب 

وساي، کمک   وش تدريس ر
 آموزشي 

 حيطه 
 اهداف 

 جلسه اول 

   بهمن  18

اختالالت مربوط به  
راه پنتوز فسفات و  
بيماريهای ذخيره  

 گليکوژن 

سخنراني،  
 پرسش و پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

مورد  بتواند  دانشجو   شناختي  در  کلي  توضيحات 
آنزيمهای   کربوهيدراتها،  جذب  و  هضم 

روده،   جدار  در  در موجود  کلي  توضيحات 
مسير   اختالالت  فسفات،  پنتوز  مسير  مورد 
فاويسم،   آنزيمي،  )اختالالت  فسفات  پنتوز 
ماالريا،   با  فسفات  پنتوز  مسير  ارتئاط 
با  آن  ارتئاط  و  کورساکوف  ورنيک  بيماری 

 ارائه دهد.   ويتامين و ترانس کتوالز(

بتواند و  دانشجو  تخريب  مورد  در  کلياتي 
بي انواع  گليکوژن،  ای  سنتز  ذخيره  ماريهای 

درگير   آنزيمهای  نقص  با  مرتئط  گليکوژن 
 ارئه دهد   سنتز و تخريب گليکوژن

 جلسه دوم 

 بهمن   30

روشهای تشخيص و  

 کنترل ديابت  

سخنراني،  
 پرسش و پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

هورمونهای درگير در کنترل  دانشجو بتواند   شناختي 
گلوکاگون(  و  )انسولين  خون  درک    قند 

ديابت، انواع ديابت و اختالالت  ، تعريف  دهکر
  آن را توضيح دهد.

 جلسه سوم 

 دوم اسفند 
 ادامه جلسه قئ،

سخنراني،  
 پرسش و پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

انواع آزمایشات برای   دانشجو با  شناختي 

تشخیص دیابت )مانند اندازه گیری گلوکز 

ناشتا، دو ساعته، تصادفی، اندازه گیری 

مدت و دراز مدت( فروکتوزآمین،  میان 

تست تحمل گلوکز، گلیکاسیون قندها  

، و انواع هموگلوبین  A1cوهموگلوبین 

غیر معمول ، دیابت بارداری و نحوه  

را درک کرده و توضیح  تشخیص آن

 دهد.

 جلسه چهارم 

 نهم اسفند 

متابوليسم کلسترول  
 و اختالالت آن

سخنراني،  
 پرسش و پاسخ 

سخنراني،  
 پرسش و پاسخ 

سنتز مرحله به مرحله   دانشجو با شناختي 

کلسترول، لیپوپروتئینها، انتقال کلسترول  

به بافته و انتقال معکوس آن، اختالالت  

متابولیسم کلسترول )هیپرکلسترولمی 

فامیلی، هیپر لیپیدمی مرکب فامیلی، دیس 

بتالیپوپروتئینمی، هیپرتریگلیسریدمی 

 شود. آشنا می  فامیلی(

 جلسه پنجم

 اسفند   16

ریسک فاکتورهای  

قلبی و پروتئینهای 

اختصاصی بافت  

 قلب 

سخنراني،  
 پرسش و پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

بيماری عروق کرونر،عوام، ايجاد    دانشجو با   شناختي 
ايسکمي، آترواسکلروز، ريسک فاکتورهای  

 آشنا مي شود. آترواسکلروزی  

 جلسه ششم  

 جئراني 

ریسک  ادامه، 

فاکتورهای قلبی و  

پروتئینهای  

اختصاصی بافت  

 قلب 

سخنراني،  
 پرسش و پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

،  LDLدر ادامه جلسه قئ، دانشجو با   شناختي 
LDL    ،تغيير يافتهLDL    ،با قطر کوچکتر

LP(a)  تری گليسريد، مارکرهای  ،
آزمايشگاهي قلئي ) کراتين کيناز، الکتات  

، تروپونين و  ASTدهيدروژناز،   
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 آشنا ميشود.   ميوگلوبين(

 هفتمجلسه  

 اسفند 23

متابوليسم اسيدهای  

آمينه  و اختالالت  

 آن

سخنراني،  
 پرسش و پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

هضم پروتصين و  با  در اين جلسه دانشجو   شناختي 
ارشي  ، جذب گوتوليد اسيدهای آمينه

تخريب    اسيدهای آمينه و دی پپتيدها و
آشنا مي   به مرحله اسيدهای آمينه  مرحله
 شود. 

 جلسه هشتم 

فروردين    21
1400 

ادامه متابوليسم  

اسيدهای آمينه و  

 اختالالت آن 

سخنراني،  
 پرسش و پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

کاتابوليسم اسکلت  دانشجو با انواع و نحوه   شناختي 
 آشنا مي شود.   کربني اسيدها آمينه

سيدهای آمينه،  دفع ادراری ادانشجو با  
کاتابوليسم اسيدهای آمينه شاخه دار،  

بيماريهای ناشي از اختالل در متابوليسم  
و    اسيدهای آمينه، مشتقات اسيدهای آمينه

آشنا مي    روشهای اندازه گيری پروتصينها
 شود. 

دفع ادراری اسيدهای آمينه،  دانشجو با  
کاتابوليسم اسيدهای آمينه شاخه دار،  

اختالل در متابوليسم  بيماريهای ناشي از  
و    اسيدهای آمينه، مشتقات اسيدهای آمينه

آشنا مي    روشهای اندازه گيری پروتصينها
 شود. 

 نهمجلسه  

 فروردين   26
 کئد و اختالالت آن 

سخنراني،  
 پرسش و پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

با بافت کئد، سيستم خون رساني    دانشجو   شناختي 
اوی،  کئد، تشکي، صفرا، انسداد صفر

 آشنا مي شود.   بيماريهای کئدی

 دهم   جلسه  

 دوم ارديئهشت 

بيوسنتز هم و عل،  
 پورفيريا 

سخنراني،  
 پرسش و پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

با نحوه سنتز هِم، آنزيمها ی    دانشجو   شناختي 
شرکت کننده در مسير هِم، اختالت ناشي  

آنزيمهای شرکت کننده در    و   از کمئود
 آشنا مي شود.   مسير سنتز هِم

 يازدهم  جلسه  

 هشتم
 ارديئهشت 

هموگلوبينوپاتي و  
 تاالسمي

سخنراني،  
 پرسش و پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

های  دانشجو با اختالت سنتز زنجير شناختي 
انواع هموگلوبينوپاتي و علت ايجاد    گلوبيني،

و علت ايجاد آن آشنا    انواع تاالسميآن و  
 مي شود. 

 دوازدهم جلسه  

 ارديئهشت   منه
 عناصر کمياب 

سخنراني،  
 پرسش و پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

متابوليسم عناصر کمياب، نحوه  دانشجو با   شناختي 
 آشنا مي شود.   دفع و جذب آنها

   سيزدهمجلسه  

 ارديئهشت   16

مرورکلي بر اختالالت  
 کليوی  

سخنراني،  
 پرسش و پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

اختالالت کليوی، نحوه تشکي،  ا  دانشجو ب  شناختي 
سنگهای ادراری، نحوه ايجاد کريستال و  

 آشنا مي شود.   سيلندر

جلسه  
 چهاردهم

 ارديئهشت    23

روشهای تشخيص 
سنگهای ادراری و  

 صفراوی 

سخنراني،  
 پرسش و پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

 شناختي 
با نحوه تشخيص سنگهای ادراری    دانشجو  

 د. آشنا مي شو  و صفراوی
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 پانزدهمجلسه  

 ارديئهشت    29
 جمع بندی مطالب 

سخنراني،  
 پرسش و پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

 شناختي 
 

   شانزدهمجلسه  

 خرداد   3
 رفع اشکال 

   
 

 
 


