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 پسؼکی زاًؽکسُ

 98پبییس  -اٍل ترم طرح زرض

 

 (رؼتِ پسؼکی ػوَهی)ثیَؼیوی زیعیپلیي :  ػٌَاى زرض 

زاًؽجَیبى ترم زٍم پسؼکی ػوَهی : هربطجبى

 7/1( ظْن ّر اظتبز، کعری از ٍاحس) :تؼسازٍاحس

حسٍز یک ظبػت پط از اتوبم جلعبت زرض : ظبػت پبظرگَیی ثِ ظَاالت فراگیر

ّؽت ّفتِ ) 12تب  10ٍ ؼٌجِ  12تب  10رٍز زٍؼٌجِ ظبػت ( رٍز، ظبػت ٍ ًیوعبل تحفیلی)   :زهبى ارائِ زرض

( زٍم

زکتر ّبزی هظفری ٍ  ، زکتر ؼکیجب، زکتر لیسا حق ًظری، پرٍفعَر رحیویپرٍفعَر ٍیعی: هسرض 

 ثیَؼیوی ظلَل ٍ هَلکَل :زرض ٍ پیػ ًیبز

 

 :ّسف کلی زرض 

اظیسّبی  ،اظیسّبی آهیٌِ هرتلف ،، چرثیْبتغییرات ثیَؼیویبیی کرثَّیسراتْبآؼٌبیی ٍ هطبلؼِ ٍاکٌؽْب ٍ رًٍس 

ٍ ًقػ  ، تجسیل آًْب ثِ هَاز ٍاظطِ ٍ هحفَالت اـلی ٍ ضرٍری زر ثسىی هرتجط زر ثسىٍ آًسیوْب ًَکلئیک

یل زر ثب جسئیبت ػَاهل زخّوراُ ٍ ًیس هطبلؼِ  آًسیوْب ٍ تغییرات فؼبلیت آًْب زر تؽریؿ ثیوبریْبی هرتلف

ّوچٌیي ثبیعتی زاًؽجَیبى . اظیسّبی ًَکلئیک ٍ اظیسّبی آهیٌِ ،، لیپیسّبٍاکٌؽْبی هتبثَلیعوی قٌسّب

، اذتالالت هقطغ تحفیالت تکویلی زر رؼتِ ثیَؼیوی ثبلیٌی ثب ثیوبریْبی هرتلف ًبؼی از اذتالالت آًسیوی

، یر کٌٌسُ ٍاکٌؽْبی هتبثَلیعوی قٌسّبٍ ظبیر ثیوبریْبی زرگ ًبؼی از ػَاهل زیگر ؼرکت کٌٌسُ زر ٍاکٌؽْب

. اطالع یبفتِ ٍ هَرز تحلیل ٍ هطبلؼِ قرار زٌّس ٍ ًَکلئیک اظیسّبی آهیٌِ ،لیپیسّب
 

 (جْت ّر جلعِ یک ّسف: )ّساف کلی جلعبت ا

 
ٍ کشثس  هتبثَلیسن قٌذّب، گلیکَلیض -1

  کَطىگلیهتبثَلیسن ٍ  هسیش گلَکًَئَطًض -2

اثَلیسن فشٍکتَص، گبالکتَص ٍ هسیشّبی جبًجی دیگش هسیش پٌتَص فسفبت ٍ هت -3

 سشٍلْبیگل لیآس سنیٍ هتبثَل یاجسبم کتَى ،چشة یدّبیاس ٍىیداسیٍ اکس ٍسٌتضیة -4

، کلستشٍل ٍ لیپَپشٍتئیٌْب دّبییکَصاًَیا سنیهتبثَل -5

کلیبت هتبثَلیسن اسیذّبی آهیٌِ، چشخِ اٍسُ ٍ هتبثَلیسن ًیتشٍطى  -6

کبتبثَلیسن اسکلت کشثٌی ٍ  ی آهیٌِاسیذّب ثیَسٌتض -7

کبتبثَلیسن اسکلت کشثٌی ٍ تَلیذ هحػَالت خبظ اداهِ  -8

هتبثَلیسن اسیذّبی ًَکلئیک  -9

ثیَاًشطتیک ٍ اکسیذاسیَى صیستی  -10

 

: اّساف ٍیصُ ثِ تفکیک اّساف کلی ّر جلعِ
 

 ٍ کرثط زیکَلیقٌسّب، گل ظنیهتبثَل :ّسف کلی جلعِ اٍل

  :اٍلاّساف ٍیصُ جلعِ 
ٍ هشٍس جٌجِ ّبی کلی هتبثَلیسن  تؼشیف هتبثَلیسن ٍ اجضاء اغلی آى -1

  ، اّویت استجبط هتبثَلیسن آًْب ثب یکذیگشهؼشفی کلی هسیشّبی هتبثَلیسوی قٌذّب -2
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سّب تَضیح کبهل هسیش، سَثستشاّب ٍ هحػَالت، آًضیوْب، کَآًضیوْب ٍ کَفبکتَکَلیض ٍ جبیگبُ سلَلی ٍ تطشیح اّویت گلی -3

ٍ هْبس کٌٌذُ ّب 

ًیض ًحَُ تٌظین دٍ آًضین ّگضٍکیٌبص ٍ گلَکَکیٌبص ٍ ًقص هْن گلَکَکیٌبص دس تٌظین گلَکض خَى ٍ  تَضیح هقبیسِ ای -4

فؼبلیت ایي آًضیوْب 

فسفبت دّیذسٍطًبص ٍ ضشح ٍ تَغیف اّویت هسیش ساپبپَست دس گلجَلْبی قشهض  -3تَضیح هکبًیسن هْبس گلیسشآلذئیذ  -5

،  ٍ تَضیح کبسثشد آصهبیطگبّی هْبس (تغییشات آًضیوْب ٍ ایضٍآًضیوْب دس ّیپشگلیسوی ٍ سشعبى)ّویت ثبلیٌی گلیکَلیض ا -6

کٌٌذُ ّبی گلیکَلیض 

ّوچٌیي . تَضیح کبهل ٍاکٌص آًضین پیشٍٍات دّیذسٍطًبص، کَآًضیوْب، هکبًیسن ٍاکٌص، افکتَسّبی ٍاکٌص ٍ هْبس آى -7

 ٍاکٌص آًضیویثیوبسیْبی هشتجظ ثب ایي 

هؼشفی چشخِ کشثس ٍ ًقص آى دس تَلیذ اًشطی اص هَاد سِ گبًِ -8

تطشیح اّویت کشثس دس تَلیذ اًشطی، تَضیح قذم ثِ قذم ٍاکٌطْب، آًضیوْب ٍ سَثستشاّب ٍ هْبس کٌٌذُ ّبی چشخِ  -9

فؼبلیت فَهبساص ٍ ًیض ػَاهل  هحبسجِ ثیالى اًشطی دس گلیکَلیض ٍ کشثس، تَضیح ًقطْبی دیگش چشخِ کشثس، اختالل دس -10

تٌظین کٌٌذُ چشخِ 

 

 کَشىیگل هتبثَلیعن گلَکًَئَشًس ٍ ریهط :زٍمّسف کلی جلعِ 

: زٍماّساف ٍیصُ جلعِ 
هؼشفی کلی هسیش گلَکًَئَطًض ٍ هحل اًجبم ٍاکٌطْب ٍ اّویت فیضیَلَطیک آى  -1

کَآًضیوْبی دخیل ٍ ػَاهل افکتَس هسیش  تَضیح قذم ثِ قذم ٍاکٌطْب، سَثستشا ٍ هحػَل ّش هشحلِ، آًضین ٍ -2

 B12هؼشفی سَثستشاّبی هسیش گلَکًَئَطًض ٍ هسیش هتبثَلیسن پشٍپیًَبت ٍ ًقص ٍیتبهیي  -3

ثیس فسفبت ٍ ًقص آى دس هتبثَلیسن قٌذ  -6ٍ  2تطشیح هسیش تَلیذ فشٍکتَص  -4

هؼشفی ٍ تَضیح چشخِ کَسی  -5

اًسَلیي، گلَکبگي ٍ سبیش َّسهًَْب دس هسیش گلَکًَئَطًض هؼشفی ًبقلیي گلَکض دس سلَل ٍ ًقطْبی  -6

جٌجِ ّبی ثبلیٌی تٌظین قٌذ گلَکض خَى  -7

( گلیکَطًض ٍ گلیکَطًَلیض)هؼشفی هسیشّب ٍ ثبفتْبی اغلی دخیل دس هتبثَلیسن گلیکَطى  -8

گلیکَطًض تَضیح قذم ثِ قذم ٍاکٌطْبی ّش دٍ هسیش، ًقص کلیذی تَکلئَتیذّبی پشآًشطی ثب اٍلَیت  -9

، کلسین ٍ َّسهًَْب دس تٌظین هسیشّب cAMPتَضیح هکبًیسن کٌتشل ایي دٍ هسیش ٍ ًقص  -10

 هؼشفی ثیوبسیْبی هشتجظ ثب ًقػْبی آًضیوی ایي دٍ هسیش ٍ تَغیف ػالین ٍ اختالالت ایي دستِ اص ثیوبسیْب -11

 

 گریز یجبًت یرّبیٍ هط فرٍکتَز، گبالکتَز ظنیپٌتَز فعفبت ٍ هتبثَل ریهط :ظَم ّسف کلی جلعِ

: ظَماّساف ٍیصُ جلعِ 
هؼشفی هسیش پٌتَص فسفبت، هحل ٍقَع ٍ اّویت آى  -1

تَضیح قذم ثِ قذم ٍاکٌطْب، سَثستشاّب ٍ هحػَالت، آًضیوْب ٍ کَآًضیوْب ٍ کبسثشد هحػَالت ٍ ًقػْبی آًضیوی هسیش  -2

تْب ٍ تطشیح ثیوبسی فبٍیسن  تَضیح ًقص هسیش پٌتَص فسفبت دس دفبع ثش ػلیِ آًتی اکسیذاى -3

تَضیح هسیش ثیَسٌتض اسیذ اٍسًٍیک ٍ اّویت آى دس هتبثَلیسن  -4

تَضیح هتبثَلیسن فشٍکتَص ٍ اثشات هتبثَلیسوی ٍ ًقػْبی آًضیوی هسیش  -5

تَضیح هتبثَلیسن گبالکتَص، ًقػْبی آًضیوی آى ٍ ػالین ثبلیٌی ایي ثیوبسیْب  -6

ًتَص فسفبت ٍ آًضیوْبی دخیل دس آى ثب ثیوبسیْبی هشتجظ هؼشفی استجبط ثبلیٌی هسیش ح -7

 

 ظرٍلْبیگل لیآض ظنیٍ هتبثَل یاجعبم کتَىچرة،  یزّبیاض ٍىیزاضیٍ اکط ٍظٌتسیة :چْبرمّسف کلی جلعِ 

 :چْبرماّساف ٍیصُ جلعِ 

ل ثیبى هقذهِ ای اص اّویت تغزیِ ای اسیذّبی چشة، هحل اًجبم ٍاکٌطْب، سَثستشای اغلی ٍ هحػَ -1

تَضیح قذم ثِ قذم ٍاکٌطْب، کوپلکس اسیذچشة سٌتبص، سَثستشاّب ٍ هحػَالت، اثشات افکتَسّب ٍ ًحَُ تٌظین هسیش  -2
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کشثَکسیالص  CoAتطشیح ًحَُ کٌتشل آًضین استیل  -3

تَضیح ٍاکٌطْبی تبهیي کٌٌذُ اًشطی هسیش ثیَسٌتض اسیذّبی چشة  -4

السوی ٍ ثیبى اثشات کٌتشلی تغزیِ ٍ فیضیَلَطی ثش هسیش تَضیح عَیل سبصی اسیذ چشة دس ضجکِ اًذٍح -5

تَضیح اٍلیِ اکسیذاسیَى اسیذّبی چشة ٍ هقذهبت الصم آى ٍ چگًَگی ٍسٍد اسیذ چشة آصاد ثِ هیتَکٌذسی   -6

تَضیح قذم ثِ قذم ٍاکٌطْب، آًضیوْب، سَثستشاّب ٍ هحػَالت هسیش  -7

 تْبی هختلف ٍ هحبسجِ ثیالى اًشطی اکسیذاسیَى اسیذ چشةتَضیح هیضاى اکسیذاسیَى اسیذّبی چشة دس ثبف -8

ثیبى هسیش کلی کتَطًض ٍ اّویت آى  -9

تَضیح قذم ثِ قذم ٍاکٌطْب، آًضیوْب، سَثستشاّب، هحػَالت ٍ ًحَُ تٌظین هسیش  -10

ى اسیذّبی تَضیح ًکبت ثبلیٌی ٍ ًقػْبی آًضیوی ٍ کوجَدّبی تغزیِ ای دسگیش کٌٌذُ هسیش کتَطًض ٍ اکسیذاسیَ -11

چشة 

هؼشفی هسیش کلی هتبثَلیسن آسیل گلیسشٍلْب ٍ اسفٌگَلیپیذّب ٍ هشٍس ثیَسٌتض آسیل گلیسشٍلْب ٍ هطتقبت  -12

 فسفَلیپیذی 

تَضیح چگًَگی ثیَسٌتض کبسدیَلیپیي ٍ ًقطْبی آى ٍ ًیض ًقص آًضیوْبی دخیل دس ثیَسٌتض آسیل گلیسشٍلْب  -13

اکتَس فؼبل کٌٌذُ پالکتی تَضیح ثیَسٌتض پالسوبلَطى ٍ ف -14

تَضیح ثیوبسیْبی هشتجظ ثب اختالل دس هتبثَلیسن آسیل گلیسشٍلْب  -15

 

 ًْبیپَپرٍتئیکلعترٍل ٍ ل زّب،ییکَزاًَیااظفٌگَلیپیسّب،  ظنیهتبثَل :پٌجنّسف کلی جلعِ 

 :پٌجناّساف ٍیصُ جلعِ 
تطشیح هسیش ثیَسٌتض اسفٌگَلیپیذّب ٍ سشاهیذ  -1

ًضیوی هسیش ثیَسٌتض اسفٌگَلیپیذّب تطشیح ًقػْبی آ -2

 تَضیح کلی ثیوبسی گَضِ ٍ سٌذسم صجش تٌفسی ٍ سٍضْبی تطخیع ایي ثیوبسیْب -3

تَضیح ًقطْبی فیضیَلَطیک ٍ حفبظت قلجی اسیذ چشة چٌذ غیش اضجبع ٍ هٌبثغ غزایی آًْب  -4

ی هسیش ٍ ًقص َّسهًَْب تَضیح کلی هسیشّبی غیش اضجبع سبصی ٍ تغَیل اسیذّبی چشة، ًحَُ تٌظین کل -5

هسیش کلی ثیَسٌتض ایکَصاًَییذّب ٍ ًقطْبی آًْب  سیذ لیٌَلئیک ثِ اسیذ آساضیذًٍیک ٍ تَضیحتَضیح چگًَگی تجذیل ا -6

دس ثذى ٍ تَغیف ًقطْبی اختػبغی ثشخی اص آًْب 

طٍگبسیَى گلَتبتیَى دس ایي تَضیح هسیش ثیَسٌتض پشٍستبًَئیذّب، لَکَتشی اى ّب ٍ لیپَکسیٌْب ٍ تَضیح ٍاکٌطْبی کي -7

هسیش 

 ثیبى اختالالت ثبلیٌی ٍ هتبثَلیسوی ًبضی اص ًقع یب کوجَد اسیذّبی چشة غیش اضجبع ٍ ایکَصاًَییذّب -8

تجییي اّویت کلستشٍل ٍ ًقطْبی آى دس سلَل ٍ هحل ثیَسٌتض آى ٍ تَضیح قذم ثِ قذم ٍاکٌطْب، سَثستشاّب ٍ  -9

هسیش  هحػَالت، آًضیوْب ٍ کَآًضیوْبی

سدٍکتبص ثؼٌَاى هْوتشیي آًضین کٌتشل کٌٌذُ ثیَسٌتض کلستشٍل  HMGCoAتطشیح چگًَگی تٌظین فؼبلیت آًضین  -10

هؼشفی لیپَپشٍتئیٌْب، آپَپشٍتئیٌْب ٍ آًضیوْبی دخیل دس ضکل گیشی لیپَپشٍتئیٌْب ٍ تطشیح ضکل گیشی اٍلیِ  -11

 لیپَپشٍتئیٌْب، اًَاع ٍ تطشیح ًقطْبی آًْب

 ضیح خَاظ فیضیکَضیویبیی لیپَپشٍتئیٌْب ٍ سٍضْبی جذاسبصی آًْبتَ -12

اگضٍطى، اًذٍطى، اًتقبل دسٍى سلَلی کلستشٍل ٍ هسیشّبی )تَضیح هتبثَلیسن لیپَپشٍتئیٌْب دس ثذى ٍ ثبفتْبی ّذف  -13

ضْب ٍ چگًَگی تطکیل تشکیجبت حذ ٍاسظ ٍ ًْبیی ٍ آًضیوْبی کلیذی دس ایي ٍاکي( اًتقبل هؼکَس کلستشٍل

م ٍ ًقػْبی آًضیوْبی تطشیح اّویت ثبلیٌی کلستشٍل ٍ لیپَپشٍتئیٌْب ٍ تَغیف ثیوبسّبی ًبضی اص تغییش هتبثَلیس -14

ثشسسی داهٌِ ًشهبل پشٍفبیل لیپیذی دس ثبلغیي، تَغیِ ّبی کلیذی آًْب  ٍ 

 

 ىترٍشیى ظنیچرذِ اٍرُ ٍ هتبثَل ًِ،یآم یزّبیاض ظنیهتبثَل اتیکل :ؼؽنّسف کلی جلعِ 

 :ؼؽناّساف ٍیصُ جلعِ 
هشٍس اجوبلی ٍ تبسیخی اّویت تغزیِ ای اسیذّبی آهیٌِ ٍ اختالالت هطَْس آًْب  -1
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یبدآٍسی ٍ هشٍس اسیذّبی آهیٌِ ضشٍسی ٍ غیشضشٍسی ٍ هٌبثغ غزایی آًْب، سلٌَسیستئیي، سلٌَپشٍتئیٌْب ٍ پیشٍلیضیي  -2

 ختالالت هشتجظ ثب آًْبٍ ا BUNاضبسُ ثِ اّویت ثبلیٌی ثبالًس ًیتشٍطًی ٍ  -3

هتبثَلیسن کلی ًیتشٍطى ثش اسبس تجضیِ پشٍتئیٌْب ٍ ثبفتْبی اغلی دسگیش دس آى ٍ سیکل گلَتبهیي  -4

ًقص ٍاکٌص گلَتبهبت دّیذسٍطًبص دس هتبثَلیسن گشٍُ آهیٌی ٍ تَلیذ اًشطی  -5

ٍاکٌص تَضیح ٍاکٌطْبی تشاًس آهیٌبسیَى، اجضاء آى، هکبًیسن هَلکَلی اًجبم ایي  -6

 ثشسسی ٍاکٌص آهیٌَاسیذ اکسیذاصّب ٍ ًقص آى دس اًتقبل گشٍّْبی آهیي -7

تَضیح کلی هسیش ثیَسٌتض اٍسُ دس ثذى، اّویت آى دس سوضدایی آهًَیبک ٍ هقذهبت الصم هسیش  -8

ػَاهل هَثش تطشیح قذم ثِ قذم ٍاکٌطْبی ثیَسٌتض اٍسُ دس سیتَصٍل ٍ هیتَکٌذسی دس کجذ، ًقص کَفبکتَسّبی هختلف ٍ  -9

ثش ٍاکٌطْب 

 I  ٍIIهؼشفی اختالالت آًضیوی هسیش ثیَسٌتض اٍسُ، اختالالت ّوشاُ ثب آًْب ٍ ػالین ٍ ػلت ّیپشآهًَوی ًَع  -10

تَغیف ًقع اسًیتیي پشهِ آص، آسطیٌیٌَسَکسیٌبت سٌتبص، آسطیٌیٌَسَکسیٌبت لیبص ٍ آسطیٌبص ٍ تغییشات هتبثَلیتْبی  -11

هختلف دس ایي ثیوبسیْب 

 

 یاظکلت کرثي ظنیٍ کبتبثَل ًِیآم یزّبیاض ٍظٌتسیة :ّفتن ّسف کلی جلعِ

  :ّفتناّساف ٍیصُ جلعِ 
 فلسفِ اقتػبدی ثیَسٌتض اسیذّبی آهیٌِ ضشٍسی ٍ غیشضشٍسی دس هَجَدات صًذُ -1

تَضیح هسیش ثیَسٌتض گلَتبهبت ٍ گلَتبهیي  -2

آهیٌَتشاًسفشاصّب دس ثیَسٌتض اسیذّبی آهیٌِ  تجییي ًقص گلَتبهبت دّیذسٍطًبص، گلَتبهیي سٌتتبص ٍ -3

تَضیح ًحَُ ثیَسٌتض آالًیي، آسپبستبت ٍ آسپبساطیي  -4

تَضیح چگًَگی ثیَسٌتض سشیي ٍ گلیسیي دس ٍاکٌطْبی هختلف ٍ ّوبٌّگ ٍ ًقص سشیي ثؼٌَاى گشٍُ پشٍستتیک دس  -5

پیشٍٍیل آًضیوْب ٍ تَغیف ثیوبسی ّیپشگلیسیٌوی غیش کتَصی 

هسیش ثیَسٌتض پشٍلیي، اسًیتیي، پَتشسیي ٍ پلی آهیٌْب ٍ اختالالت هتبثَلیسن پشٍلیي  تطشیح -6

 PAPSتَضیح هسیش ثیَسٌتض سیستئیي ٍ هتبثَلیسن آى ثِ تَسیي، تشکیجبت سَلفبتِ هختلف ٍ  -7

اسکَسٍی  تَضیح ثیَسٌتض تیشٍصیي، ّیذسٍکسی پشٍلیي ٍ ّیذسٍکسی لیضیي ٍ ًقص آًْب دس ثلَؽ کالطى ٍ ثیوبسی -8

 تَضیح ثیَسٌتض جضیی آسطًیي ٍ سیتشٍلیي دس کلیِ ٍ سٍدُ -9

هشٍس کلی تجضیِ اسیذّبی آهیٌِ ٍ تَلیذ تشکیجبت حذٍاسظ هطتشک ثب چشخِ کشثس ٍ سبیش تشکیجبت  -10

تَضیح ًقل ٍ اًتقبل ٍ تجبدالت ثبفتی اسیذّبی آهیٌِ هختلف دس ثذى  -11

ًقص )ک ّوشاُ ثب افضایص آى، ًحَُ هتبثَلیسن کلی آهًَیبک دس هَجَدات هختلف هؼشفی آهًَیبک ٍ تغییشات پبتَلَطی -12

، ػالین ٍ اختالالت ًبضی اص افضایص آهًَیبک دس خَى (ٍاکٌطْبی اًتقبل گشٍُ آهیي ٍ آهیٌَاسیذ اکسیذاصّب

ضَس آهًَیبک دس تؼبدل ًقص تٌظیوی ٍاکٌص گلَتبهیٌبص ٍ آسپبساطیٌبص دس کجذ ٍ کلیِ ثش سٍی هتبثَلیسن آهًَیبک ٍ ح -13

ثبص ثذى  –اسیذ 

یبدآٍسی ًقص دٍعشفِ ٍاکٌطْبی تشاًس آهیٌبسیَى دس ضشٍع تجضیِ اسکلت کشثٌی اسیذّبی آهیٌِ  -14

تَضیح تجضیِ پشٍلیي، آسطیٌیي، اسًیتیي ٍ ّیستیذیي ٍ اختالالت ًبضی اص ًقػْبی آًضیوی یب کَفبکتَسّب دس ایي هسیشّب  -15

، سشیي، سیستئیي، سیستیي ٍ تشئًَیي (اجضاء کوپلکس ضکبفٌذُ گلیسیي)تجضیِ گلیسیي تَضیح ٍاکٌطْبی  -16

 

هحفَالت ذبؾ  زیٍ تَل یاظکلت کرثي ظنیازاهِ کبتبثَل :تنّػ ّسف کلی جلعِ

  :تنّػاّساف ٍیصُ جلعِ 

ضشح فٌیل کتًََسی، )، فٌیل آالًیي (هؼشفی اًَاع تیشٍصیٌوی)تطشیح ٍاکٌطْبی تجضیِ ّیذسٍکسی پشٍلیي، تیشٍصیي   -1

( ػلت، ػالین ٍ دسهبى ثیوبسی

، اسیذّبی آهیٌِ ضبخِ داس ٍ (آدًَصیل هتیًَیي ٍ ًقص آى-Sٍ تَلیذ )تَضیح تجضیِ لیضیي، تشیپتَفبى، هتیًَیي  -2

ثیوبسیْبی هشتجظ ثب ایي هسیشّبی هتبثَلیسوی 

س کشثس ٍ سبیش ٍاکٌطْب ثب تبکیذ ثش قٌذصا ٍ کتًَضا ثبص تَضیح ٍاکٌطْبی اکسیذاسیَى اسیذّبی آهیٌِ ٍ ٍسٍد آًْب ثِ هسی -3
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ثَدى آًْب 

ضشح ثشخی تغییشات پس تشجوِ ای ثش سٍی اسیذّبی آهیٌِ، ًقص اسیذّبی آهیٌِ دس تَلیذ ّن، ًَکلئَتیذّب، َّسهًَْب،  -4

ًَسٍتشاًسویتشّب ٍ سبیش تشکیجبت فؼبل 

اص گلیسیي ( ثشای دفغ ثٌضٍات)ل آهیي اص سیستئیي ٍ ّیپَسیي ، ثیَسٌتض تیَاتبNOًَتَضیح چگًَگی تجذیل آسطیٌیي ثِ  -5

( هتیل ّیستیذیي -3اسگَتیًَیي، آًسشیي ٍ )تطشیح ثیَسٌتض ّیستبهیي اص ّیستیذیي ٍ سبیش هحػَالت ّیستیذیي  -6

یذ دٍپبهیي، ٍ هسیش تَل( ٍاکٌطْبی تَلیذ سشٍتًَیي ٍ هالتًَیي)هشٍسی ثش ًقطْبی سشیي دس ثذى، هحػَالت تشیپتَفبى   -7

ًَساپی ًفشیي ٍ اپی ًفشیي اص تیشٍصیي 

تَضیح اّویت فسفشیالسیَى سشیي، تشئًَیي ٍ تیشٍصیي دس ثذى  -8

تطشیح هسیش ثیَسٌتض کشاتیي ٍ کشاتیٌیي  -9

، هطتقبت هختلف آًْب ٍ ًقطْبی ثیَلَطیک آًْب βتَضیح ًقص اسیذّبی آهیٌِ  -10

 

 کیًَکلئ یزّبیاض ظنیهتبثَلآؼٌبیی ثب  :ًْنّسف کلی جلعِ 

 :ًْناّساف ٍیصُ جلعِ 
ًَکلئَتیذّبی هختلف دس ثذى تجییي اّویت  -1

ٍ پیص سبصّب،  (ٍ ثبصیبفت De Novoهسیش )، اّویت، ٍ هؼشفی دٍ هسیش کلی ثیَسٌتض ًَکلئَصیذ هٌَفسفبتْب تَضیح -2

 آًضیوْب ٍ اثشات ٍ ضوبی کلی افکتَسّبی ایي هسیشّب

صًذُ پَسیٌْب ٍ پیشیویذیٌْب اجضاء هَلکَلی سبتطشیح  -3

تَضیح قذم ثِ قذم ثیَسٌتض پَسیٌْب، آًضیوْبی کلیذی، ػَاهل تٌظین کٌٌذُ هسیش ٍ داسٍّبی هْبسکٌٌذُ آى  -4

تطشیح ٍاکٌطْبی هسیش ثبصیبفت ثیَسٌتض پَسیٌْب ٍ ًحَُ تٌظین آى  -5

ًٍَکلئَتیذّب ٍاکٌطْب ٍ ػَاهل دخیل دس احیبء سیجًََکلئَتیذّب ثِ داکسی سیتتَضیح  -6

قذم ثِ قذم ثیَسٌتض پیشیویذیٌْب، آًضیوْبی کلیذی، ػَاهل تٌظین کٌٌذُ هسیش ٍ داسٍّبی هْبسکٌٌذُ آى تطشیح  -7

تَضیح ٍاکٌطْبی کبتبثَلیضُ ضذى پَسیٌْب، هتبثَلیت ًْبیی ٍ تَغیف ثیوبسیْبی هشتجظ ثب آى  -8

 تْبی ًْبیی ٍ تَغیف ثیوبسیْبی هشتجظ ثب آىتَضیح ٍاکٌطْبی کبتبثَلیضُ ضذى پیشیویذیٌْب، هتبثَلی -9

 

 ثیَاًرشتیک ٍ اکعیساظیَى زیعتی :زّنّسف کلی جلعِ 

 :زّناّساف ٍیصُ جلعِ 
آضٌبیی کلی ثب تشهَدیٌبهیک ٍ ٍاکٌطْبی اگضسگًَیک ٍ اًذسگًَیک  -1

هؼشفی تشکیجبت ٍاسغِ حبهل اًشطی   -2

تَضیح جفت ضذى ٍاکٌطْبی گشهبگیش ثب گشهبصا   -3

تطشیح ًقص اًَاع آًضیوْبی ثبصیبثی کٌٌذُ تشکیجبت حذ ٍاسظ حبهل اًشطی  -4

هؼشفی کَآًضیوْبی دخیل دس اًتقبل اًشطی ٍ ٍاکٌطْبی آًْب  -5

هؼشفی ٍاکٌطْبی اغلی هَلذ ٍاسغِ ّبی اًشطی  -6

قبل الکتشٍى ٍ سوَم هْبسکٌٌذُ کوپلکسْبی اًتهؼشفی اجضاء  ٍ کوپلکسْبی هختلف صًجیشُ اًتقبل الکتشٍى  -7

دس ایي سیستن ٍ حشکت الکتشًٍْب دس اجضاء  ATPتطشیح چگًَگی تَلیذ  -8

سٌتتبص ٍ ًحَُ پوپبط پشٍتًَْب دس غطبء هیتَکٌذسی  ATPتَغیف کوپلکس  -9

تطشیح ًقص دٍ ًَع ضبتل اغلی ٍ تَغیف اختالالت هشتجظ ثب صًجیشُ اًتقبل الکتشٍى  -10

 

 :زر پبیبى زاًؽجَ قبزر ثبؼس

هفَْم هتبثَلیسن آضٌب ضَد ٍ اّویت ٍ ًقطْبی اًشطتیک ٍ ٍاسغِ ای ثشخی ٍاکٌطْب سا دسک کٌذ ٍ ثب هسیش گلیکَلیض،  ثب -1

اّویت، تٌظین تفبٍت ٍ تطبثِ دٍ آًضین گلَکَکیٌبص ٍ . اّویت ٍ ًقطْبی آى ٍ هیضاى اًشطی حبغل اص آى آضٌب ضَد ٍ یبد ثگیشد

 2ّوچٌیي هسیش ساپبپَست جْت تَلیذ . کیٌبص دس تٌظین گلَکَص خَى سا ضشح دّذّگضٍکیٌبص سا تَغیف ًوَدُ ٍ ًقص گلَکَ

. سا تَضیح دّذ PFK2ًحَُ ػول تٌظیوی اپی ًفشیي ثش آًضین . ثیس فسفَگلیسشات دس گلجَلْبی قشهض سا تَضیح دّذ -3ٍ 
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ثب ٍاکٌص ساثظ گلیکَلیض ٍ کشثس . گیشداّویت ثبلیٌی گلیکَلیض ٍ کبسثشد ثشخی هْبس کٌٌذُ ّبی گلیکَلیض دس آصهبیطگبُ سا فشا

ٍ هسیش . آضٌب ضَد؛ ػَاهل هَثش ثش ایي ٍاکٌص سا ثش ضوشد ٍ اختالالت ًبضی اص ًقع آًضین پیشٍٍات دّیذسٍطًبص سا تَضیح دّذ

ّبس ثب تٌظین کٌٌذُ ّب ٍ م. ّوچٌیي ثیالى کلی سَختي گلَکض دس ایي دٍ هسیش سا فشا گیشد. کشثس ٍ اّویت آًشا یبد گیشد

ػَاهل هختلف تٌظین کٌٌذُ سشػت اًجبم . کٌٌذُ ّبی هسیش گلیکَلیض ٍ کشثس آضٌب ضذُ ٍ کبسثشد ثشخی اص آًْب سا فشا گیشد

. ایي دٍ هسیش سا ثطٌبسذ ٍ تَضیح دّذ
 

کلیذی  ثتَاًذ ًقطْبی گلَکًَئَصًض سا ثش ضوشد ٍ تٌظین. هسیش گلَکًَئَطًض سا آضٌب ضَد ٍ آًضیوْبی کلیذی آًشا ثطٌبسذ -2

سَثستشاّبی اغلی هسیش سا ثطٌبسذ ٍ هسیش سا ثب . ثیس فسفبتبص سا یبد گیشد -6ٍ  2فشٍکتَص / 2ٍاکٌص فسفَفشٍکتَکیٌبص 

ثب ًحَُ ٍسٍد . ثِ اّویت چشخِ کَسی ٍ استجبط آى ثب گلیکَلیض، گلَکًَئَطًض ٍ هتبثَلیسن اًشطی پی ثجشد. گلیکَلیض هقبیسِ کٌذ

 تیثب اّن .جٌجِ ّبی ثبلیٌی ّوَستبص گلَکض ٍ اختالالت ًبضی اص آًشا فشا گیشد. ٍلیي آضٌب ضَدگلَکض ثِ سلَل ٍ ًقص اًس

ثب ًحَُ کٌتشل . ثب ًحَُ اًجبم ٍاکٌطْب ٍ ػَاهل افکتَس آًْب آضٌب ضَد. آضٌب ضَد کَطىیگل یٍ ػولکشدّب سنیهتبثَل

ٍ ػَاسؼ ٍ  کَطىیگل سنیهشتجظ ثب هتبثَل یّبیهبسیثب ة. َّسهًَْب آضٌب ضَد، کلسین ٍ cAMPٍ ًقص  سیّش دٍ هس

ثشخی ثیوبسیْبی هشتجظ ثب هتبثَلیسن گلیکَطى سا ثطٌبسذ  .دس ثشٍص ًقع آضٌب ضَد لیدخ یهْبیآًض صیآًْب ٍ ى میػال

 .ٍ تَغیف ًوبیذ
 

ثب ثیوبسی . سیبثذًْب سا داّویت هحػَالت هسیش ٍ ًقطْبی آ. چگًَگی اًجبم هسیش پٌتَص فسفبت ٍ ٍاکٌطْبی آًشا یبد ثگیشد -3

ثب . اّویت هسیش اسیذ اٍسًٍیک ٍ ًقص حیبتی آًشا دسیبثذ. آضٌب ضَد ّبػالین ٍ ػَاسؼ آى فبٍیسن ٍ ٍسًیکِ کَسسبکَف،

. هتبثَلیسن فشٍکتَص ٍ گبالکتَص ٍ اختالالت هتبثَلیسوی ًبضی اص ًقػْبی آًضیوی دس ایي دٍ هسیش ٍ تبثیش تغزیِ آضٌب ضَد

. اًْب ٍ گلیکَپشٍتئیٌْب سا ثطٌبسذهسیش ٍاکٌطی ثیَسٌتض پشٍتئَگلیک .ی یبد ضذُ سا آضٌب ضَدًقػْبی ثبلیٌی هسیشّب

 

ثبصدّی، سا اص لحبػ  ٍ کوپلکس آًضیوی اغلی آى اّویت هسیش. ثب هسیش ثیَسٌتض اسیذّبی چشة ٍ هلضٍهبت آى آضٌب ضَد -4

آًضیوی هسیش سا فشا  دقیق ًحَُ تٌظین. ثش آًْب سا یبد گیشدػَاهل افکتَس ثش هسیش ٍ ثشآیٌذ ا. هتبثَلیسوی ٍ تغزیِ ای دسیبثذ

اثشات تغزیِ ای . آضٌب ضَد ثب ثیَسٌتض اسیذ چشة ٍ تغَیل دس اًذاهکْبی دیگش. ٍاکٌطْبی پطتیجبى هسیش سا ثطٌبسذ. گیشد

ة ثِ هیتَکٌذسی ٍ هسیش اکسیذاسیَى اسیذ چشة ٍ هحل آى ٍ چگًَگی ٍسٍد اسیذ چش. هسیش ٍ ػَاهل هَثش ثش آًشا ثش ضوشد

ًقػْبی طًتیکی هَثش ثش اًتقبل کبسًیتیي ٍ آًضیوْبی  .ثیالى اًشطی دس هسیش اکسیذاسیَى سا هحبسجِ کٌذ. ٍاکٌطْب سا یبد گیشد

ثبفتْبی هختلف ثذى سا ثش اسبس هیضاى اکسیذاسیَى اسیذّبی چشة دستِ ثٌذی  .کبسًیتیي پبلویتَئیل تشاًسفشاص سا ضشح دّذ

ٍاکٌطْبی هسیش کتَطًض، اّویت آى ٍ  .ت ثبلیٌی دسگیش کٌٌذُ اکسیذاسیَى اسیذ چشة ٍ کتَطًض سا ثطٌبسذاختالال .ًوبیذ

اختالالت ثبلیٌی دسگیش کٌٌذُ اکسیذاسیَى . ػَاهل تٌظین کٌٌذُ هسیش سا ثطٌبسذ. ػَاهل سطیوی ٍ پبتَلَطیک ثش آًشا ثطٌبسذ

ثب ٍاکٌطْبی  .ًٍْب ٍ ًقص آى دس سطین اتکیٌض سا تطشیح ًوبیذاّویت هسیش تَلیذ کت .اسیذ چشة ٍ کتَطًض سا ثطٌبسذ

ثب . ثب ًحَُ ثیَسٌتض کبسدیَلیپیي ٍ سشاهیذ ٍ ًقطْبی آًْب آضٌب ضَد ..هتبثَلیسوی آسیل گلیسشٍلْب ٍ اسفٌگَلیپیذّب آضٌب ضَد

ص پالسوبلَطى ٍ فبکتَس فؼبل کٌٌذُ ثب کلیبت ثیَضیویبیی ثیَسٌت .آًضیوْبی فسفَلیپبص، اًَاع آًْب ٍ ػولکشدّبیطبى آضٌب ضَد

  .ٍ ػالین ٍ ػَاسؼ آًْب آضٌب ضَدسن آسیل گلیسشٍل ثب ثیوبسیْبی هشتجظ ثب هتبثَلی .پالکتی آضٌب ضَد

 

تغزیِ ای ٍ ًقطْبی اسیذّبی چشة چٌذ غیش  اّویت. آضٌب ضَد ٍ ًحَُ ثیَسٌتض اسفٌگَلیپیذّب ثب اّویت هتبثَلیسوی -5

. ثبع سبصی ٍ تغَیل اسیذ چشة آضٌب ضَدثب هسیش کلی غیش اش. اصی آضٌب ضَدًص اغلی غیش اضجبع سثب ٍاک. اضجبع آضٌب ضَد

اّویت هحػَالت ایي هسیشّب ٍ . ثب ثیَسٌتض سدُ ایکَصاًَییذّب ٍ صیش سدُ اغلی یؼٌی پشٍستبًَئیذ ٍ لیپَکسیي آضٌب ضَد

سًٍذ تطخیع  .لیسن ایکَصاًَییذّب ٍ ػَاسؼ آًْب آضٌب ضَدثب اختالالت ًبضی اص هتبثَ. ًقطْبی فیضیَلَطیک آًْب سا ثش ضوشد

ثب اّویت کلستشٍل ٍ ًقطْبی هختلف آى ٍ سیسک هقبدیش ثبالی آى آضٌب  .ثیوبسی گَضِ ٍ سٌذسم صجش تٌفسی سا تَضیح دّذ

لَطیک ٍ داسٍیی ثب هسیش ثیَسٌتض کلستشٍل ٍ ٍاکٌطْبی آى ٍ آًضین تٌظیوی هسیش ٍ ًحَُ تٌظین آى ٍ افکتَسّبی فیضیَ. ضَد

اًَاع . آضٌب ضَد HMGCoAثب هکبًیسن هَلکَلی ٍ ٍاکٌطْبی ثیَضیویبیی تٌظین فؼبلیت آًضین . آًضین آضٌب ضَد

لیپَپشٍتئیٌْب، آپَپشٍتئیٌْب ٍ آًضیوْبی دخیل دس ایي هسیشّبی هتبثَلیسوی، ًقطْبی آًْب، تشکیجبت سبصًذُ ٍ ًیض ثبفتْبی 

هسیشّبی کلی . یشی اٍلیِ لیپَپشٍتئیٌْب ٍ ػَاهل دخیل دس ایي فشآیٌذّب سا ثطٌبسذًحَُ ضکل گ. دّذف آًْب آضٌب ضَ
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ثیَسٌتض ٍ هتبثَلیسن لیپَپشٍتئیٌْب سا ثطٌبسذ ٍ ثب اجضاء ٍ هلضٍهبت ایي هسیشّبی هتبثَلیسوی آضٌب ضَد ٍ ًْبیتب ثب اختالالت 

داهٌِ ًشهبل پشٍفبیل لیپیذی سا فشا . هبساى آضٌب ضَدهسیش ثیَسٌتض لیپَپشٍتئیٌْب، هطخػبت آصهبیطگبّی ٍ ػالین هختلف ثی

.  گیشد

 

ثب چٌذ . ثب ثشخی اختالالت هطَْس ٍ تبسیخی آضٌب ضَد. اّویت اسیذّبی آهیٌِ دس ثذى اص جٌجِ ّبی هختلف سا ثشضوشد -6

یذّبی آهیٌِ دس کبسثشد سٌجص گشٍّْبی آهیٌی اس. اسیذآهیٌِ جذیذ آضٌب ٍ ًقطْبی هختلف سلٌَپشٍتئیٌْب سا فشا گیشد

ثب ٍاکٌطْب ٍ آًضیوْب . هتبثَلیسن ػوَهی ًیتشٍطى دس ثذى ٍ ثبفتْبی هختلف سا هغبلؼِ ًوبیذ. اسصیبثی سالهتی ثذى سا دسک کٌذ

ثب ثشخی ػَاهل ٍ . ٍ افکتَسّبی کلیذی دسگیش دس هتبثَلیسن گشٍّْبی آهیٌی ٍ ثبالخع تشاًس آهیٌبسیَى آضٌب ضَد

ًقص ٍ ضوبی کلی ٍاکٌص آهیٌَاسیذ اکسیذاصّب . اکٌطْبی هتبثَلیسن ًیتشٍطى دس ثذى آضٌب ضَدکَفبکتَسّبی کوک کٌذدُ ٍ

ثب هَلکَل اٍسُ، اّویت کلی آى، هحل اًجبم ٍاکٌطْب ٍ تشتیت ٍاکٌطْبی ثیَسٌتض اٍسُ دس کجذ، آًضیوْبی دسگیش  .سا یبد ثگیشد

ثب اًَاع هختلف ثیوبسیْبی طًتیکی اختالل دس چشخِ اٍسُ . دس ٍاکٌطْب ٍ سبیش ػَاهل ضشکت کٌٌذُ دس تَلیذ اٍسُ آضٌب ضَد

ثب سٍضْبی هختلف تطخیع اختالالت هتبثَلیک آضٌب ضَد . آضٌب ضَد

 

ثب ٍاکٌطْبی دسگیش دس ثیَسٌتض گلَتبهیي . ًگشش اقتػبدی ًجَدى ثیَسٌتض ثشخی اص اسیذّبی آهیٌِ دس ثذى سا دسک ًوبیذ  -7

ثب اّویت اًَاع ٍاکٌطْبی اًتقبل دٌّذُ گشٍُ آهیي . دسگیش ٍ اّویت ایي فشآیٌذّب آضٌب ضَد ٍ آسپبساطیي، آًضیوْب ٍ ثبفتْبی

ثب هسیشّبی ثیَسٌتض آالًیي، آسپبستبت، سشیي، گلیسیي، پشٍلیي، اسًیتیي، . دس ثیَسٌتض اسیذّبی آهیٌِ غیش ضشٍسی آضٌب ضَد

دسٍکسی لیضیي، اسیذّبی آهیٌِ ضبخِ داس، آسطیٌیي ٍ پَتشسیي، پلی آهیٌْب، سیستئیي، تیشٍصیي، ّیذسٍکسی پشٍلیي، ّی

سیتشٍلیي دس اسگبًْبی هختلف آضٌب ضذُ، آًضیوْبی کلیذی ایي هسیشّب، کَآًضیوْب، ثشخی هحػَالت جبًجی هفیذ ٍ 

هختلف، کبسثشد  ًِیآم یدّبیاس ُیهحػَالت هختلف حبغل اص تجض. ثیوبسیْبی ًبضی اص اختالل دس ایي ٍاکٌطْب سا ثطٌبسذ

 ظیهحػَالت ٍ ًقب ىیاص اًجبضت ا یًبش یّبیهبسیٍ ة یکیهتبثَل گشید یسّبیهحػَالت ٍ ٍاسغِ ّب ثب هس ىیآًْب، استجبط ا

ثب ضشٍست . ثذى سا ثطٌبسذ ًِیآم یدّبیهختلف هسئَل دس ًقل ٍ اًتقبالت اس یثبفتْب. ٍاکٌطْب سا ثطٌبسذ ىیدس ا یمیآًض

ًقص . دس ثذى سا ثطٌبسذ اکیآهَى شیاص افضا یًبش میٍ ػال ّبیهبسیا ضذُ ٍ ةآضي اکیضذى ٍ حزف هَلکَل آهَى صُیهتبثَل

ثب جضئیبت ٍاکٌطْبی  .سدیثگ ادیدس ثذى سا  اکیٍ اًتقبل آهَى تیآًْب دس تثت یاختػبظ یٍ ٍاکٌطْب یاغل یثبفتْب یثشخ

یذی ایي هسیشّب ٍ ثیوبسیْبی ًبضی تجضیِ ثشخی اسیذّبی آهیٌِ، هحػَالت هختلف، کَفبکتَسّب، هْبسکٌٌذُ ّب، آًضیوْبی کل

 اص ًقبیع هَجَد دس ایي هسیشّب آضٌب ضَد

 

ثب جضئیبت ٍاکٌطْبی تجضیِ سبیش اسیذّبی آهیٌِ، هحػَالت هختلف، کَفبکتَسّب، هْبسکٌٌذُ ّب، آًضیوْبی کلیذی ایي  -8

ای هَلذ گشٍّْبی آهیٌی ٍ تَلیذ ثب کلیت ٍاکٌطِ. هسیشّب ٍ ثیوبسیْبی ًبضی اص ًقبیع هَجَد دس ایي هسیشّب آضٌب ضَد

جضئیبت ٍاکٌطْبی تجضیِ اسیذّبی آهیٌِ، هحػَالت هختلف، کَفبکتَسّب، ثب . کٌٌذُ پیص سبصّبی قٌذی ٍ کتًَی آضٌب ضَد

. هْبسکٌٌذُ ّب، آًضیوْبی کلیذی ایي هسیشّب ٍ ثیوبسیْبی ًبضی اص ًقبیع هَجَد دس ایي هسیشّب آضٌب ضَد

ثب ثشخی ٍاکٌطْبی جبًجی اسیذّبی آهیٌِ کِ هَلذ آًبلیتْبی . اسیذّبی آهیٌِ دس ثذى آضٌب ضَد ثب سبیش ًقطْبی ثیَسٌتضی

ثب ثشخی تغییشات پس تشجوِ ای اسیذّبی آهیٌِ کِ حبئض ًقطْبی تٌظیوی دس فشآیٌذّبی . هفیذ دس ثذى ّست؛ آضٌب ضَد

دس ثیَسٌتض کشاتیي ٍ کشاتیٌیي ٍ سبیش هطتقبت ٍاکٌطْب ٍ اسیذّبی آهیٌِ ٍ ًیض ثبفتْبی دسگیش . هختلف است؛ آضٌب ضَد

 .اسیذّبی آهیٌِ سا ثطٌبسذ

 

ثب کلیت هسیشّبی هختلف ثیَسٌتض . اّویت اضکبل ًَکلئَتیذی هختلف دس ثذى ٍ فشآیٌذّبی هختلف سا ثش ضوشد -9

ثب اجضاء سبختبسی . ضَد ًَکلئَتیذّب ٍ ضشٍست اًجبم ّش هسیش، افکتَسّبی آى ٍ ثشخی ثیوبسیْبی هطَْس دس ایي صهیٌِ آضٌب

ثب جضئیبت ٍاکٌطْبی آًضیوی، آًضیوْب، فبکتَسّب ٍ هْبسکٌٌذُ ّبی . اغلی ضشکت کٌٌذُ دس سبختوبى ًَکئَتیذّب آضٌب ضَد

ثب ٍاکٌطْبی هسیش ثبصیبفت، آًضیوْبی کلیذی هسیش ٍ . داسٍیی ثشخی ٍاکٌطْبی ایي هسیش ثِ غَست گبم ثِ گبم آضٌب ضَد

ثب سبص ٍ کبس ٍاکٌطْبی آًضیوی تجذیل سیجًََکلئَتیذّب ثِ داکسی سیجًََکلئَتیذّب . ًٌذُ ّبی آى آضٌب ضًَذافکتَسّب ٍ هْبس ک

ثب جضئیبت ٍاکٌطْبی آًضیوی، آًضیوْب، فبکتَسّب ٍ هْبسکٌٌذُ ّبی داسٍیی ثشخی ٍاکٌطْبی ثیَسٌتض پیشیویذیٌْب . آضٌب ضًَذ

صیوْبی دسگیش دس تجضیِ ًَکلئَتیذّبی پَسیٌی ٍ پیشیویذیٌی ٍ هحػَالت ایي ثب ٍاکٌطْب ٍ آى. ثِ غَست گبم ثِ گبم آضٌب ضَد
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هسیشّب ٍ ًیض ثیوبسیْبی ًبضی اص اختالل دس اًجبم ٍاکٌطْب آضٌب ضَد ٍ ثب ثشخی ػالین ٍ هطخػبت تغییشات پبساهتشّبی 

 .آصهبیطگبّی دس ایي ثیوبسیْب آضٌب گشدد

 

اّویت جفت ضذى ٍاکٌطْبی . دس ٍاکٌطْبی هتبثَلیسوی ثذى اًسبى آضٌب ضَدثب اغَل کلی تشهَدیٌبهیک ٍ کبسثشد آى  -10

هَلکَلْبی حذ ٍاسظ دس اًتقبل ٍ رخیشُ اًشطی ٍ ٍیتبهیٌْبی هَثش دس تَلیذ آًْب سا . اًشطی گیش ثب اًشطی دُ سا دسک ًوبیذ

اجضاء . آًضیوی حبهل اًشطی سا ثطٌبسذاضکبل فؼبل کَ.  ٍاکٌطْبی آًضیوی ضبسط کٌٌذُ حذ ٍاسغْبی اًشطی سا ثطٌبسذ. ثطٌبسذ

 ٍ هْبسکٌٌذُ کوپلکسْبی اًتقبل الکتشٍى ًحَُ اًتقبل الکتشٍىتشتیت قشاسگیشی، . ٍى سا فشاگیشدهختلف صًجیشُ اًتقبل الکتش

سٌتتبص آضٌب  ATPثب ًحَُ ػول ٍ اجضاء کوپلکس . گبًِ آضٌب ضَد 4ثب هسیش اًتقبل الکتشٍى ثیي کوپلکسْبی . آضٌب ضَد

ثب ضبتلْبی هتفبٍت اًتقبل دٌّذُ پتبًسیل احیبیی . دُ ٍ پوپبط پشٍتَى ثیي سغح داخلی غطبء هیتَکٌذسی سا تَغیف ًوبیذش

NADH ثب ختالالت ٍ ثیوبسیْبی هشتجظ ثب صًجیشُ اًتقبل الکتشٍى آضٌب ضَد. ثِ داخل هیتَکٌذسی آًطب ضَد .

 

 (2011) ثیَؼیوی زٍلیي ثب کبرثرز ثبلیٌی ٍیرایػ ّفتن :هٌبثغ
 

 ارائِ ثِ ـَرت ظرٌراًی :رٍغ تسریط
 

 Power Pointٍیسئَ پرٍشکتَر ٍ ًرم افسار  :ٍظبیل آهَزؼی 

 

ظٌجػ ٍ ارزؼیبثی  

ظبػت تبرید  ( ثر حعت زرـس)ظْن از ًورُ کلرٍغ       آزهَى 

 11 25/9/98 5 سَال تطشیحیکَئیس 

 کَتبُ ظویٌبر

 3تب  اذتیبری)

  (ظویٌبر

 اًتخبة هَضَع

تَسظ  دجذی

 داًطجَ

 - - (اضبفِ) 5

تطشیحی  آصهَىآزهَى پبیبى ترم 

 تستی یب

هتؼبقجب  90

هطخع 

 هیطَد

هتؼبقجب هطخع 

 هیطَد

حضَر فؼبل زر 

کالض 

ثِ غَست  5 پشسص ضفبّی

 هستوش

ثِ غَست 

 هستوش

 

  :هقررات کالض ٍ اًتظبرات از زاًؽجَ
دس غَست تؼذاد غیجت ثیص اص حذ هجبص دسس آًْب حزف  .اضٌذداًطجَیبى ثبیستی حضَس ثِ هَقغ ٍ هٌظن دس کالس داضتِ ة

. دس صهبى حضَس دس کالس ثبیستی جَ ّوشاُ ثب احتشام هتقبثل ٍ تَجِ کبهل ثِ هغبلت اسائِ ضذُ حبکن ثبضذ. خَاّذ ضذ

. دس توبم جلسبت کالس، ثبیستی قجال هغلت جلسِ ثؼذ سا هغبلؼِ کٌٌذ ٍ دس اسصیبثی کالسی ضشکت فؼبل ًوبیٌذ

 

 

 

 

 

پرٍفعَر ٍیعی، پرٍفعَر رحیوی، زکتر ؼکیجب، زکتر لیسا حق ًظری ٍ زکتر ّبزی هظفری :  ًبم ٍ اهضبی هسرض

پرٍفعَر زّرُ رحیوی :  ًبم ٍ اهضبی هسیر گرٍُ                 
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هبریب ؼیرٍاًی زکتر  :زاًؽکسُ EDOًبم ٍ اهضبی هعئَل 

 

 :تبرید ارظبل                                                     :   تبرید تحَیل
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ارؼس کبرؼٌبظی رؼتِ ) هتبثَلیعن هَاز ظِ گبًِ ثٌسی زرض جسٍل زهبى                           

 (ثیَؼیوی ثبلیٌی

  ـجح 12تب  10زٍؼٌجِ ظبػت ؼٌجِ ٍ  :رٍز ٍ ظبػت جلعِ                                     
  

 هسرض هَضَع ّر جلعِ              تبرید جلعِ

1 27/8/98 

 ضٌجِدٍ

 ٍیسیدکتش  هتبثَلیسن قٌذّب، گلیکَلیض ٍ کشثس

2 2/9/98 

 ضٌجِ

 دکتش ٍیسی هسیش گلَکًَئَطًض ٍ هتبثَلیسن گلیکَطى

3 4/9/98 

 دٍضٌجِ

هسیش پٌتَص فسفبت ٍ هتبثَلیسن فشٍکتَص، گبالکتَص ٍ 

 هسیشّبی جبًجی دیگش
 دکتش ٍیسی

4 9/9/98 

 ضٌجِ

ٍ  یاجسبم کتَى ،چشة یدّبیاس ٍىیداسیٍ اکس ٍسٌتضیة

 سشٍلْبیگل لیآس سنیهتبثَل
 دکتش ضکیجب

5 11/9/98 

 دٍضٌجِ

 دکتش ضکیجب ، کلستشٍل ٍ لیپَپشٍتئیٌْبدّبییکَصاًَیا سنیهتبثَل

6 16/9/98 

 ضٌجِ

کلیبت هتبثَلیسن اسیذّبی آهیٌِ، چشخِ اٍسُ ٍ هتبثَلیسن 

 ًیتشٍطى
 دکتش حق ًظشی

7 18/9/98 

 دٍضٌجِ

 دکتش حق ًظشی ثیَسٌتض اسیذّبی آهیٌِ ٍ کبتبثَلیسن اسکلت کشثٌی

8 23/9/98 

 ضٌجِ

 دکتش هظفشی اداهِ کبتبثَلیسن اسکلت کشثٌی ٍ تَلیذ هحػَالت خبظ

9 25/9/98 

دٍضٌجِ 

 دکتش هظفشی هتبثَلیسن اسیذّبی ًَکلئیک

10 7/10/98 

 ضٌجِ

 سحیوی دکتش ثیَاًشطتیک ٍ اکسیذاسیَى صیستی

 


