
 
 

 دانشکده پزشکی واحد زاهدان –دانشگاه آزاد اسالمی 

 طرح درس بیوشیمی عملی دانشجویان پزشکی

 94-95نیمسال دوم سال تحصیلی 

 
  :اطالعات عمومی 

 بیوشیمی عملی  :نام درس 

 واحد  ۱:واحد  تعداد

  سامان سرگزی :نام مدرس و مسئول درس 

 پزشکی  ایدکترای حرفه  :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 94-95: ترم تحصیلی

-  :درس پیش نیاز

  دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان پردیسآزمایشگاه بیوشیمی  :محل تشکیل آزمایشگاه 

  گروه ۶در  ۱۲-۱۱ها ساعت  شنبه :روز و ساعت تشکیل آزمایشگاه 

 

 : مقدمه 

شییمیایی ویون اسیت کیه      ترکیباتبیوشیمی بررسی واکنش های شیمیایی درون سلول های بدن انسان بخصوص 

امکان درک و شناوت بسیاری از مسائل سالمتی و درمان را فراهم می کند لیاا هیدا از آمیوزی بیوشییمی عملیی      

گیری میزان دقیق ترکیبات بیوشییمیایی و ماکرومولکولایای موجیود در ویون و ادرار     شناسائی ، جداسازی و اندازه 

 .است 

 

 د اوریک سرم خون به روش اوریکازاندازه گیری میزان اسی: جلسه اول -1

میزان اسید اوریک وون در . اسید اوریک یکی از ترکیبات پورینی است که بوسیله کلیه ها دفع می شود: مقدمه

بیماری نقرس و نارسائی کلیه ها افزایش می یابد بنابر این میزان اسید اوریک وون در تشخیص نقرس و بیمار ی 

 . کلیوی حائز اهمیت است

 

 :هدف از ارائه این مبحث آن است که دانشجو :اف کلیاهد

 .اصول انواع روی های اندازه گیری کمی اسید اوریک وون را بداند -1

  .بفامدروی های اندازه گیری اسید اوریک وون را  -2

 .مقادیر طبیعی و تغییرات فیزیوپاتولوژیک اسید اوریک وون را بداند -3

 .بفامدرااهمیت اندازه گیری اسید اوریک وون  -4

 



 :جلسهانتظار می رود دانشجو پس از آموزش این : اهداف ویژه

 .اصول روی  اندازه گیری کمی اسید اوریک وون به روی شیمیایی را شرح دهد -1 

 .اصول روی  اندازه گیری کمی اسید اوریک وون به روی انزیمی راتوضیح دهد -2

 .حاسبه و گزاری نمایداسید اوریک وون را با روی آنزیمی اندازه گیری، م-3

 .محدوده طبیعی اسید اوریک را در وانماا و آقایان تمیز دهد -4

 .توضیح دهدتغییرات فیزیوپاتولوژیک اسید اوریک وون را -5

 

 ، پرسش و پاسخ سخنرانی: روش آموزش

  کامپیوتر: وسایل سمعی و بصری مورد استفاده

 وئیز و گزاری کار،ک  ،تشریحیسواالت چاار گزینه ای : روش ارزشیابی

 هیئیت مولفیان دانشیکده پزشیکی    -آموزی عملی بیوشیمی برای دانشجویان گروه های پزشیکی  - 1:آموزش  منابع

 جزوه آزمایشگاه بیوشیمی - 2تاران

 ساعته ۱جلسه  یک:زمان

 

 اندازه گیری میزان اوره خون به روش اوره آز (الف:جلسه دوم -2

 

دانستن غلظت اوره و ازت اوره وون از نظر بالینی ارزی .روتئینی  وون است اوره یک ترکیب ازتدار غیر پ: مقدمه

 .توان به بروی از بیماریاای کبدی و کلیوی پی برد داشته واز طریق آن می

 

 :هدف از ارائه این مبحث آن است که دانشجو :اهداف کلی

 .وون را بداند اورهاصول انواع روی های اندازه گیری کمی  -۱

  .بفامدرا  اورهاندازه گیری  روی های -۱

 .وون را بداند اوره و ازت اورهمقادیر طبیعی و تغییرات فیزیوپاتولوژیک  -3

 .وون را بداند اورهاهمیت اندازه گیری  -4

 
 :جلسهانتظار می رود دانشجو پس از آموزش این  :اهداف ویژه

 .دهد وون به روی شیمیایی را شرح اورهاصول روی  اندازه گیری کمی  -۱ 

 .وون به روی انزیمی راتوضیح دهد اورهاصول روی  اندازه گیری کمی  -۱

 .وون را با روی آنزیمی اندازه گیری، محاسبه و گزاری نماید اوره و ازت اوره -3

 .را در وانماا و آقایان تمیز دهد و ازت اوره ووناوره محدوده طبیعی  -4

 .دهد توضیحوون را اورهتغییرات فیزیوپاتولوژیک  -5

 

 ، پرسش و پاسخ سخنرانی: روش آموزش

  کامپیوتر: وسایل سمعی و بصری مورد استفاده

 ،کوئیز و گزاری کار  ،تشریحیسواالت چاار گزینه ای : روش ارزشیابی

 هیئیت مولفیان دانشیکده پزشیکی    -آموزی عملی بیوشیمی برای دانشجویان گروه های پزشیکی  - 1:آموزش  منابع

 اه بیوشیمی جزوه آزمایشگ-2تاران



 ساعته ۱جلسه  یک:زمان

 

 

 اندازه گیری میزان کراتی نین خون به روش ژافه (ب
است که بعد از تولید ( عمدتا عضالت ) حاصل حلقوی و غیر فعال کراتین موجود در بدن انسان نین کراتی : مقدمه

مای وون  و ادرار همیشه بدین ترتیب  در پالس. وارد گردی وون شده وبه تدریج از طریق ادرار دفع می شود

هدا از اندازه گیری کراتی نین . در ادرار بیشتر از پالسما است مقدار کراتی نین. وجود دارد  مقداری کراتی نین

با حال این تست از حساسیت کافی . ارزیابی فعالیت کلیه است ودر واقع تست اوتصاصی برای عملکرد کلیه ها است 

 .برووردار نمی باشد

 

 :هدف از ارائه این مبحث آن است که دانشجو :یاهداف کل

 .وون را بداند کراتی نیناصول انواع روی های اندازه گیری کمی -۱

  .بفامدوون را  کراتی نینروی های اندازه گیری -۱

 .وون را بداند کراتی نینمقادیر طبیعی و تغییرات فیزیوپاتولوژیک -3

 .بفامداهمیت اندازه گیری کراتی نین را  -4

 

 :جلسهانتظار می رود دانشجو پس از آموزش این : اهداف ویژه

 .اصول روی  اندازه گیری کمی کراتی نین به روی شیمیایی را شرح دهد -1 

 .اصول روی  اندازه گیری کمی کراتی نین به روی انزیمی راتوضیح دهد -2

 .کراتی نین را با روی آنزیمی اندازه گیری، محاسبه و گزاری نماید -3

 .را در وانماا و آقایان تمیز دهد کراتی نین محدوده طبیعی -4

 .توضیح دهدوون راکراتی نین تغییرات فیزیوپاتولوژیک  -5

 

 ، پرسش و پاسخ سخنرانی :روش آموزش

  کامپیوتر: وسایل سمعی و بصری مورد استفاده

 ،کوئیز و گزاری کار  ،تشریحیسواالت چاار گزینه ای : روش ارزشیابی

 هیئیت مولفیان دانشیکده پزشیکی    -آموزی عملی بیوشیمی برای دانشجویان گروه های پزشیکی  - 1:وزش آم منابع

 جزوه آزمایشگاه بیوشیمی -2تاران

 ساعته ۱جلسه  یک:زمان

 

 اندازه گیری میزان بیلی روبین خون به روش اسید سولفانیلیک دی ازته :سومجلسه  -3
لی یاندازه گیری ب.  هموگلوبین  و پروتئیناای حاوی هم است بیلی روبین محصول ناشی از شکسته شدن  :مقدمه

  .یرقان  و بیماریاای کبدی حائز اهمیت می باشد روبین  وون  برای تشخیص 

 

 

 

 



 :هدف از ارائه این مبحث آن است که دانشجو :اهداف کلی

 .وون را بداند بیلی روبیناصول انواع روی های اندازه گیری کمی  -۱

  .بفامدوون را  بیلی روبیندازه گیری روی های ان -۱

 .وون را بداند بیلی روبینمقادیر طبیعی و تغییرات فیزیوپاتولوژیک  -3

 .بفامدرا  وون اهمیت اندازه گیری بیلی روبین -4

 

 :جلسهانتظار می رود دانشجو پس از آموزش این : اهداف ویژه

 .ایی را شرح دهدبه روی شیمی بیلی روبین اصول روی  اندازه گیری کمی -۱ 

 .به روی بیلی روبینومتر راتوضیح دهد بیلی روبین اصول روی  اندازه گیری کمی -۱

 .را با روی  شیمیایی اندازه گیری، محاسبه و گزاری نماید بیلی روبین -3

 .را در نوزادان و بالغین تمیز دهد بیلی روبین محدوده طبیعی -4

 .توضیح دهدوون را بیلی روبینتغییرات فیزیوپاتولوژیک  -5

 

 ، پرسش و پاسخ سخنرانی: روش آموزش

  کامپیوتر: وسایل سمعی و بصری مورد استفاده

 ،کوئیز و گزاری کار  ،تشریحیسواالت چاار گزینه ای : روش ارزشیابی

جیزوه آزمایشیگاه   -2دکتر مادی رسیولی ( عمومی و بالینی)اصول  آموزی  آزمایشگاه بیوشیمی – 1:آموزش  منابع

 یمی بیوش

 ساعته ۱جلسه  یک:زمان

 

 

 اندازه گیری غلظت آهن سرم خون به  روش فتو متریک: جلسه چهارم -4
صل به ترانسفرین  به ترانسفرین بدن انسان آهن به شکل جزئی از هموگلوبین یا میوگلوبین، به صورت مت :مقدمه

سنجش آهن سرم وون  اصوال بیانگر آهن . جات حمل در پالسما و یا بصورت ذویره شده در فریتین یافت می شود

 .دو ظرفیتی متصل به ترانسفرین است

 

 

 :هدف از ارائه این مبحث آن است که دانشجو :اهداف کلی

 .دوون را بدان آهناصول روی اندازه گیری کمی  -۱

  .بفامدوون را  آهنروی اندازه گیری  -۱

 .وون را بداند آهنمقادیر طبیعی و تغییرات فیزیوپاتولوژیک  -3

 .اهمیت اندازه گیری آهن وون را بفامد -4

 

 

 :جلسهانتظار می رود دانشجو پس از آموزش این : اهداف ویژه

 .متری را شرح دهدفتوبه روی  آهن اصول روی  اندازه گیری کمی -۱ 
 .را با روی  کالریمتری اندازه گیری، محاسبه و گزاری نماید آهن -۱



 .را در وانماا و آقایان تمیز دهد آهن محدوده طبیعی -4

 .توضیح دهدوون راآهن تغییرات فیزیوپاتولوژیک  -5

 

 

 ، پرسش و پاسخ سخنرانی: روش آموزش

  کامپیوتر: وسایل سمعی و بصری مورد استفاده

 ،کوئیز و گزاری کار  ،تشریحیاالت چاار گزینه ای سو: روش ارزشیابی

جیزوه آزمایشیگاه   -2دکتر مادی رسیولی ( عمومی و بالینی)اصول  آموزی  آزمایشگاه بیوشیمی – 1:آموزش  منابع

 بیوشیمی 

 ساعته ۱جلسه  یک:زمان

 

 

اندازه گیری میزان فعالیت آنزیم آسپارتات ترانس آمیناز بهه روش  (الف: جلسه پنجم  -5
IFCC  

 

آمینوترانسفرازها باعث کاتالیز واکنش های شیمیایی در سیلولاا میی شیوند کیه در آن گیروه آمیین از ییک        : مقدمه

پیرید وکسال فسفات کو آنزیم ایین واکنشیاا اسیت  نقیش ایین      . دهنده به مولکول گیرنده منتقل می گردد  مولکول

 ت های بدن استآنزیماا تأمین اسیدهای آمینه ضروری و نیمه ضروری برای باف

 

 :هدف از ارائه این مبحث آن است که دانشجو :اهداف کلی

 .وون را بداندواکنش های آنزیماای ترانس آمیناز  اصول  -۱

  .بفامدوون را  میزان فعالیت آنزیم های ترانس آمینازروی های اندازه گیری  -۱

 .وون را بداند ازآنزیم های ترانس آمین مقادیر طبیعی و تغییرات فیزیوپاتولوژیک -3

 .را بداند وون میزان فعالیت آنزیم های ترانس آمیناز اهمیت اندازه گیری -4

 
 :جلسهانتظار می رود دانشجو پس از آموزی این  :اهداف ویژه

 .را شرح دهدوون  میزان فعالیت آنزیم های ترانس آمینازاصول روی  اندازه گیری  -۱ 
 .را اندازه گیری، محاسبه و گزاری نمایدوون  ینازمیزان فعالیت آنزیم های ترانس آم -۱

 .را در وانماا و آقایان تمیز دهد وون میزان فعالیت آنزیم های ترانس آمیناز محدوده طبیعی -3

 .توضیح دهدراوون  میزان فعالیت آنزیم های ترانس آمینازتغییرات فیزیوپاتولوژیک  -4

 ، پرسش و پاسخ سخنرانی: روش آموزش

  کامپیوتر: ی و بصری مورد استفادهوسایل سمع

 ،کوئیز و گزاری کار  ،تشریحیسواالت چاار گزینه ای : روش ارزشیابی

جیزوه آزمایشیگاه   -2 دکتر مادی رسیولی ( عمومی و بالینی)اصول  آموزی  آزمایشگاه بیوشیمی –1:آموزش  منابع

 بیوشیمی 

 ساعته ۱جلسه  یک:زمان

 



 

 ن به روش فتومتریکاندازه گیری غلظت کلسیم سرم خو (ب

به صورت درون سلولی در انقباض . سلولی ایفا می کند کلسیم نقش مامی در بسیاری از فعالیت های :مقدمه

ماهیچه ها و متابولیسم گلیگوژن و به صورت بون سلولی در مینرالیزاسیون استخوان ، انعقاد وون  و انتقال پالساای 

می بررسی ترکیبات کلسیمی  و جلوگیری از پوکی استخوان  وون اهمیت اندازه گیری کلسیم .عصبی نقش دارد

 .باشد

 :هدف از ارائه این مبحث آن است که دانشجو :اهداف کلی

 .وون را بداند کلسیماصول روی اندازه گیری کمی  -۱

  .بفامدوون را  کلسیمروی اندازه گیری  -۱

 .داندوون را ب کلسیممقادیر طبیعی و تغییرات فیزیوپاتولوژیک  -3

 .اهمیت اندازه گیری کلسیم وون را بفامد -4

 

 :جلسهانتظار می رود دانشجو پس از آموزش این : اهداف ویژه

 .به روی فتومتری را شرح دهد کلسیماصول روی  اندازه گیری کمی  -۱ 
 .را با روی  کالریمتری اندازه گیری، محاسبه و گزاری نماید آهن -۱

 .ا تمیز دهدر کلسیم وون محدوده طبیعی -4

 .توضیح دهدوون راکلسیم تغییرات فیزیوپاتولوژیک  -5

 

 ، پرسش و پاسخ سخنرانی: روش آموزش

  کامپیوتر: وسایل سمعی و بصری مورد استفاده

 ،کوئیز و گزاری کار  ،تشریحیسواالت چاار گزینه ای : روش ارزشیابی

جیزوه آزمایشیگاه   -2دکتر مادی رسیولی ( بالینیعمومی و )اصول  آموزی  آزمایشگاه بیوشیمی – 1:آموزش  منابع

 بیوشیمی 

 ساعته ۱جلسه  یک:زمان

 

 

 آزمایشات فیزیکی و شیمیایی ادرار: جلسه ششم  -6
کلیه ها اندام تخصص یافته ای هستند که دو عمل مام یعنی حاا مواد . نقش مام کلیه ها تولید ادرار است :مقدمه

را به ( ، تعادل یونی و فشار اسمزیPHحفظ تعادل آب، ) یط داولی بدن زاید حاصل از متابولیسم و حفظ ثبات مح

ادرار انجام میشوند گرچه کلیه ها اعمال دیگری چون کمک  تولیدعاده دارند و هر دوی این اعمال عمدتاً از طریق 

در این قسمت  و سنتز هورمون کلسی تریول دارند ولی ( ازطریق تولید اریتروپوتئتین ) به تکثیر گویچه های سرخ 

 . تناا نقش آناا در تولید ادرار مورد بررسی قرار می گیرد

 

 :هدف از ارائه این مبحث آن است که دانشجو :اهداف کلی

 .اصول انواع آزمایشات فیزیکی ادرار شامل ظاهر ، رنگ ، بو ، حجم و وزن مخصوص ادرار را بداند -۱



هموگلیوبین   ،یص قندهای احیاء کننده ، پروتئیناا ، مواد ستونیاصول انواع آزمایشات شیمیایی ادرار شامل تشخ -۱
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 ، پرسش و پاسخ سخنرانی: روش آموزش

  کامپیوتر: وسایل سمعی و بصری مورد استفاده
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 دانشکده پزشکی واحد زاهدان –دانشگاه آزاد اسالمی 

 دانشجویان پزشکی 2 برنامه زمانبندی بیوشیمی عملی 

 94- 95 نیمسال دوم سال تحصیلی

 

مربوط به کار آزمایشگاهی و گزارش کهار  % ۰۳کل نمره واحد عملی مربوط به امتحان پایان ترم و % 3۳ -۱

 . می باشد وتحقیق و کوئیز

 .برگزار خواهد شد 95 /9/3،  95 /8/3و  5/2/95 ، 4/2/95در طول ترم دو نوبت کوئیز در تاریخهای  -2

دانشهگاه آزاد اسهالمی    دانشکده پزشهکی  پردیسدر  بیوشیمی آزمایشگاه پایان ترم کتبی امتحان - 3

 .برگزار خواهد شد زاهدان

شماره 

 جلسات

 مدرس موضوع بحث تاریخ

 ن اسید اوریک سرم خون به روش اوریکازاندازه گیری میزا  1

 

 سامان سرگزی

 اورآزسرم خون به روش  اورهاندازه گیری میزان ( الف  2

 ژافهسرم خون به روش  کراتی نیناندازه گیری میزان  (ب

 ایرانیخانم 

 اندازه گیری میزان بیلی روبین خون به روش اسید سولفانیلیک دی ازته  3

 

 سامان سرگزی

 گیری غلظت آهن سرم خون به  روش فتو متریک اندازه  4

 

 ایرانیخانم 

ترانس گلو تامات اگزالواستات  اندازه گیری میزان فعالیت آنزیم( الف  5

 خونآمیناز سرم  

 اندازه گیری غلظت کلسیم سرم خون به  روش فتو متریک( ب

 

 سامان سرگزی

 آزمایشات فیزیکی و شیمیائی ادرار  6

 

 ایرانیخانم 


