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 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 داروسازی دانشکده

 (97-98)نیمسال اول  ترمی طرح درس

 97رودی داروسازی و .Ph.D شجویاندان مخاطبان:                      بیوشیمی گیاهی پیشرفتهعنوان درس: 

 12-14 ساعتها شنبه واالت فراگیر:ساعت پاسخگویی به س   )ارائه برای بار اول(نظری واحد  2 واحد:و نوع  تعداد

                    10-12 ها ساعتشنبه: زمان ارائه درس

 واحد( 5/3) مسعود مدرسی دکتر -واحد(  5/0) نیاشکوهی کترد مدرس:

 ندارد نیاز:درس پیش

 هدف کلی درس :

 آشنایی با گیاه، سلول و اجزاء مولکولی آن -1

 راههای متابولیکی عمده در گیاهانوشیمیایی و های بیمکانیسمآشنایی با  -2

های کربوهیدرات وها سازی کربوهیدراتذخیرهها شامل متابولیسم منوساکاریدها، متابولیسم کربوهیدراتآشنایی با  -3

 ساختمانی 

 هامتابولیسم چربیآشنایی با  -4

 آشنایی با متابولیسم لولیه ازت -5

 هاپروتئیناسیدهای نوکلئیک و آشنایی با  -6

 آشنایی با تنظیم تفسیر ژن در گیاهان -7

 آشنایی با شیمی پاتولوژی گیاهی -8

 آشنایی با شیمی اکولوژی گیاهی -9

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 دهندهشکیلتشامل دیواره سلولی و محتویات گیاهان و اجزاء تشکیل دهنده سلول گیاهی  بندیتقسیمآشنایی با  -1

 سیتوپالسم بغیر از هسته سلول

 دهنده آن و روشهای فراکسیوناسیون اجزاء سلولیهسته سلول و اجزاء تشکیلآشنایی با  -2

 سازی آن و تنظیم این فرآیندفرآیند جذب انرژی نورانی و ذخیرهآشنایی با  -3

 منوساکاریدها انرژی از مسیرهای متابولیکی عمده دخیل در تولیدآشنایی با  -4

 آشنایی با مسیرهای متابولیکی عمده دخیل در تولید انرژی از منوساکاریدها )ادامه( -5

 ای و راههای متابولیکی مهم آنهاهای ذخیرهمتابولیسم کربوهیدرات باآشنایی  -6

 های ساختمانی و راههای متابولیکی مهم آنهامتابولیسم کربوهیدراتآشنایی با  -7

 ا و راههای متابولیکی مهم آنهاهمتابولیسم چربیآشنایی با  -8

 متابولیسم اولیه ازتآشنایی با  -9

 متابولیسم اولیه ازتآشنایی با  -10

 اسیدهای نوکلئیک گیاهی و متابولیسم آنها آشنایی با -11

 های گیاهی و متابولیسم آنهاپروتئین آشنایی با -12

 هاای و ژنهای ارگانلژنهای هسته آشنایی با -13
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 های دخیل در تنظیم بیان ژنها و گیاهان نوترکیبمکانیسم باآشنایی  -14

 و مقاومت گیاهان شدنهای دخیل در بیمارژنتیک و مکانیسم آشنایی با -15

 هادر این برهمکنش های دخیلو مکانیسم برهمکنش گیاهان با محیط اطراف و چرندگان آشنایی با -16

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 جلسه اول -1

دهنده کیلتویات تشبندی گیاهان و اجزاء تشکیل دهنده سلول گیاهی شامل دیواره سلولی و محآشنایی با رده هدف کلی: •

 سیتوپالسم بغیر از هسته سلول

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •

 د.بندی دنیای موجودات زنده را برحسب نوع سلول شرح بدهتقسیم -1-1

 بندی دنیای موجودات زنده را توضیح بدهد.جایگاه گیاهان در تقسیم -1-2

 دهنده سلول گیاهی را نام ببرد.اجزاء تشکیل -1-3

 نماید. در مورد ساختار میکروسکوپی دیواره سلولی توضیح داده و تصویری شماتیک از آن ترسیم -1-4

 نماید. یولوژیکی آن را بیاندر مورد ساختار غشاء سلولی توضیح داده و نقش ب -1-5

 در مورد ساختار تونوپالست توضیحاتی داده و نقش بیولوژیکی آن را تشریح نماید. -1-6

 ساختار واکوئل را تشریح نموده و نقش بیولوژیکی آن را توضیح دهد. -1-7

 ساختار شبکه اندوپالسمیک را تشریح نموده و نقش بیولوژیکی آن را بیان نماید. -1-8

 را تشریح نماید. هاها توضیح داده و نقش بیولوژیکی آندر مورد ساختار میکروسکوپی ریبوزوم -1-9

 درخصوص ساختار اجسام گلژی توضیحاتی داده و نقش بیولوژیکی آنها را تشریح نماید. -1-10

 را تشریح نموده و نقش بیولوژیکی آن را بیان نماید. میتوکندریساختار  -1-11

 ید.تیدها را تشریح نموده و به نقش بیولوژیکی آنها را در زندگی گیاهان اشاره نماساختار پالس -1-12

 

 جلسه دوم -2

 دهنده آن و روشهای فراکسیوناسیون اجزاء سلولیآشنایی با هسته سلول و اجزاء تشکیل هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •

 ببرد. دهنده آن را نامکوپی هسته سلولهای گیاهی توضیح داده و اجزاء تشکیلدر مورد ساختار میکروس -2-1

 د.اشاره نمای نقش بیولوژیکی هسته سلول در گیاهانبه  -2-2

 مراحل تقسیم سلولی را در گیاهان را نام برده و به اختصار توضیح دهد. -2-3

 د.شاره نمایی آنها اد را نام برده و به نقش بیولوژیکهای ریزی که بطور پراکنده در سیتوپالسم وجود دارنارگانل -2-4

 .مراحل فراکسیوناسیون اجزاء سلولی را نام ببرد -2-5

 .شرایط الزم برای محیط هموژناسیون سلول گیاهی را بیان نماید -2-6

 روشهای تخریب سلول و بافت گیاهی را تشریح نماید. -2-7

  ببرد. های آن را نامهای سلولی اشاره نموده و انواع تکنیکبه نقش سانتریفیوژ در جداسازی ارگانل -2-8

 

 جلسه سوم -3

 سازی آن و تنظیم این فرآیندآشنایی با فرآیند جذب انرژی نورانی و ذخیره هدف کلی: •
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 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •

 هد.توسط سلول گیاهی توضیح د NADPHو  ATPه بطور اختصار در مورد جذب انرژی نورانی و تبدیل آن ب -3-1

 سازی انرژی نورانی اشاره نماید.به اجزاء مهم دخیل در ذخیره -3-2

 کالوین را به اختصار توضیح داده و به نقش آن در بیولوژی گیاهان اشاره نماید. -سیکل بنسون -3-3

 ن توضیح دهد.فتورسپیرایشن را تعریف نموده و نقش آن را در بیولوژی گیاها -3-4

 را به اختصار توضیح داده و به نقش آن در بیولوژی گیاهان اشاره نماید. 4فتوسنتز کربن -3-5

 دهند، تشریح نماید.را انجام می 4ساختار گیاهانی که فتوسنتز کربن -3-6

 ماید.نن ن اسید را به اختصار توضیح داده و اهمیت آن را در بیولوژی گیاهان بیایشمتابولیسم کراسول -3-7

 

 جلسه چهارم -4

 منوساکاریدها انرژی از آشنایی با مسیرهای متابولیکی عمده دخیل در تولید هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •

 متابولیکی عمده دخیل در تولید انرژی از منوساکاریدها را نام ببرد. مسیرهای -4-1

 موده و نقش آن را در بیولوژی گیاهان توضیح دهد.گلیکولیز را تعریف ن -4-2

 گلیکولیز و تنظیم این فرآیند را به اختصار تشریح نماید. مسیر هایواکنش -4-3

 مسیر پنتوز فسفات را تعریف نموده و به نقش آن در فرآیند تولید انرژی اشاره نماید. -4-4

 ا به اختصار تشریح نماید.و تنظیم این فرآیند ر مسیر پنتوز فسفاتهای واکنش -4-5

 

 جلسه پنجم -5

 آشنایی با مسیرهای متابولیکی عمده دخیل در تولید انرژی از منوساکاریدها )ادامه( هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •

 سیکل سیتریک اسید را تعریف نموده و نقش آن را در بیولوژی گیاهان توضیح دهد. -5-1

 های سیکل سیتریک اسید و تنظیم این فرآیند را به اختصار تشریح نماید.واکنش -5-2

 اید.نقش فرآیند انتقال الکترون و فسفریالسیون اکسیداتیو را در تولید انرژی به اختصار بیان نم -5-3

 چندین مسیر دخیل در انتقال الکترون را نام ببرد. -5-4

 توضیح دهد.به اختصار  ATPپیرامون سنتز  -5-5

 

 مششجلسه  -6

 ای و راههای متابولیکی مهم آنهاهای ذخیرهآشنایی با متابولیسم کربوهیدرات هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •

 ای را در بیولوژی گیاهان بیان نماید.های ذخیرهنقش کربوهیدرات -6-1

 کننده در این مسیر توضیح دهد.های شرکتحاظ مراحل و آنزیممسیر بیوسنتز سوکروز را از ل -6-2

 مختصری در خصوص کاتابولیسم سوکروز توضیح دهد. -6-3

 ها اشاره نماید.ها و پروتئینکننده بیان آنزیمبه نقش سوکروز بعنوان یک تنظیم -6-4

 هالوز به اختصار توضیح دهد.تره -α، αدر خصوص بیوسنتز و کاتابولیسم  -6-5

 هالوز را در بیولوژی گیاهان بیان نماید.تره -α، αنقش  -6-6
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 ای را نام ببرد.دیگر اولیگوساکاریدهای با نقش ذخیره -6-7

 ها به اختصار توضیح دهد.در خصوص، ساختار، بیوسنتز و کاتابولیسم فروکتان -6-8

 دهد.در خصوص، ساختار، بیوسنتز و کاتابولیسم نشاسته به اختصار توضیح  -6-9

 ای را نام ببرد.ساکاریدهای با نقش ذخیرهدیگر پلی -6-10

 

 مهفتجلسه  -7

 های ساختمانی و راههای متابولیکی مهم آنهاآشنایی با متابولیسم کربوهیدرات هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •

 های ساختمانی در بیولوژی گیاهان اشاره نماید.به اهمیت کربوهیدرات -7-1

 ساختار کلی دیواره سلولی را شرح دهد. -7-2

 نماید. ی را بیانگیری دیواره سلولدهنده دیواره سلولی را نام برده و نحوه درگیری آنها در شکلاجزاء تشکیل -7-3

 هنده دیواره سلولی توضیح دهد.دبه اختصار در خصوص بیوسنتز اجزاء تشکیل -7-4

 دهنده دیواره سلولی توضیح دهد.به اختصار در خصوص کاتابولیسم اجزاء تشکیل -7-5

 

 تمشجلسه ه -8

 ها و راههای متابولیکی مهم آنهاآشنایی با متابولیسم چربی هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •

 اسیدهای چرب توضیح بدهد. در مورد ساختار -8-1

 های گیاهی را نام ببرد. اجزاء اصلی لیپیدی غشاء پالسمایی سلول -8-2

 به نقش لیپیدها در بیولوژی گیاهان اشاره نماید. -8-3

 مسیرهای بیوسنتز اسیدهای چرب را بطور اختصار تشریح نماید. -8-4

 شدن زنجیره اسیدهای چرب توضیح بدهد. در مورد نحوه تولید اسیدهای چرب غیراشباع و طوالنی -8-5

 آسیل گلیسرول را بیان نماید.نحوه تشکیل تری -8-6

 توضیحاتی در خصوص مسیرهای کاتابولیکی لیپیدها ارائه نماید. -8-7

 های گیاهان را نام ببرد.های سطحی اندامدهنده الیهاجزاء تشکیل -8-8

 وضیح دهد.های گیاهان به اختصار تهای سطحی اندامهنده الیهددر مورد ساختار و بیوسنتز اجزاء تشکیل -8-9

 

 منهجلسه  -9

 متابولیسم اولیه ازتآشنایی با  هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •

 دهد. پاسخ سؤاالت به و دهد توضیح قبل جلسه مطالب مورد در -9-1

 دهد. فرآیند متابولیسم ازت را توضیح -9-2

 

 مدهجلسه  -10

 متابولیسم اولیه ازتآشنایی با  هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •
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 دهد. پاسخ سؤاالت به و دهد توضیح قبل جلسه مطالب مورد در -10-1

 فرآیند متابولیسم ازت را توضیح دهد. -10-2

 

 جلسه یازدهم -11

 های نوکلئیک گیاهی و متابولیسم آنهاآشنایی با اسید هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •

 های گیاهی توضیح بدهد.سلول RNAو  DNAدر مورد ساختار  -11-1

 های گیاهی اشاره نماید.در سلول RNAو  DNAهای تمرکز به محل -11-2

 های گیاهی را نام ببرد.در سلول RNAانواع  -11-3

 را بطور اختصار توضیح دهد. DNAبیوسنتز و همانندسازی  -11-4

 و تنظیم آنها داشته باشد. RNAهای ترجمه ای مختصر به مکانیسماشاره -11-5

 

 جلسه دوازدهم -12

 های گیاهی و متابولیسم آنهاآشنایی با پروتئین هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •

 های گیاهی توضیح بدهد.بطور اختصار در مورد ساختار پروتئین -12-1

 اشاره نماید. RNAواژه کدون را تعریف نموده و به نقش آن در ترجمه  -12-2

 به پروتئین را تشریح نماید. RNAمکانیسم ترجمه  -12-3

 ها بعد از ترجمه، اشاره نماید.به انواع تغییرات پروتئین -12-4

 ها را نام ببرد.مرکز پروتئینهای تمکان -12-5

  ها توضیح بدهد.مختصری درخصوص تخریب پروتئین -12-6

 

 جلسه سیزدهم -13

 ای و ژنهای ارگانلیژنهای هسته آشنایی با هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •

 ای توضیحاتی ارائه نماید.های هستهدر مورد ساختار ژن -13-1

 ای را بیان نماید.های هستهژن رونویسی ازنحوه  -13-2

 ای اشاره نماید.های هستهکننده رونویسی از ژنبه عوامل تنظیم -13-3

 به نقش ژنهای ارگانلی در بیولوژی گیاهان اشاره نماید. -13-4

 محل تمرکز ژنهای ارگانلی را نام ببرد. -13-5

 

 جلسه چهاردهم -14

 های دخیل در تنظیم بیان ژنها و گیاهان نوترکیبا مکانیسمآشنایی ب هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •

 ها و پالستیدها را بطور اختصار توضیح بدهد.نحوه کنترل بیان ژنها در میتوکندری -14-1

 ای و ارگانلی اشاره نماید.به نحوه برهمکنش ژنهای هسته -14-2
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 های سیگنالینگ در تنظیم بیان ژن را تشریح نماید.اختصار مکانیسمبه  -14-3

 به نقش تنظیم بیان ژن در نمو گیاهان اشاره نماید. -14-4

 بیان نماید که گیاهان نوترکیب چه گیاهانی هستند. -14-5

 نحوه بیان و مهار ژنها در گیاهان نوترکیب را توضیح دهد. -14-6

 را بیان نماید.گیاهان نوترکیب اهمیت  -14-7

 

 جلسه پانزدهم -15

 های دخیل در بیمارشدن و مقاومت گیاهانآشنایی با ژنتیک و مکانیسم هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •

 های گیاهان را نام ببرد.های عمده پاتوژنگروه -15-1

 ها اشاره نماید.به پاتوژنبه عوامل مؤثر در حساسیت یا مقاومت گیاهان  -15-2

 عوامل ژنتیکی دخیل در برهمکنش گیاه/پاتوژن را توضیح دهد. -15-3

 های پاتوژنیسیته عوامل پاتوژن گیاهی را لیست نماید.مکانیسم -15-4

 وار بیان نماید.های مقامت گیاهان به عوامل پاتوژن را فهرستمکانیسم -15-5

 

 جلسه شانزدهم -16

 هاکنشهای دخیل در این برهمیی با برهمکنش گیاهان با محیط اطراف و چرندگان و مکانیسمآشنا هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •

 های محیطی وارده به گیاهان را نام ببرد.انواع استرس -16-1

 های محیطی اشاره نماید.های گیاهان به استرسبه انواع پاسخ -16-2

 های دفاعی گیاهان در مقابل چرندگان را لیست نماید.مکانیسم -16-3

 های گیاهی را فهرست نماید.دستجات مختلف توکسین -16-4

 شدن را توضیح دهد.های القایی در گیاهان ناشی از چریدهانواع پاسخ -16-5
 

 منابع:

1. Dey PM, Harborne JB. Plant biochemistry, Academic Press, London, 1997. 

2. Heldt HW, Heldt F. Plant biochemistry, Elsevier Inc., San Diego, 2005. 

 

 روش تدریس:

 سخنرانی -1

 استفاده از پورپوینت -2

 نوشتن بر روی وایت بورد -3

 پرسش و پاسخ -4
 

 وسایل آموزشی :

 ویدئو پروژکتور و پوینتر -1

 بردبرد و ماژیک وایتتخته وایت -2
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 زشیابیسنجش و ار

 سهم از نمره کل آزمون روش آزموننام 

 )بر حسب درصد(

 ساعت تاریخ

 12-10 26/8/97 55-50% کتبی )تستی و تشریحی( ترمآزمون میان 

 12/10-30/30 26/10/97 50-45% کتبی )تستی و تشریحی( آزمون پایان ترم

تکالیف 

اختیاری یا 

سؤاالت درسی 

 اختیاری

دریافت پاسخ از فراگیران 

 ورت کتبی یا شفاهیبص

%10+ 

)بصورت بارم 

تشویقی و مازاد بر 

 (%100نمره 

در کلیه جلسات  در طول ترم

 آموزشی درس

 

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضور مرتب و منظم بر سر کلیه جلسات آموزشی -1

 رعایت اصول نظم و آرامش بر سر کلیه جلسات آموزشی -2

 ب ارائه شده توسط مدرستوجه هوشیارانه به مطال -3

 برداری از نکات مهم درسییاداشت -4

 مشارکت در مباحث دو طرفه میان مدرس و فراگیران -5

 تالش در جهت انجام تکالیف اختیاری و داوطلبانه -6

 ترمترم و پایانهای میانشرکت در آزمون -7
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 (97روسازی ورودی دا.Ph.D )دانشجویان بیوشیمی گیاهی پیشرفته جدول زمانبندی درس

 10-12ها ساعت شنبه روز و ساعت جلسه:
 

 مدرسنام  موضوع جلسه تاریخ جلسه

 دکتر مدرسی ایبندی گیاهان و اجزاء سلولی غیر هستهتقسیم 31/6/97 1

 دکتر مدرسی ای و روشهای فراکسیوناسیون اجزاء سلولیاجزاء سلولی هسته 7/7/97 2

 دکتر مدرسی سازی آن و تنظیم این فرآیندورانی و ذخیرهفرآیند جذب انرژی ن 14/7/97 3

 دکتر مدرسی مسیرهای متابولیکی عمده دخیل در تولید انرژی از منوساکاریدها 21/7/97 4

 دکتر مدرسی مسیرهای متابولیکی عمده دخیل در تولید انرژی از منوساکاریدها )ادامه( 28/7/97 5

 دکتر مدرسی ای و راههای متابولیکی مهم آنهاذخیره هایمتابولیسم کربوهیدرات 5/8/97 6

 دکتر مدرسی های ساختمانی و راههای متابولیکی مهم آنهامتابولیسم کربوهیدرات 12/8/97 7

 دکتر مدرسی ها و راههای متابولیکی مهم آنهامتابولیسم چربی 19/8/97 8

 ̶ ترمامتحان میان 26/8/97 ̶

 نیاشکوهیدکتر  ازت متابولیسم اولیه 10/9/97 9

 نیاشکوهیدکتر  متابولیسم اولیه ازت 17/9/97 10

 دکتر مدرسی اسیدهای نوکلئیک گیاهی و متابولیسم آنها 24/9/97 11

 دکتر مدرسی های گیاهی و متابولیسم آنهاپروتئین 1/10/97 12

 دکتر مدرسی هاای و ژنهای ارگانلژنهای هسته 2/10/97 13

 دکتر مدرسی های دخیل در تنظیم بیان ژنها و گیاهان نوترکیبانیسممک 8/10/97 14

 دکتر مدرسی های دخیل در بیمارشدن و مقاومت گیاهانژنتیک و مکانیسم 9/10/97 15

های دخیل در برهمکنش گیاهان با محیط اطراف و چرندگان و مکانیسم 15/10/97 16

 هااین برهمکنش

 دکتر مدرسی

 

 


