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 بنام خدا 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده داروسازی

 

 

 دانشجویان دکترای تخصصی بیوشیمیمخاطبان:عنوان درس: سم شناسی نظری                    

 نیاز: درس پیش واحد نظری 2 تعداد و نوع واحد:

 دکتر لیال حسین زاده) یک واحد( و دکتر امیر کیانی ) یک واحد( مدرس:21 -22ها  شنبه سه زمان ارائه درس:

 

 کمک به فراگیری اثرات زیان آور  مواد شیمیایی بر روی سیستمهای بیولوژیک  هدف کلی درس:

 اهداف کلی جلسات:

 کلیات سم شناسی -1

 آشنایی دانشجویان با چگونگی جذب و توزیع مواد سمی در بدن -2

 های دفع آنان از بدن مراحل بیوترانسفورماسیون مواد سمی و راه آشنایی دانشجویان با -3

 آشنایی دانشجویان با اثرات مواد سمی بر روی ارگان کلیه -4

 آشنایی دانشجویان با اثرات مواد سمی بر روی ارگان کبد -5

 زا آشنایی دانشجویان با سرطان و مواد شیمیایی سرطان -6

 ویی سوئ مصرف دارآشنایی دانشجویان  -7

 آشنایی دانشجویان با تعیین سمیت با استفاده از آزمایشات حیوانی -8

 

 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 جلسه اول: 

 آشنایی با کلیات سم شناسی هدف کلی: 

 اهداف ویژه: 

 تعریفکلیازسم شناسیارئهنماید -1

 ت علم سم شناسی شده است را بداند. حوادث مهم که منجر به پیشرف -2

 .باوظایفسمشناساندرشاخههایاصلیسمشناسیآشناباشند -3

 را توضیح دهد.   NOAELوLD50  ،LOAELمفاهیم  – 4

 .انواع پاسخهایی که بدن در مواجهه با مواد سمی بروز می دهد را نام ببرد و توضیح دهد  -5

 جلسه دوم: 
 آشنایی با چگونگی جذب و توزیع مواد سمی در بدن هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ها را از غشاء سلول توضیح دهد.xenoboticهای عبور   روش -2 
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 را توضیح دهد. SLCو  ABCهای خانوادة  خصوصیات ناقل -2

 پروسة جذب را در یک جمله تعریف کند. -3

 شناسی را نام ببرد. مواد سمی به ترتیب اهمیت در سمهای اصلی جذب  مکان -4

 فاکتورهای مؤثر در جذب مواد سمی از طریق دستگاه گوارش، دستگاه تنفس و پوست را بشناسد. -5 

 پروسة توزیع را در یک جمله تعریف کند. -6

 های اصلی ذخیره مواد سمی در بدن را بشناسد. مکان -7 

 ی را در پروسة توزیع، توضیح دهد.مغزی و سد جفت -نقش سد خونی -8

 سومجلسه 

با  ییآشناو آنها از بدندفع  آشنایی با مراحل بیوترانسفورماسیون مواد سمی و چگونگی هدف کلی:

 یوانیح شاتیبا استفاده از آزما ییایمیش باتیترک تیسم یابیارز یها روش

 اهداف ویژه: 

 شناسی را بداند. سم اهمیت پروسة بیوترانسفورماسیون در داروسازی و  -2

 توضیح دهد.های اصلی دخیل در پروسة بیوترانسفورماسیون را  واکنش  -2

 نقش و اهمیت  آنزیمهای خانواده  سیتوکروم اکسیداز در متابولیسم را بداند.  -3

 اهمیت القا و مهار آنزیمی را در پروسة بیوترانسفورماسیون توضیح دهد.  -5

 سمی از بدن را نام ببرد.های اصلی دفع مواد  راه -6

 .را بداند یوانیح شاتیدو اصل مهم در آزما-7

 .دهد حیرا توض ییایمیمواد ش یو استنشاق یپوست ،یحاد خوراک تیسم یروش بررس-8

مورد استفاده، دوز ماده،  یها تعداد گونه ش،یتحت حاد )مدت زمان آزما تیسم یروش بررس-9

 .( را بداندیمورد بررس یها شاخص

 .کند فیرا تعر MTD و NOAEL ،LOAEL اصطالحات-21

مورد استفاده، دوز ماده و  یها تعداد گونه ش،یمزمن )مدت زمان آزما تیسم یروش بررس-22

 .( را بداندیمورد بررس یها شاخص

 کند. یطراح ییایمیماده ش کییمثل دیتول تیسم نییتع یبرا شیآزما کی -22

 چهارم جلسة 

 آشنایی با اثرات ترکیبات سمی بر روی ارگان کلیه هدف کلی:

 اهداف ویژه: 

 

 آناتومی و فیزیولوژی کلیه را بشناسد.  -2

 دالیل حساس بودن بافت کلیه نسبت به ترکیبات سمی را توضیح دهد.  -2

آورند  عالیم جراحت حاد کلیه را توضیح داده و سموم و داروهایی که این نوع آسیب را بوجود می  -3

 نام ببرد.

 را در یک جمله توضیح دهد. (GFR)گلوبرولی فیلتراسیون   -4
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آورند نام  من کلیه را بشناسد و سموم و داروهایی که این نوع آسیب را بوجود میمزعالیم جراحت  -5

 ببرد.

وزیدها را توضیح کلیگمکانیسم سمیت کلیوی فلز جیوه، داروهای ضد التهاب غیراسترونید و آمینو  -6

 دهد.

 شوند را بشناسد. های کلیوی استفاده می هایی که برای ارزیابی آسیبرمارک  -7

 پنجم جلسه 

 آشنایی با اثرات مواد سمی بر روی ارگان کبدهدف کلی: 

 آناتومی و فیزیولوژی کبد را بشناسد.  -2

 چهار گروه سلولی مهم در بافت کبد را نام برده و خصوصیات آنها را توضیح دهد.  -2

 منطقه مهم آن را بداند. 3ینوس( را بشناسد و خصوصیات سواحد عملکردی کبد )آ  -3

 های کبد از طریق اپپتوز با مرگ از طریق نکروز را بداند. تفاوت مرگ سلول -4

 کلستازیس را در یک جمله تعریف کند.  -5

 را بشناسد. Veno Occlusiveبیماری   -6

 دهد.علت فیبروزه شدن بافت کبد را توضیح   -7

 عوامل مؤثر در ایجاد کبد چرب را بداند.  -8

 مکانیسم سمیت کبدی استامینوفن و اتانل را توضیح دهد. -9

 مارکرهایی که جهت تشخیص آسیبهای کبدی به کار می روند را بشناسد.  -21

 ششم: جلسه 

 قلب ارگان  یبر رو یبا اثرات مواد سم یی:آشنایهدف کل

 .را بشناسد یقلبولوژیزیو ف یآناتوم -2

 پوتنشن سلول قلبی را توضیح دهد. -مراحل اکشن -2

 بیومارکرهای سمیت قلبی را توضیح دهد.- -3

 مکانیسم سمیت قلبی اتانول را شرح دهد.  -4

مکانیسم و عالیم سمیت با گلیکوزیدهای کاردیو اکتیو، داروهای ضد افسردگی و کوکایین  را شرح  -5

 . دهد

 هفتم جلسه 

 سوئ مصرف دارویی با آشنایی هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را در یک جمله تعریف کند. سوئ مصرف دارویی   -2

تقسیم بندی سازمان بهداشت انواع ترکیباتی که مورد سوئ مصرف قرار می گیرند را بر حسب  -2

 بداند. جهانی  

 اپیودهای اگزوژن و اندوژن را نام ببرد.  -3

 انواع رسپتورهای اپیودی و نقش آنها را بداند.  -4
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اپیودهایی که بیشتر مورد سوئ مصرف قرار می گیرند را بشناسد و عوارض سوئ آنها بر بدن را  -5

 بداند. 

ترکیبات  توهم زا یی که از گیاه کانابیس به دست می آید را بشناسدو عوارض استفاده از آنها را  -6

 بداند. 

 تر کیبات آمفتامینی و عوارض سوئ ناشی از مصرف آنها را بداند.   -7

 هشتم: جلسه 

 زا سرطان ییایمیبا سرطان و مواد ش یی: آشنایهدف کل

  :ژهیو اهداف

 .آن را بشناسد جادیمؤثر در ا یکند و فاکتورها فیجمله تعر کیسرطان را در  -2

 .دهد حیرا توض کیدر مبحث سرطان را بشناسد و هر  جیرا یاصطالحات علم -2

 .را شرح دهد  یسلول سرطان کیسلول نرمال به  کیشدن  لیمراحل تبد -3

 .را بداند کیو ژنوتوکس کیژن یاپ یتفاوت مواد سرطانزا -4

 .دهد حیسرکوب کنندة تومور و پروتو انکوژها را در سرطان توض یها نقش ژن -5

 را بداند. یالملل نیمعتبر ب یها سرطانزا توسط آژانس ییایمیمواد ش یبند اساس طبقه -6

 منابع:

 

1. Casarett&DoullsToxicology, Curtis D. Klassan. McGraw Hill 7th Edition, 

2007. 

 

2. The Text book of Modern Toxicology, Ernest Hodgson, Wiley, 3th Edition, 

2004. 

 

3. Basic Toxicology, Frank c/u, Taylor and francis 3th Edition, 1996. 

 روش تدریس:

 پرسش و پاسخ -سخنرانی

 های کمک آموزشی: رسانه

 برد، ویدئو پروژکتور وایت

 سنجش و ارزیابی:

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

  جلسات زوج پایان  2 تشریحی  کوئیز

  وسط ترم 3 ارایه توسط دانشجو  کنفرانس 

 پایان ترم
سواالت تستی و 

 پاسخ کوتاه
 ترمپایان  3.5
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 مقررات درس و انتظارات از دانشجو:

رود که با توجه به اهمیت درس جهت هر چه بهتر برگزار شدن این  از دانشجویان محترم انتظار می

 واحد درسی به نکات زیر توجه نمایند:

 حضور منظم و دقیق در کالس -

 های داخل کالسی شرکت در فعالیت -

 رجوع به منابع معرفی شده -

 کردن سواالت جلسه قبل در ابتدای جلسه بعدیمطرح  -

 کوئیز بعمل خواهد آمد.  اتجلسه از درس همان جلسدو  در انتهای  هر  -        
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 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه جلسه

دکتر حسین  کلیات سم شناسی   1

 زاده 

سخنرانی، پرسش و پاسخ ، بحث 

 گروهی

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، 

دکتر حسین  جذب و توزیع ترکیبات سمی   2

 زاده

سخنرانی، پرسش و پاسخ ، بحث 

 گروهی

 ویدئو پروژکتور، وایت برد،

بیوترانسفورماسیون و دفع تر  3

و آزمایشات   کیبات سمی 

 حیوانی

دکتر حسین 

 زاده

سخنرانی، پرسش و پاسخ ، بحث 

 گروهی

وایت برد،ویدئو پروژکتور،   

اثرات مواد سمی بر روی ارگان  4

 کلیه

دکتر حسین 

 زاده

سخنرانی، پرسش و پاسخ ، بحث 

 گروهی

 ویدئو پروژکتور، وایت برد،

اثرات مواد سمی بر روی ارگان  5

 کبد

دکتر حسین 

 زاده

سخنرانی، پرسش و پاسخ ، بحث 

 گروهی

 ویدئو پروژکتور، وایت برد،

ارگان اثرات مواد سمی بر روی  6

 قلب

دکتر حسین 

 زاده

پرسش و پاسخ ، بحث  ،یسخنران

یگروه  

برد، تیپروژکتور، وا دئویو  

دکتر حسین  سوئ مصرف دارویی 7

 زاده

سخنرانی، پرسش و پاسخ ، بحث 

 گروهی

 ویدئو پروژکتور، وایت برد،

 ییایمیبا سرطان و مواد ش ییآشنا 8

 زا سرطان

دکتر حسین 

 زاده

، بحث سخنرانی، پرسش و پاسخ 

 گروهی

 ویدئو پروژکتور، وایت برد،
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