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کذ درس 54 :

ًبم درس َّ :رهَى شٌبسی
در س پیشٌیبز :بیَ شیوی پسشکی 2
ػٌَاى جلسِ

ردیف

ّذف کلی

تقسیم بندی هورمونها بر اساس
ساختمان شیمیایی و نحوه اثر هور
مونها بر فعالیت سلولها
 1کلیات هورمون شناسی

 2محور هیپوتاالموس – هیپوفیز
واختالالت آن
غده تیروئید
3

 4غده آدرنال

تؼذاد ٍاحذ ٍ 1 :احذ

رشتِ ٍ هقطغ تحصیلی  :ػلَم آزهبیشگبّی  -کبرشٌبسی

هدف از ارائه این مبحث بدست
آوردن اطالعات الزم درباره غدد
هیپوتاالموس وهیپوفیز وهورمون
های مترشحه از آنها است.
شناخت ساختار بافتی غده تیروئید
وهورمون های آن و آشنایی با محور
هیپوتاالموس –هیپوفیز -تیروئید

شناخت ساختار بافتی آدرنال قشری
ومرکزی وهورمون های آنها
وعملکرد وتغییرات هورمون های
آنها در بیماریها

ًَع ٍاحذ :تئَری
ًبم هذرس  :دکتر شیوب چْرئی

اّذاف رفتبری
روشهای مختلف تنظیم شیمیایی فعالیت های سلولی (اتوکرین وپاراکرین وآندوکرین ) را
شرح دهد .
هورمون را تعریف کند .
هورمون را بر اساس ساختمان شیمیایی تقسیم بندی کند .
رسپتور هورمون را تعریف کند .
انواع رسپتورهای هورمونی را بر اساس جایگاه سلولی آنها ذکر نماید .
عملکرد هورمونها را توضیح دهد .
روشهای انتقال پیام توسط هورمون ها را شرح دهد
شناخت کلی از عملکرد و هورمون های هیپوتاالموس
اثر هورمون های هیپوتاالموس بر غده هیپوفیز شناخت کلی از آناتومی وتقسیمات
غده هیپوفیز
آشنایی با هورمونهای هیپوفیز قدامی وعملکرد آنها
آشنایی با هورمون های هیپوفیز خلفی وعملکرد انها
شناخت ساختار بافتی غده تیروئید
مراحل ساخت هورمون های اصلی غده تیروئید
آشنایی با محور هیپوتاالموس –هیپوفیز-تیروئید آشنایی با انواع کم کاری وپر کاری
تیروئید وعلل ایجاد آن

ساختار بافتی غده آدرنال
آشنایی با هورمون های بخش قشری ونقش فیزیولوژیک آنها وعوامل کنترل کننده
آنهاوتغییرات آنها در بیماریها
آشنایی با هورمون های بخش مرکزی ونقش فیزیولوژیک آنها وعوامل کنترل کننده
آنهاوتغییرات آنها در بیماریها

حیطِ

ٍسبیل

رٍش

هَرد ًیبز

تذریس

ویدئو
پروژکتور
ووایت
بورد

سخنرانی
وارائه
اسالید
های
مربوطه
و نوشتن
بر روی
تخته

 5غدد پاراتیرویید ومتابولیسم فسفر
وکلسیم واختالالت مربوطه

شناخت ساختار بافتی و هورمون این
غدد وبررسی بیماریهای مربوطه

 6پانکراس ومعده

شناخت پانکراس ومعده وروده بعنوان
غدد داخلی ونقش هورمون های
مترشحه از آنها

 7شیمی حاملگی وجفت

آشنایی با جفت بعنوان غده آندوکرین

 8تخمدان – رحم – بیضه

تخمدان – رحم – بیضه بعنوان غدد
آندوکرین ونقش هورمونهای مترشحه
از آنها

ساختار بافتی غدد پاراتیروئید
ساختار شیمیایی هورمون پاراتورمون
چگونگی کنترل ترشح پاراتورمون
نحوه کنترل غلظت کلسیم وفسفر توسط پاراتورمون
علل ایجاد هیپو وهیپر پاراتیروئیدیسم وتغییرات غلظت کلسیم وفسفر در این بیماری ها
نقش فرم فعال ویتامین د در کنترل غلظت کلسیم وفسفر
نقش هورمون کلسی تونین درکنترل غلظت
کلسیم وفسفر
تعریف وتشریح جزایر النگر هانس در پانکراس بعنوان غدد داخلی
آشنایی با هورمون های مترشحه از پانکراس ونقش فیزیولوژیک هر کدام
آشنایی با هورمون های مترشحه از معده ونقش فیزیولوژیک هر کدام
آشنایی با هورمون های مترشحه از روده ونقش فیزیولوژیک هر کدام

آشنایی با هورمون های مترشحه ازجفت ونقش آن در طول دوران بارداری
آشنایی با هورمون های مترشحه ازغدد مختلف جنین ونقش فیزیولوژیک هر کدام
معرفی منشا تولید هر کدام از هورمون های جفت

انواع هورمون های مترشحه از تخمدان ونقش هر کدام در فیزیولوژی بدن
نقش هورمون های استروژن ولوتئینی و محرک فولیکولی وپروژسترون در تنظیم
دوران تخمک گذاری ونازایی های قبل وبعد آن
هورمون های مترشحه ازبیضه ها ونقش هر کدام در فیزیولوژی بدن
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ًحَٓارزیببی فؼبلیت داًشجَ :حضَر هٌظن ٍسر ٍقت ٍ رػبیت شئَ ًبت اسالهی ٍداًشجَییشرکت فؼبل در هببحث درسی ٍطرح سَال
پبسخگَیی بِ سَاالت هطرح شذُ در کالس
اهتحبى پبیبى ترم

-

-تکبلیف داًشجَ :شرکت فؼبل ٍهٌظن در کالس

-

هطبلؼِ هطبلب درسی قبل ٍبؼذ کالس

-

پبسخ گَیی بِ سَاالت درسی
اًجبم تکبلیف ٍتحقیقبت درسی ٍارائِ آًْب در کالس

