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B. Obiectivele disciplinei:
•
Însușirea principalelor noțiuni teoretice și practice din domeniul biochimiei medicale
Se propune ca la terminarea, cursului studenții să fie capabili:
 Să înţeleagă noţiunile
fundamentale cu privire la caracteristicile biochimice şi
transformările metabolice ale organismului uman.
 Să utilizeze corect şi în context terminologia de specialitate.
 Să cunoască principiile teoretice şi practice ale tehnicilor de analiză biochimică.
 Să înţeleagă, explicarea şi interpretarea corectă a modificărilor parametrilor biochimici.
 Să dezvolte abilităţi pentru efectuarea de analize biochimice calitative şi cantitative.
C. Metode de predare – învăţare:
 Expunerea tip conferinţă, explicația, dezbaterea, demonstrație practică, integrarea
mijloacelor audio-vizuale
 Problematizarea și învățarea prin descoperire
 Metode de lucru în grup și individuale
 Studiul bibliografiei și a tratatelor de specialitate
D. Forme şi metode de evaluare:
 Test de verificare – noțiuni teoretice- examen final, tip grilă :
- Cunoașterea terminologiei utilizate în biochimia medicală – 10 %
- Capacitatea de utilizare adecvată a noțiunilor de biochimie medicală – 20%
- Întelegerea importantei proceselor metabolice pentru funcționarea în condiții
fiziologice a organismului uman - 40%
 Test de verificare – lucrări practice – proba orală:
- capacitatea de a utiliza corect metodele de lucru- 5%
- identificarea metodelor de determinare a unor parametri biochimici prin analize
biochimice calitative și cantitative. -5%
- interpretarea rezultatelor în context clinic – 10%
 Însuşirea metodelor de lucru – evaluare continuă – 10 %
 Promovarea evaluării este obligatorie pentru promovabilitatea examenului final

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:
SEMESTRU I
1. Noțiuni introductive. Caracteristicile biochimice ale materiei vii. Compoziția chimică generală a
organismului uman. Relaţia biomolecule – organizare celulară /2 ore
2. Echilibrul acido-bazic şi hidroelectrolitic/2 ore
3. Proteine. Considerații generale, rol biochimic, importanța biomedicală, compoziție, clasificare.
Aminoacizi – structură, clasificare, aminoacizi constituenţi ai proteinelor, aminoacizi neconstituenti
ai proteinelor, rol biochimic, implicaţii în alimentaţie. Proteine – Structura proteinelor
(infrastructura primară, infrastructura secundară – modelul alpha-helix, planuri pliate tip colagen,
infrastructura terţiara, infrastructura cuaternară) .Heteroproteine – cromoproteine - hemoglobina:
structură, rol biochimic, derivaţi mioglobina; metalproteine; fosfoproteine; glicoproteine;
lipoproteine; nucleoproteine /2 ore
4. Biochimia enzimelor. Consideraţii generale, biosinteza, structura, conformaţie. Enzime
allosterice, efectori alosterici, izoenzime, complexe multienzimatice. Specificitate catalitică.
Mecanism de acţiune. Cinetica enzimatică, factorii care influenţează viteza de reacţie (concentraţia
în substrat, concentraţia în enzimă, temperatura, pH-ul, efectorii enzimatici - activatori, inhibitori,
allosterici). Clasificarea şi nomenclatura enzimelor. Descrierea şi caracterizarea claselor de enzime:
oxidoreductaze, transferaze, hidrolaze, liaze, izomeraze, ligaze-sintetaze/2 ore
5. Biochimia vitaminelor. Consideraţii generale, rol biochimic şi fiziologic, surse de vitamine şi
provitamine, carenţe vitaminice, antivitamine. Coenzime cu rol vitaminic. Clasificarea,
nomenclatura şi descrierea vitaminelor ( A, D, E, K, B1, B2, B3, B6, B12, C, acid pantotenic, acid
folic.) /2 ore
6. Lipide. Localizare, origine, rol biochimic, importanța biomedicală.
Constituenţi chimici structurali: acizi graşi alcooli (colesterol). Acizi biliari, saruri biliare. Structură
generală a lipidelor, clasificare. Gliceride, steride, ceride – localizare, rol biochimic.
Lipide complexe. Glicerofosfolipide cu azot (lecitine, cefaline, serincefaline, plasmalogeni) –
localizare, rol biochimic. Glicerofosfolipide fără azot (acizi fosfatidici, inozitolfosfatide,
cardiolipine) – localizare, rol biochimic. Sfingolipide (sfingomieline, cerebrozide, sulfatide,
gangliozide) – localizare, rol biochimic /2 ore
7. Biomembrane – structură, rol biochimic/2 ore
8. Glucide. Clasificare, rol biochimic, răspândire. Descrierea şi caracterizarea ozelor din
organismul uman. Derivaţi ai ozelor (acizi uronici, esteri fosforici, oze amânate). Diglucide
reducătoare şi diglucide nereducătoare. Poliglucide omogene (glicogen, amidon, celuloză).
Mucopoliglucide (acidul hialuronic, condroitinsulfatii, heparina) /2 ore
9. Introducere în metabolismul substanţelor şi energiei. Oxidarea biologică. Ciclul Krebs/2 ore
Digestia, absorbţia glucidelor.Catabolism: glicogenoliza, glicoliza. Metabolizarea anaerobă şi
aeroba a acidului piruvic. Respiraţia celulară. Fosforilarea oxidativă. Bilanţ energetic. Calea
pentozofosfatilor. Calea acizilor uronici. Anabolism – biosinteza lactozei, biosinteza glicogenului
(glicogenogeneza, glicogenoneogeneza), biosinteza mucopoliglucidelor. Reglarea metabolismului
glucidic. Noţiuni de patologie a metabolismului glucidic/2 ore
10. Metabolismul lipidelor. Digestie, absorbţie. Catabolism: lipoliza, catabolismul glicerolului.
Catabolismul acizilor graşi (betha-oxidarea acizilor graşi, spira Lynen, bilanţ energetic). Formarea
corpilor cetonici, cetoza. Catabolismul steridelor (catabolismul colesterolului). Catabolismul
ceridelor, catabolismul glicerofosfolipidelor. Catabolismul sfingolipidelor. Anabolism: biosinteza
acizilor graşi (calea citoplasmatică, calea mitocondrială). Lipogeneza. Biosinteza steridelor
(biosinteza colesterolului). Biosinteza ceridelor. Biosinteza glicerofosfolipidelor. Biosinteza
sfingolipidelor. Reglarea metabolismului lipidic. Noţiuni de patogenie a metabolismului lipidic /2
ore
11. Metabolismul proteinelor, aminoacizilorşi acizilor nucleici. Digestie, absorbtie. Catabolism:
Catabolismul aminoacizilor – dezaminare, decarboxilare (amine biogene), transaminare. Tulburari
ale catabolismului aminoacizilor, fenomene patologice/2 ore

Biosinteza bazelor azotate purinice si pirimidinice. Biosinteza acizilor nucleici: AND, ARN.
Biosinteza proteinelor (enzimelor). Codul informatiei genetice, etapele si reglarea biosintezei
proteinelor/2 ore
12. Nucleoproteinele. Structura nucleoproteinelor. Metabolismul bazelor purinice. Metabolismul
bazelor pirimidinice/2 ore
13. Metabolismul amoniacului. Ureogeneza, glutaminogeneza, formarea creatinei, creatinfosfatului
si creatininei. Catabolismul compusilor cu structura porfirinica – catabolismul hemoglobinei (ciclul
enterohepatic al pigmenților biliari). Catabolismul nucleoproteinelor, catabolismul bazelor azotate
(uricopoeza, patologia acidului uric). Anabolism. Biosinteza aminoacizilor. Biosinteza compușilor
cu structura porfirinică – biosinteza hemoglobinei/2 ore
14. Corelații între metabolisme intermediare. Corelaţii metabolice între glucide şi lipide. Corelaţii
metabolice între glucide şi proteine. Corelaţii metabolice între proteine şi lipide. Corelaţii
metabolice între ciclul Krebs, baze azotate şi hem (hemoglobină). Corelaţii metabolice între ciclul
Krebs, respiraţia celulară şi fosforilarea oxidativă/2 ore
SEMESTRUL II
1.Biochimia hormonilor. Clasificarea hormonilor. Receptori hormonali / 3ore
2. Biochimia hormonilor. Mecanismul general de acțiune al hormonilor hidrosolubili. Mecanismul
general de acțiune al hormonilor liposolubili / 3ore
3. Hormonii hipotalamici / 3ore
4. Hormonii hipofizari. Hormonii adenohipofizari. Hormonii neurohipofizari. / 3ore
5. Hormonii tiroidieni. Hormonii care regleaza metabolismul calciului / 3ore
6. Hormonii suprarenalieni. Hormonii medulosuprarenalieni. Hormonii corticosuprarenalieni / 3ore
7. Hormonii pancreatici / 3ore
8. Sistemul APUD. Interferonii / 3ore
9. Biochimia sângelui. Hemostaza. Compoziția chimică și particularităţile metabolice ale
eritrocitului. Compoziţia chimică şi particularităţile metabolice ale neutrofilului / 3ore
10.Biochimia enzimelor. Generalități. Valoarea diagnostică a enzimelor
11. Metabolismul lipoproteinelor / 3ore
12. Sistemul complement. Imunoglobulinele / 3ore
13. Biochimia ficatului / 3ore
14. Sindromul bilio-excretor. Funcția de clearence și detoxifiere / 3ore
F. Conţinutul lucrărilor practice / număr de ore pentru fiecare temă:
SEMESTRUL I
1. Protecţia muncii. Prezentarea ustensilelor, aparaturii şi operaţiunilor uzuale în laboratorul de
biochimie / 3ore
2. Soluţii moleculare. Soluţii coloidale. Exprimarea concentraţiilor soluţiilor/ 3ore
3. Noţiuni de acid şi bază. Noţiunea de pH. Soluţii tampon / 3ore
4. Importanţa pH-ului pentru organism. Determinarea rezervei alcaline/ 3ore
5. Metode volumetrice de analiza. Indicatori. Acidimetrie/ 3ore
6. Alcalimetrie/ 3ore
7. Permanganometrie/ 3ore
8. Iodometrie/ 3ore
9. Recoltarea şi pregătirea probelor de material biologic/ 3ore
10. Dozarea proteinelor totale. Electroforeza proteinelor/ 3ore
11. Determinarea activităţii peptidice. Reacţia Timol (metoda Mac Langan) şi reacţia cu sulfat de
zinc (testul Kunkel) / 3ore
12. Dozarea lipidelor totale/ 3ore
13. Dozarea colesterolului total. Dozarea enzimatică a fracţiunilor de colesterol/ 3ore
14. Dozarea glicemiei (metoda cu o-toluidina şi metoda enzimatică). TTGO/ 3ore

SEMESTRUL II
1. Protecţia muncii. Prezentarea ustensilelor, aparaturii şi operaţiunilor uzuale în laboratorul de
biochimie. Metode de determinare ale hormonilor/ 3ore
2. Influenţa temperaturii şi pH-ului asupra activităţii enzimatice / 3ore
3. Determinarea activităţii amilazei şi catalazei/ 3ore
4. Dozarea activităţii transaminazelor serice: TGO, TGP / 3ore
5. Determinarea GGT. Dozarea FAL/ 3ore
6. Dozarea vitaminei C şi PP. Identificarea vitaminei B6 şi A/ 3ore
7. Dozarea ureei, creatininei şi acidului uric/ 3ore
8. Dozarea ionilor de calciu şi magneziu/ 3ore
9. Dozarea hemoglobinei/ 3ore
10. Determinarea TS, TC, testul garoului, T. Quick, T. Howell/ 3ore
11. Explorarea biochimică a LCR: reacţia Pandy, metoda Heller/ 3ore
dozarea glicemiei, clorurilor/ 3ore
12. Examenul biochimic al urinii: determinări calitative/ 3ore
13.Imunoglobuline. Complement seric. Proteina C reactivă-metoda dublei difuzii Ouchterlony;
metoda latex/ 3ore
14. Dozarea bilirubinei/ 3ore
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Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe
care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în
funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

