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2021/2022-ci  tədris ilinin payız semestrində Stomatologiya   

fakültəsinin II kurs  tələbələri  üçün  bioloji kimyadan  

laboratoriya  məşğələlərinin  təqvim-mövzu planı 

 

№ Məşğələlərin mövzusu 

Prak-

tikum, 

2010 

1.  

Qrupla, daxili-nizam intizamla  və təhlükəsizlik  texni-

kası qaydaları ilə tanışlıq. Orqanizmin  kimyəvi  

tərkibi. Aminturşular. Zülallar haqqında məlumat  – 

2 s. 

 

 

2.  
Zülalların  quruluşu, təsnifatı.  Peptid  rabitəsi  – 2 s. 

Lab. işi: Aminturşulara, zülallara aid rəngli və çökmə 

reaksiyaları.  

 

8-13 

16-25 

3.  

Fermentlərin quruluşu və xassələri. Fermentlərin 

aktivator və inhibitorları  – 2 s. 

Lab. işi: Amilazanın fəallığına aktivator və inhibitor-

ların təsiri. Xolinesteraza fermentinin prozerinlə 

inaktivləşməsi. 

 

 

186-187 

4.  Seminar:   Zülallar   və  fermentlər – 2 s.  

5.  
Vitaminlərin  biokimyəvi  xüsusiyyətləri – 2 s. 

Lab. işi:  B1, B2, PP, B6 və C vitaminlərinə  aid reaksi-

yalar. 

 

 

195-203 

6.  
Hormonlar – maddələr mübadiləsinin tənzimediciləri 

kimi – 2 s. 

Lab. işi: Adrenalin, insulin və tiroksinə aid reaksiyalar. 

 

209-213 

218 

7.  

Maddələr mübadiləsinin ümumi qanunauyğunluq-

ları. Katabolizmin ümumi mərhələləri  (I və II ümumi 

yolu) və onların  bioenergetik əhəmiyyəti. EDZ – 2 s. 

Lab. işi: Katalazanın  vəsfi və miqdarı təyini. 

 

 

 

121-123 

8.  

Karbohidratların biokimyəvi xüsusiyyətləri  və həzmi. 

Qlikogenin sintezi  və parçalanması. Qlikoliz və qlü-

koneogenez – 2 s. 

Lab. işi:  Qanda qlükozanın qlükozooksidaza üsulu ilə 

təyini. 

 

 

 

145-146 
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9.  

 Zülalların həzmi. NH3-ün əmələ gəlməsi və  zərər-

sizləşdirilməsi – 2 s. 

Lab. işi:  AlT və AsT-nin aktivliyinin diaqnostik əhə-

miyyəti. Karbamidin təyini. 

 

 

283-285 

260-261 

10.  
Aralıq qiymətləndirmə (statik biokimya və karbo-

hidratların mübadiləsi) – 2 s. 

 

11.  
Qanın biokimyası. Hemoqlobinin sintezi və parçalan-

ması. Sarılıqlar – 2 s. 

Lab. işi: Qanda hemoqlobinin  təyini. 

 

 

67-68 

12.  Kollokvium:  Zülal mübadiləsi – 2 s.  

13.  
Lipidlərin biokimyəvi xüsusiyyətləri və həzmi. Piy 

turşularının katabolizmi – 2 s. 

Lab. işi:  Öd turşularının təyini. 

 

14.  

Sümük toxumasının, dişin və böyrəyin funksional 

biokimyası – 2 s. 

Lab. işi:  Normal və patoloji sidiyin analizi. Diş toxu-

masına  və ağız suyuna  aid reaksiyalar.  

 

227-232 

240-245 

316-338 

15.  
Yekun dərs.  Lipid  mübadiləsinin  testlər əsasında  

qiymətləndirilməsi – 2 s. 

 

                                               Cəmi:  30  saat. 

             

2021/2022-ci tədris ilinin payız semestrində Stomatologiya 

fakültəsinin II kurs   tələbələri  üçün  bioloji kimyadan  

mühazirələrin təqvim-mövzu planı 

 

№ Mühazirələrin  mövzusu Saat 

1.  
Biokimya fənni, məqsədi və vəzifələri.  Zülalların fiziki-kim-

yəvi xassələri, struktur xüsusiyyətləri. Aminturşular. 
2 

2.  
Zülalların təsnifatı. Sadə və mürəkkəb zülallar. Hemoqlobin, 

heterogenliyinin növləri, kooperativlik effekti.  
2 

3.  
Nuklein turşularının biokimyəvi xüsusiyyətləri. Matris 

biosintezi: replikasiya, transkripsiya. 
2 
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4.  

Fermentlərin biokimyəvi xüsusiyyətləri, kimyəvi təbiəti, 

xassələri, təsir mexanizmi. Fermentlərin və kofermentlərin 

təsnifatı. Aktivatorlar və inhibitorlar. 

2 

5.  
Vitaminlərin struktur biokimyəvi xüsusiyyətləri, təsnifatı, 

təsir mexanizmi.  
2 

6.  

Hormonlar, təsnifatı, biokimyəvi xüsusiyyətləri. Hipotala-

mus, hipofiz, qalxanabənzər vəzi, mədəaltı və böyrəküstü və-

zin hormonları. 

2 

7.  

Maddələr mübadiləsinin ümumi qanunauyğunluqları. Kata-

bolizmin I və II  ümumi yolları. Onların bioenergetik əhəmiy-

yəti. EDZ. 

2 

8.  

Karbohidratların biokimyəvi xüsusiyyətləri, həzmi, sorul-

ması. Qlikogen mübadiləsi, Olikoliz. Qlükoneogenez. Digər  

heksozaların qlikoliz prosesinə cəlb edilməsinin biokimyəvi 

mexanizmləri. 

2 

9.  

Karbohidratların mübadiləsi. Qlükozanın apotomik oksidlə-

məsi və onun əhəhmiyyəti. Karbohidrat mübadiləsinin irsi və 

qazanılmış pozulmaları. Şəkərli diabet. 

2 

10.  
Zülalların mübadiləsi, həzmi, çürüməsi, sorulması. Amin-

turşu  mübadiləsinin ümumi yolları. 
2 

11.  

Ammonyakın əmələ gəlməsi, zəhərləyici təsiri və zərər-

sizləşdirmə yolları. Əvəzolunan aminturşuların biosintezi. 

Aminturşu mübadiləsinin  pozulmaları. 

2 

12.  
Qanın və qaraciyərin biokimyası. Hemoqlobinin sintezi və 

parçalanması.  Öd piqmentlərinin əmələ gəlməsi. Sarılıqlar.  
2 

13.  
Nukleoproteinlərin mübadiləsi. Purin və pirimidin nukleo-

tidlərinin mübadiləsi və pozulmaları. 
2 

14.  

Lipidlərin biokimyəvi xüsusiyyətləri, mübadiləsi, həzmi, 

sorulması, baqırsaqlarda resintezi. Piy turşularının meta-

bolizmi. Ketogenez və ketoliz. Xolesterinin  metabolizmi. 

Lipid mübadiləsinin  pozulmaları.  

2 

15.  
Orqan və toxumaların funksional biokimyası. Böyrəklər, 

birləşdirici sümük  və sinir toxuması.  
2 

                                                                               Cəmi: 30 saat 
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BİOLOJİ KİMYADAN   KOLLOKVİUM SUALLARI 

 

Aminturşuların və zülalların  biokimyəvi xarakteristikası 

1. Aminturşuların müxtəlif prinsiplərə əsaslanan təsnifatı (radi-

kalın xarakterinə görə, yan zəncirində ion yükünə görə, 

amin- və karboksil qruplarının sayına görə, bioloji roluna 

görə, radikalın polyarlığına görə). 

2. Proteinogen və qeyri-proteinogen aminturşuların quruluşu 

(misal göstərmək), onların ümumi xarakteristikası və me-

tabolizmdə rolu. 

3. Aminturşuların fiziki-kimyəvi xarakteristikası: stereoizo-

merliyi, optik fəallığı, həllolma və dissosiasiyaetmə qabi-

liyyəti, mühitin pH-dan asılı olaraq aminturşuların yükünün 

dəyişilməsi, aminturşuların titrləmə əyriləri və izoelektrik 

nöqtəsi, onların orqanizm üçün əhəmiyyəti. 

4. Zülalların kimyəvi tərkibi, orqanizmdə yayılması, funksiya-

larına görə nümayəndələri. zülalların tədqiq metodları: bio-

loji materiallardan alınması (homogenizasiya, ekstraksiya, 

fraksiyalaşdırılma), duzlaşdırma və bu prosesin məhlulun ion 

qüvvəsindən asılılığı. Hofmeyster sırası. Xromatoqrafiya və 

elektroforez, növləri və metodun  prinsipi. 

5. Zülalların fiziki-kimyəvi xassələri: formaları, həllolma qabi-

liyyəti, optik xassələri, amfoterliyi, izoelektrik nöqtəsi. De-

naturasiya, denaturasiyaedici amillərin təsir xüsusiyyətləri. 

Çökdürülmə və bu reaksiyaları törədən amillər, bu reak-

siyaların təyininin praktikada tətbiqi və  zülalların xassə-

lərinin öyrənilməsində əhəmiyyəti. 

6. Zülalların təsnifatının növləri.  Fibrilyar zülalların struktur 

xüsusiyyətləri və funksiyaları. Kollagen – aminturşu tərkibi, 

kollagenin protomeri olan tropokollagenin quruluşu, mole-

kulunun möhkəmliyini təmin edən rabitələr. Keratin – yayıl-

ması, - və -keratinlər, onların aminturşu tərkibi. 
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7. Zülalların birincili quruluşu, rabitə növləri. Zülalların fəza 

konfiqurasiyası: ikincili, üçüncülü və dördüncülü quruluşları 

əmələ gətirən rabitələrn növləri. 

8. Sadə zülallar – təsnifatının prinsipi. Albuminlər və qlobulin-

lər,  prolaminlər və qlütelinlər, protaminlər və histonlar.  İn-

san orqanizmində qanın zülal fraksiyalarının dəyişilməsi 

(proteinoqramma). 

9. Metallı proteinlər, nümayəndələri, zülali hissə ilə metalın 

arasında rabitə növü, yayılması, əhəmiyyəti. Metalloidli pro-

teinlər.   

10. Fosfoproteinlər: nümayəndələri, yayılması, prostetik qrupun 

zülali hissə ilə rabitə növü. Fosforlaşma və defosforlaşma 

proseslərinin əhəmiyyəti. 

11. Qlikoproteinlər və proteoqlikanlar: nümayəndələri, bioloji 

rolu, yayılması, karbohidrat komponentinin tərkibi və sayı 

(misallar), sial turşularının vacibliyi. Karbohidrat kompo-

nentini zülali hissə ilə birləşdirən rabitə növləri. Sial tur-

şularının Hess üsulu ilə təyininin diaqnostik əhəmiyyəti. 

12. Lipoproteinlər və proteolipidlər: fiziki-kimyəvi xassələri, ya-

yılması, orqanizmdə lokalizasiyası, zülal-lipid arasında ra-

bitə növləri, apolipoproteinlərin növləri. Qan plazmasında 

lipoproteinlərin fraksiyaları, onların struktur xüsusiyyətləri, 

funksiyaları.  

13. Xromoproteinlər: təsnifatı, nümayəndələri. Flavoproteinlər, 

hemproteinlər: yayılması, mübadilədə rolu. Hemoqlobin. 

 

Fermentlərin   biokimyəvi xarakteristikası 

 

1. Zülal təbiətli bioloji katalizatorlar – fermentlər: onların qeyri-

üzvi katalizatorlardan fərqləri. Ribozimlər. Sadə və mü-

rəkkəb fermentlər. 
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2. Fermentlərin əsas xassələri: spesifikliyinin növləri, termola-

billiyi, mühitin pH-nın fermentlərin aktivliyinə təsiri. 

3. Fermentlərin təsir mexanizmi: aktiv mərkəzi haqqında anla-

yış, aktivləşmə enerjisi, Mixaelis-Menten nəzəriyyəsi, Koş-

lend nəzəriyyəsi  "induksiya edilən uyğunlaşma", orientasi-

ya, deformasiya effektləri. Turşu-qələvi, elektrofil, nukleofil, 

kovalent kataliz. 

4. Reaksiyanın sürətinin substratın və fermentin qatılığından 

asılılığı. Mixaelis əmsalı reaksiyanın  substratın qatılığından 

asılılığı əmsalı kimi. 

5. Aktiv mərkəzə təsir edən aktivatorlar  kofaktorlar, substrat-

lar, metal ionları. Aktiv mərkəzdən kənar hissələrə təsir edən  

aktivatorlar. Qeyri-aktiv profermentlərin hissəvi proteoliz yo-

lu ilə, fermentlərin sulfhidril qruplarının  reduksiya yolu ilə 

qeyri-aktiv ferment komplekslərinin dissosiasiya yolu ilə 

aktivləşməsi. 

6. Fermentlərin inhibisiyasının 2 əsas tipi (dönər və dönməz). 

İnhibitorların növləri: rəqabət aparan, rəqabət aparmayan və 

rəqibsiz (misal göstərmək), orqanizmə təsiri. Reaktivatorlar 

(misal göstərmək).  

7. Fermentlərin nomenklaturası və təsnifatı. Fermentlərin əsas 6 

sinifi, yarımsinifləri və şifri.  

 

Vitaminlərin   biokimyəvi xarakteristikası 

1. A vitamini: adları, quruluş xüsusiyyətləri, vitamerləri, pro-

vitaminləri, biokimyəvi funksiyaları, hipo- və hipervitami-

nozu, təbii mənbələri. 

2. D vitamini: adları, quruluş  xüsusiyyətləri, metabolizmi, 

hidroksilləşmiş aktiv formaların əmələ gəlməsi və  biokim-

yəvi funksiyaları, avitaminozu, hipervitaminozu,  təbii 

mənbələri. 
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3. E vitamini: adları, quruluş xüsusiyyətləti, vitamerləri, me-

tabolizmi, antioksidant təsiri, avitaminozu, təbii mənbələri. 

4. K vitamini: adları, quruluş xüsusiyyətləri, vitamerləri, me-

tabolizmi, biokimyəvi funksiyaları, balansının pozulması,  

təbii mənbələri. 

5. Enzim-vitaminlərin biokimyəvi xarakteristikası: nomenkla-

turası (fizioloji təsirinə görə adı, latın qrafikası ilə işarələn-

məsi, kimyəvi adı), təsnifatı (fiziki-kimyəvi xassələrinə, bio-

loji təsirinə görə), vitamerlər, provitaminlər, antivitaminlər, 

vitamin balansının pozulmaları. 

6. B1 vitamini: adları, quruluş xüsusiyyətləri, metabolizm; ko-

fermentləri  quruluş xüsusiyyətləri (kokarboksilaza), mad-

dələr mübadiləsində rolu, avitaminozu, təbii mənbələri.  

7. B2 vitamini: adları, quruluş xüsusiyyətləri, metabolizmi, 

koferment formaları – FMN və FAD, onların sintezi, struk-

turu, biokimyəvi funksiyaları, avitaminozu, təbii mənbələri.  

8. B3 vitamini (pantoten turşusu): adları, quruluş xüsusiyyətləri, 

metabolizmi, kofermentləri, biokimyəvi funksiyaları, 

çatışmazlığı, təbii mənbələri. 

9. PP vitamini (nikotin turşusu): adları, quruluşu, metabolizmi, 

kofermentləri – NAD+ və NADF+, onların biosintezi, struk-

turu, biokimyəvi funksiyaları,çatışmazlığı, təbii mənbələri. 

10. B6 vitamini: adları, vitamerləri, quruluşu, metabolizmi, kofer-

mentləri – PALF və PAMF, onların strukturu, biokimyəvi 

funksiyaları, avitaminozu, təbii mənbələri.  

11. Fol turşusu: adları, quruluş xüsusiyyətləri,  metabolizmi, ko-

fermentləri, biokimyəvi funksiyaları, çatışmazlığı, təbii mən-

bələri. 

12. B12 vitamini: adları, kimyəvi təbiəti, metabolizmi, koferment-

ləri, biokimyəvi funksiyaları, çatışmazlığı, səbəbləri və 

əlamətləri, təbii mənbələri. 
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13. C vitamini (askorbin turşusu): adları, quruluşu, metabolizmi, 

biokimyəvi funksiyaları, avitaminozu, təbii mənbələri. 

 

Hormonların biokimyəvi xüsusiyyətləri 

 

1. Hormonların xarakteristikası: ümumi anlayış, nomenklatu-

rası, təsnifatına görə növləri. 

2. Hormonların sintezinin və sekresiyasının tənzimedilmə me-

xanizmləri: əks-əlaqə prinsipi, sinergizm, antaqonizm, 

permissiv təsirlər. 

3. Hormonal siqnalın zülal-reseptor vasitəsilə ötürülməsi. Re-

septorların lokalizasiyasına görə hormonların növləri. G-

zülallar və  ikincili vasitəçilər haqqında anlayış. Adenilat-

tsiklaza, quanilattsiklaza, kalsium-polifosfoinozit sistemi 

vasitəsilə hormonların təsir mexanizmi.  

4. Hüceyrə daxilinə keçən hormonlar. Hüceyrədaxili və nüvə-

daxili reseptorlar. Hormonların transkripsiya prosesinin 

tənzimində rolu. 

5. Adenohipofizin hormonları: somatotrop, prolaktin, onların 

kimyəvi təbiəti, təsiri. Hipofizin endokrin fəaliyyətinin po-

zulmaları ilə əlaqədar olan xəstəliklər: panhipopituitarizm, 

somatotrop hormonun hiper- və hiposekresiyası. 

6. Hipofizin tirotrop, qonadotrop hormonları. POMK törə-

mələri: adrenokortikotrop, melanositstimulyasiyaedici, li-

potrop hormonları: onların kimyəvi təbiəti, biokimyəvi tə-

siri, hiper- və hiposekresiyası. 

7. Neyrohipofizin hormonları: oksitosin və vazopressin, on-

ların kimyəvi təbiəti, bioloji təsiri. Vazopressin və oksitosin 

hormonlarının sekresiyasının  pozulmaları. 

8. Epifizin hormonları: melatonin, serotonin və adrenoqlome-

rulotropin, onların quruluşu, bioloji  təsiri və pozulmaları 
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ilə əlaqəli xəstəliklər. Timusda sintez edilən bioloji aktiv 

maddələr. 

9. Tireoid hormonları: onların quruluşu, yodun daxil olması, 

bioloji təsiri, metabolizmi. Tiroid hormonlarının sekresiya-

sının pozulmaları. 

10. Kalsium mübadiləsində iştirak edən hormonlar: parathor-

mon,  kalsitonin, kalsitriol, onların kimyəvi təbiəti, bioloji 

təsiri, sekresiyasının patologiyası (fibroz osteoxondrodi-

strofiya, tetaniya, spazmofiliya).  

11. Mədəaltı vəzi hormonları – insulin – kimyəvi təbiəti, sekre-

siyasının tənzimi, karbohidrat, zülal, lipid mübadiləsinə 

bioloji təsiri. Insulinin sekresiyasının pozulmaları, şəkərli 

diabetin səbəbləri və baş verən  biokimyəvi dəyişiklikləri.  

12. Qlükaqon, somatostatin və pankreatik peptid, kimyəvi tə-

biəti, bioloji təsiri. 

13. Böyrəküstü vəzinin beyin maddəsinin hormonları – katexo-

laminlər: dofamin, adrenalin, noradrenalin və izopropil-

adrenalin. 

14. Böyrəküstü vəzinin qabıq maddəsinin hormonları: onların 

qrupları.  
 

Maddələr  mübadiləsinin  ümumi qanunauyğunluqları.  

Bioloji oksidləşmə. Katabolizmin  ümumi mərhələləri.  

Karbohidratların  mübadiləsi 

 

1. Bioenergetika. Əsas qida maddələrinin katabolizmi. Maddələr 

mübadiləsinin ümumi qanunauyğunluqları. 

2. Katabolizmin I yolu və energetik əhəmiyyəti. Ardıcıl reaksiyaları 

(sxem). 

3. Katabolizmin II ümumi yolu. Limon turşusu dövranının reaksi-

yaları, energetik əhəmiyyəti.   
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4. Bioloji oksidləşmə və toxuma tənəffüsü. Oksidaza (enerji ilə tə-

min edən) reaksiyaları, iştirak edən fermentlər. Tənəffüs zənci-

rinin funksiyası, strukturu, komponentlərinin redoks-potensialına 

görə ardıcıl lokalizasiyası. Elektron və protonların  oksigenə 

ötürülməsi (sxem).  

5. Karbohidratların kimyası haqqında anlayış. 

6. Karbohidratların həzmi: qida karbohidratları, onlara təsir edən 

ağız suyunun, mədəaltı vəzinin və bağırsaq şirəsinin  amilolitik 

fermentləri.  

7. Monosaxaridlərin membranlardan nəql edilməsi, sorulmasının 

mexanizmi və toxumalarda çevrilməsi. 

8. Qlikogenin metabolizmi. Qlikogenogenez və qlikogenoliz pro-

seslərinin tənzimi. 

9. Qlikoliz prosesinin ardıcıl reaksiyaları və onun bioloji əhəmiy-

yəti. Qlikolitik oksidreduksiya.  

10. Karbohidratların aerob parçalanması, onun bioenergetik səmərə-

liliyi. 

11. Qlükoneogenez (sxem). Prosesdə iştirak edən substratlar. Kori 

dövranı. 

12. Karbohidratların pentozafosfat yolu ilə (apotomik) oksidləşməsi 

və onun bioloji əhəmiyyəti. 

13. Karbohidrat mübadiləsinin tənzimedilmə mexanizmi. Hiper- və 

hipoqlikemiya, qlükozuriya.  

14. Şəkərli diabet:  başvermə səbəbləri, əlamətləri, ağırlaşmalarının 

biokimyəvi mexanizmi.  

 

Zülalların  mübadiləsi. Qanın biokimyası 

 

1. Qida zülallarının dəyərliyi. Azot balansı. Aminturşu fondunun 

mənbələri və aqibəti. Toxuma zülallarının proteinazaları.  

2. Mədədə zülalların həzmi. Mədə şirəsinin tərkibi: xlorid turşusu, 

pepsin, qastriksin.  

3. Nazik bağırsaqda zülalların həzmi. Mədəaltı vəzi şirəsinin tərkibi, 

proteolitik fermentləri. Bağırsaq şirəsinin proteinazaları. Amin-

turşuların sorulmasının pozulmaları, malabsorbsiya sindromu. 
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4. Aminturşuların yoğun bağırsaqda çürüməsi. FAFS, UDFQT. 

5. Aminturşuların aminsizləşməsi. Oksidləşməklə aminsizləşmənin 

biokimyəvi mexanizmi. 

6. Aminturşuların transaminləşməsi, iştirak edən transaminazaların 

diaqnostik əhəmiyyəti. Transdezaminləşmə.  

7. Aminturşuların dekarboksilləşməsi və alınan məhsulların zərər-

sizləşdirilməsi. 

8. Ammonyakın əmələ gəlmə yolları, onun toksik təsiri və  zərərsiz-

ləşməsi. Karbamidin sintezi. Ammonyakın zərərsizləşdiril-

məsinin başqa yolları. 

9. Qanın funksiyaları. Qan hüceyrələrinin (eritrositlərin, leykosit-

lərin, trombositlərin) metabolism xüsusiyyətləri.   

10. Hemoqlobinin sintezi. Porfiriyalar. 

11. Hemoqlobinin parçalanması. 

12. Sarılıqlar. 

13. Qan biokimyəvi tərkibi. Plazma və serum zülalları. Qan serumu-

nun fermentləri. 

Lipidlərin  mübadiləsi 

1. Lipidlərin biokimyəvi  xüsusiyyətləri. 

2. Lipidlərin həzmi. Öd turşuları, onların növləri, həzmdə əhəmiy-

yəti.  

3. Piylərin və fosfolipidlərin həzm sistemində parçalanması. Lipaza 

və fosfolipazalar. 

4. Lipidlərin hidroliz məhsullarının sorulması,  bağırsaq divarında 

resintezi və toxumalara nəql edilməsi. 

5. Hüceyrədaxili lipoliz. Piy turşularının -oksidləşməsi reaksiyala-

rı və energetik əhəmiyyəti.  

6. Piy turşularının  biosintezi, prosesin sxemi və enerji mənbələri.  

7. Keton cisimciklərinin sintezi və parçalanması. Ketonemiya və 

ketonuriya, yaranma səbəbləri. 

8. Öddaşı xəstəliyi. 
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Böyrəyin  biokimyası 

 

1. Sidiyin ümumi xassələri (norma və patologiyada). 

2. Sidiyin normal kimyəvi komponentləri. Kreatinin sidikdə təyini-

nin diaqnostik əhəmiyyəti.  

3. Sidiyin patoloji komponentləri. Böyrəkdaşı xəstəliyi. 

 

Sinir sisteminin biokimyası 

 

1. Sinir toxumasında karbohidrat, lipid, zülal və aminturşularının 

mübadilə хüsusiyyətləri.  

2. Sinir  impulsunun nəqledilməsində  mediatorların rolu. Xoliner-

gik və adrenergik  reseptorlar. 

 

Birləşdirici, sümük və diş toxumalarının  biokimyası 

 

1. Birləşdirici toxumanın funksiyası, əsas hüceyrələri, əsas zülalları: 

kollagen, elastin. 

2. Birləşdirici toxumanın qeyri-kollagen tipli zülalları. 

3. Birləşdirici toxumanın qlükozaminqlikanları və proteoqlikanları. 

4. Sümük toxumasının kimyəvi tərkibi. Sümük toxumasının müba-

diləsinin pozulmaları. 

5. Diş toxumalarının kimyəvi tərkibi. Dişin kariesi, pulpit. Gingivit 

(praktikum). 

Ağız suyunun  biokimyası 

 

1. Ağız suyunun kimyəvi tərkibi.  

2. Ağız suyunda aparılan biokimyəvi tədqiqat üsulları: rodanidlərin, 

turş və qələvi fosfataza fermentlərinin fəallığının, süd turşusunun 

təyininin əhəmiyyəti. 
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LABORATORİYA  MƏŞQƏLƏLƏRİNƏ  

HAZIRLAŞMAQ ÜÇÜN  SUALLAR 

 

II MƏŞQƏLƏ 

Zülalların  quruluşu,  təsnifatı. Peptid rabitəsi 

 

1. Zülallar haqqında  ümumi məlumat.  

2. Aminturşuların təsnifatı, quruluşu. 

3. Proteinogen aminturşular. 

4. Peptid rabitəsi. 

5. Zülallara aid rəngli reaksiyalar (lab. işi). 

6. Aminturşuların  fiziki-kimyəvi xassələri. 

7. Zülallara aid çökmə reaksiyaları (lab. işi). 

8. Zülalların təsnifatı. Sadə və mürəkkəb zülallar. 

 

III MƏŞQƏLƏ 

Fermentlərin quruluşu və xassələri.  Fermentlərin 

 aktivator və inhibitorları 

 

1. Fermentlər haqqında  anlayış. 

2. Fermentlərin xassələri: termolabillik. Fermentlərin aktivliyinin 

mühitin pH-dan asılılığı. Ağız suyu amilazasının optimum tempe-

raturunun və  optimal pH-nın təyini (lab. işi.).  

3. Fermentlərin spesifikliyi və onun növləri.  Ağız suyu amilazasının 

və saxarazanın spesifikliyinin təyini (lab. işi).  

4. Fermentlərin aktivatorları. Amilazanın fəallığına  aktivator və 

inhibitorların təsiri (lab. işi). 

5. Fermentlərin inhibitorları. 

 

V  MƏŞQƏLƏ 

Vitaminlərin  biokimyəvi  xüsusiyyətləri 

 

1. Vitaminlər haqqında ümumi məlumat. Provitaminlər, antivita-

minlər. 

2. Yağda həll olan vitaminlər. 



16 
 

3. B1, B2, B5, B6  vitaminləri.   

4. C vitamininin biokimyəvi xüsusiyyətləri.   

5. B1, B2, B5, B6 və C vitaminlərinə  aid reaksiyaları (lab.işi). 

6. Vitaminlərin tibbdə tətbiqi. 

 

VI MƏŞQƏLƏ  

Hormonlar –  maddələr mübadiləsinin  

tənzimediciləri kimi 

.  

1. Endokrin sistem haqqında ümumi məlumat. Hormonların spesifik 

xüsusiyyətləri, təsnifatı. 

2. Endokrin vəzilərin arasında qarşılıqlı əlaqələrin növləri və hor-

monların bir-birinə təsiri.  

3. Hormonların təsir mexanizmləri.  

4. Adenilattsiklaza sistemi. 

5. Qalxanabənzər  vəzi  endokrin funksiyası haqqında ümumi məlu-

mat. Tireodinin  tərkibində yodun aşkar edilməsi (lab. işi). 

6. Mədəaltı vəzinin endokrin funksiyası  haqqında ümumi məlumat. 

İnsulinə aid  keyfiyyət reaksiyaları (lab.işi). 

7. Böyrəküstü vəzinin beyin maddəsinin  hormonları haqqında ümu-

mi məlumat. 

 

VII MƏŞQƏLƏ 

Maddələr mübadiləsinin ümumi qanunauyğunluqları. 

Katabolizmin  ümumimərhələləri  (I və II ümumi yolu)  

və onların  bioenergetik əhəmiyyəti. EDZ 

 

1. Əsas qida maddələrinin katabolizmi. Maddələr mübadiləsinin 

qanunauyğunluqları.   

2. Katabolizmin I ümumi yolu  və energetik əhəmiyyəti. 

3. Katabolizmin  II ümumi yolu  və energetik əhəmiyyəti.  

4. Elektronların daşınma zənciri haqqında ümumi məlumat. 

5. Qanda katalazanın  vəsfi və miqdarı təyini. 
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VIII MƏŞQƏLƏ 

Karbohidratların biokimyəvi xüsusiyyətləri  və həzmi.  

Qlikogenin sintezi  və parçalanması. Qlikoliz və qlükoneogenez 

 

1. Karbohidratlar haqqında ümumi məlumat, bioloji əhəmiyyəti, təs-

nifatı. 

2. Karbohidratların ağız boşluğunda həzmi. Ağız suyunun tərkibi və 

xassələri. 

3. Karbohidratların bağırsaqlarda həzmi. 

4. Qlikogenin sintezi. 

5. Qlikogenin parçalanması. 

6. Qanda qlükozanın qlükozooksidaza üsulu ilə təyini (lab. işi). 

 

IX MƏŞQƏLƏ 

Zülalların həzmi. NH3-ün əmələ gəlməsi  

və  zərərsizləşdirilməsi 

 

1. Mədədə zülalların həzmi. 

2. Nazik bağırsaqda  zülalların həzmi. 

3. Aminturşu mübadiləsinin  ümumi yolları haqqında məlumat. 

4. Ammonyakın orqanizmə zəhərləyici təsirinin mexanizmi. 

5. Karbamidin əmələ gəlməsi.Karbamidin təyini (lab. işi). 

6. ALT və AsT-nin  diaqnostik əhəmiyyəti. 

 

XI MƏŞQƏLƏ 

Qanın biokimyası. Hemoqlobinin sintezi  

və parçalanması. Sarılıqlar  

 

1. Qanda formalı elementlərin  metaboliznm xüsusiyyətləri. 

2. Qan plazmasının zülalları. 

3. Qan serumunun fermentləri. 

4. Hemoqlobinin biosintezi haqqında məlumat. 

5. Hemoqlobinin  parçalanması. 

6. Qanda hemoqlobinin  təyininin  diaqnostik əhəmiyyəti (lab. işi). 

7. Sarılıqlar, növləri. 
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XIII MƏŞQƏLƏ 

Lipidlərin biokimyəvi xüsusiyyətləri  və  həzmi.  

Piy turşularının katabolizmi 

 

1. Lipidlər haqqında ümumi məlumat, təsnifatı.  

2. Lipidlərin həzmi. 

3. Öd turşularının  lipidlərin həzmində rolu. 

4. Öd turşularına aid  vəsfi reaksiyalar (lab. işi). 

5. Piy turşularının katabolizminin növləri. 

6. Piy turşularının -oksidləşməsi (sxem) və onun energetik əhəmiy-

yəti. 

7. Öddaşı  xəstəliyi. 

XIV MƏŞQƏLƏ 

Sümük toxumasının, dişin və böyrəyin  

funksional biokimyası 

 

1. Sümük toxumasının kimyəvi tərkibi və  metabolizm xüsusiyyəti, 

kimyəvi tərkibi.  

2. Diş toxumasının kimyəvi tərkibi.  Diş toxumasında zülalın təyini 

(lab. işi). 

3. Dişin kariesi. Diş toxumasında kalsiumun təyini (lab. işi). 

4. Pulpit, gingivit. Diş toxumasında fosfatların təyini (lab. işi). 

5. Ağız suyunun kimyəvi tərkibi. Rodanidlərin təyini (lab. işi). 

6. Sidiyin  kimyəvi tərkibi, xüsusi çəkisi və onun təyini (lab. işi). 

7. Sidiyin bulanıqlığı, pH-ı və onun təyini (lab. işi). 

8. Sidiyin patoloji komponentləri, zülalın  və  şəkərin təyini. 

 

KOLLOKVİUMLARIN KEÇİRİLMƏSİ QAYDALARI 

 

Məşğələnin məqsədi: Fərdi sorğu yolu ilə tələbələrin bölməni 

mənimsəmə dərəcəsini aşkara çıxarmaqdır. 

Müəllim 4 tələbəni cavab vermək üçün çağırır. Vərəqdə ayın ta-

rixi, tələbənin soyadı, biletin nömrəsi qeyd edilir.  

Biletdə hərəsi 2,5 bal olmaqla 4 sual olur: 3 kollokvium sualı; 1 

situasiya məsələsi olur. Sualda quruluş, sxem varsa və tələbə bunları 
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yaza bilmirsə, ançaq şifahi cavab verirsə, cavab maksimim 1 balla 

qiymətləndirilir. Cavabın mətnini yazmaq lazım deyil. 

Tələbələr suallara cavab verərkən, hər şeydən əvvəl, onların böl-

mənin mühüm suallarını nə dərəcədə mənimsədiklərinə diqqəti yetir-

mək lazımdır. Müəllim təqvim-mövzu planına əsasən növbəti məşğə-

ləyə tapşırıq verilir. 

 

BİOLOJİ  KİMYADAN PREZENTASİYA MÖVZULARI 

 

Müəllim hər qrup üçün fərdi şəkildə prezentasiya mövzularını 

təqdim edir.  
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