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                                                                              Aprobat  

la edin a catedrei de biochimie i biochimie clinic   
din  31.01.2017. Proces verbal N 12.   

ef catedr , d.h. .m., conferen iar universitar  
__________________ Olga Tagadiuc  
 

 
P L A N U L  

tematic al cursurilor i al lucr rilor de laborator la Biochimia farmaceutic  pentru studen ii 
facult ii Farmacie, anul universitar 2016-2017  

 
  Semestrul de prim var  (6) - anul III 
N Data  Curs, denumirea temei  Lucrare de laborator, denumirea temei  
1 06-10.02. Clasificarea i structura lipidelor. Lipide de interes 

farmaceutic. Acizii gra i indispensabili. Digestia i absorb ia 
lipidelor în tractul digestiv. Lipoproteinele plasmatice. 
Mobilizarea lipidelor, -oxidarea acizilor gra i. 

Rolul biologic al lipidelor. Lipidele protoplasmatice i de rezerv .  
Clasificarea i structura lipidelor. Membranele biologice. Digestia i 
absorb ia lipidelor în tractul gastro-intestinal. Lipoproteinele 
plasmatice. Ac iunea fosfolipazelor pancreatice. Identificarea acizilor 
biliari.  

2 13-17.02  Metabolismul lipidelor. Oxidarea lipidelor  în esuturi. Biosinteza 
acizilor gra i superiori satura i i nesatura i. Metabolismul corpilor 
cetonici. Identificarea corpilor cetonici. Determinarea lipidelor totale 
în serul sanguin.  

3 20-24.02 Biosinteza acizilor gra i. Biosinteza trigliceridelor i 
fosfolipidelor. Substan ele lipotrope, rolul farmaceutic. 
Biosinteza colesterolului. Metabolismul corpilor cetonici. 
Vitaminele liposolubile. 

Biosinteza fosfolipidelor. Efectul terapeutic al substan elor lipotrope. 
No iuni de biosintez  a glicolipidelor i colesterolului. Vitaminele 
liposolubile (A, D, K, E): structura i rolul biochimic. Eicosanoizii: 
no iuni generale despre biosintez i catabolism, rolul biologic. 
Reglarea i patologia metabolismului lipidic. Determinarea 
con inutului -lipoproteinelor în serul sangvin. 

4 27.02-03.03  Totalizare la: "Metabolismul lipidelor" 
5 06-10.03 Valoare biologic  a proteinelor. Digestia proteinelor i 

absorb ia aminoacizilor în intestin. Detoxifierea produselor de 
Metabolismul proteinelor simple. Starea dinamic  a proteinelor. 
Digestia proteinelor i absorb ia aminoacizilor în tractul digestiv. 
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putrefac ie în ficat. Biosinteza ureei. C ile generale de 
degradare a aminoacizilor. Dezaminarea direct i indirect  a 
aminoacizilor. Transaminarea. Decarboxilarea aminoacizilor. 
Aminele biogene i detoxifierea lor.  

Putrefac ia aminoacizilor. Compozi ia sucului gastric i modific rile 
lui în patologie. Determinarea acidit ii  sucului gastric. Identificarea 
componentelor patologice ale sucului gastric.     

6 13-17.03  ile generale de degradare a aminoacizilor. Dezaminarea direct  a 
aminoacizilor. Transaminarea aminoacizilor. Transdezaminarea. 
Decarboxilarea aminoacizilor, inactivarea aminelor biogene. 
Toxicitatea amoniacului i mecanismele de detoxifiere. Biosinteza  
ureei. Determinarea ureei în urin . 

7 20-24.03 Particularit ile metabolismului unor aminoacizi. Reglarea i 
patologia metabolismului proteic. Metabolismul fenilalaninei, 
serinei, cisteinei, glicinei. Rolul acidului tetrahidrofolic. 
Mecanismul de ac iune a sulfanilamidelor. Interac iunea 
reciproc  între metabolismul glucidic, lipidic i proteic. 

Particularit ile metabolismului unor aminoacizi. Metabolismul 
fenilalaninei, glicinei, serinei, cisteinei. Rolul acidulul tetrahidrofolic 
în metabolismul lor. Mecanismul de ac iune a sulfanilamidelor. 
Metabolismul metioninei, sinteza creatinei. Reglarea i patologia 
metabolismului proteinelor. Dozarea creatininei în urin . 
Identificarea acidului homogentizinic în urin .    

8 27-31.03  Metabolismul nucleo- i cromoproteinelor. Biosinteza i degradarea 
nucleotidelor purinice. Acidul uric. Biosinteza i catabolismul 
nucleotidelor pirimidinice. Catabolismul hemoglobinei în esuturi 
(formarea bilirubinei). Biosinteza hemului. Rolul hemoglobinei în 
transportul gazelor. Mecanismul cooperativ în adi ionarea i 
transportul oxigenului de c tre hemoglobin , ciclul Henderson. 
Dozarea acidului uric în urin . Determinarea hemoglobinei în sânge 
prin metoda cianmethemoglobinic . 

9 03-07.04 Biosinteza i degradarea bazelor purinice i pirimidinice. 
Structura i rolul cromoproteinelor. Biosinteza hemului, 
degradarea hemoglobinei în esuturi. 

Totalizare la  tema: 
"Metabolismul proteinelor simple i compuse " 

10 10-14.04  Clasificarea hormonilor, propriet ile generale. Structura, biosinteza, 
mecanismele de ac iune a hormonilor. Hormonii hipotalamusului, 
hipofizei. Hormonii ce regleaz  calcemia.  Dozarea calciului din serul 
sangvin.  

Catedra Biochim
ie i Biochim

ie Clinic



 

INSTITUTIA PUBLIC  
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICIN  SI FARMACIE 
”NICOLAE TESTEMITANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA  

  

  

Pag   / 
 

 
11 24-28.04 Structura i clasificarea hormonilor. Mecanismele de ac iune a 

hormonilor. Hormonii hipotalamusului i ai hipofizei. 
Hormonii glandelor paratiroide. Utilizarea acestor hormoni în 
terapie. Hormonii pancreatici. Hormonii glandei tiroide, 
suprarenale. Hormonii sexuali (estrogenii i androgenii) i 
utilizarea hormonilor sexuali în calitate de anabolizan i. 

Hormonii glandei tiroide (iodtironinele). Hormonii 
medulosuprarenali (adrenalina, noradrenalina) i corticosuprarenali 
(gluco- i mineralocorticoizi). Hormonii sexuali. Hormonii 
pancreatici. (insulina, glucagonul, somatostatina). Dozarea fosforului 
anorganic în serul sangvin. Reac ia de identificare a 17-
cetosteroiziilor în urin .  

12 01-05.05  Biochimia sângelui. Func iile biologice i componen a chimic . 
Compozi ia chimic  a elementelor figurate. Particularit ile 
metabolice ale celulelor sangvine (leucocite, eritrocite, limfocite, 
trombocite). Compozi ia chimic  a plasmei sanguine (albuminele, 
globulinele, enzimele). Compu ii neproteici azota i. Azotul rezidual. 
Compu ii organici neazota i. Determinarea cantit ii proteinei totale 
în plasm  sanguin  prin metoda refractometric . Determinarea 
proteinelor totale în serul sanguin prin metoda biuretic .  

13 08-12.05 Biochimia sângelui. Elementele figurate. Compozi ia  chimic  
a plasmei. Metabolismul hidro-salin. Metabolismul apei în 
patologie i rolul medicamentelor în aceast  corec ie. 
Substan ele anorganice (ionograma). Func ia respiratorie a  
sângelui. Transportul oxigenului de la pl mâni spre esuturi, 
mecanismul cooperativ. Ciclul Henderson. Formele de 
transport al bioxidului de carbon din esuturi spre pl mâni. 
Sistemele tampon. No iuni de acidoz i alcaloz . Coagularea 
sângelui i sistemul fibrinolitic. 

Metabolismul hidro-mineral. Sistemele-tampon ale sângelui. 
Componen ii minerali ai plasmei sangvine. Ionograma sângelui. 
Con inutul i reparti ia apei în organism.  Apa ca dizolvant al 
substan elor nutritive i xenobioticelor. No iuni generale despre 
echilibrul acido-bazic. Coagularea sângelui. Determinarea activit ii 
fructozo-1,6-difosfataldolazei din serul sanguin.  

14 15-19.05  Biochimia farmaceutic . Formele medicamentoase contemporane. 
Transform rile medicamentelor în organism. Metabolismul 
medicamentelor i toxinelor. Localizarea metabolismului substan elor 
medicamentoase în organism. Determinarea bilirubinei în serul 
sanguin. Oxidarea microsomial . Lan urile reductazic i oxigenazic. 
Exemple de reac ii de transform ri a xenobioticelor. Fazele 
metabolismului xenobioticelor: modificarea i conjugarea.  Exemple 
de conjug ri de tip I i tip II.   
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15 22-26.05 Metabolizarea medicamentelor i xenobioticelor în organism. 

Mecanismele de conjugate a xenobioticelor. Oxidarea 
microsomal  a substan elor, lan urile oxidazic i oxigenazic. 
Biotehnologia preparatelor medicamentoase. Ob inerea, 
dozarea i standardizarea lor. 

Totalizare : “ Hormonii. Sângele. Biochimia farmaceutic ”. 

16 29.05-02.06   Admitera la sesiune. 

N O T A: Cursul este inut integral de d. .ch., conf.univ., Svetlana Bobcova;  
                 Durata prelegerilor – 2 ore, lucr rilor practice – 3 ore.  
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