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Domeniul științific Medicină veterinară

Descriere post
Postul de Profesor, poziţia I/B/1, are în componenţă :

- semestrul I : ore de curs (2 ore/săpt) la disciplina de
Biochimie/Biologie Moleculară şi lucrări practice de
Biochimie/Biologie Moleculară (14 ore/săpt, 7 grupe)

- semestrul II: ore de curs (2 ore/săpt) la disciplina de Biochimia
Metabolismului Tisular şi lucrări practice de Biochimia
Metabolismului Tisular (1 oră/săpt, 1 grupă)

Cursul de Biochimie/Biologie Moleculară are ca obiectiv principal
dobândirea de către studenţi a unor principii fundamentale de organizare şi
funcţionare la nivel molecular ale organismului animal. Sunt prezentate în
acest sens procesele biochimice cele mai relevante din organismele animale,
etapele principale de reacţie, sistemele enzimatice corespunzătoare sub
acţiunea cărora sunt promovate, dar şi factorii majori de reglare a activităţii
enzimelor implicate,ca şi dereglări corelate cu anumite stări patologice, cu
particularizare pentru metabolismul protidelor şi acizilor nucleici.
Cursul de Biochimia Metabolismului Tisular prezintă notiuni legate de
metabolismul mineral si rolul macro si micromineralelor  in organismele
animale. De asemenea, sunt aprofundate notiunile generale de biochimie,
procesele metabolice fiind de aceasta data urmarite din punct de vedere al
localizarii in diverse tesuturi sau organe si  a modului in care aceste procese
influenteaza functionalitatea acestora. Toate aceste date sunt prezentate in
stransa corelatie cu metodele utilizate in laboratoroarele de specialitate in
evidentierea acestor functii specifice.
Scopul lucrărilor practice este ca ca studenţii să-şi însuşească deprinderile
practice necesare pentru munca de laborator, utilizarea instrumentarului şi
aparaturii de laborator, să realizeze o determinare urmând o procedură
elaborată şi să interpreteze în mod critic rezultatele obţinute.

Atribuțiile/
activitățile aferente

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru disciplinele
cuprinse în norma didactică.
Întocmirea fişelor disciplinelor şi a programelor analitice;
Pregătirea activităţii didactice ;
Verificări teste examene şi verificări pe parcurs ;
Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;
Asistenţă la examene;
Îndrumare lucrari de licenţă;
Elaborare materiale didactice;
Activitate de cercetare ştiinţifică;
Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;
Participare la manifestări ştiinţifice;
Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de
cercetare ale colectivului;
Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic;



Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor.

Tematica probelor
de concurs

Tematica

• Metabolismul aminoacizilor. Biosinteza aminoacizilor în organismele
superioare. Catabolismul aminoacizilor. Metabolismul amoniacului. Ciclul
ureogenetic. Relaţiile metabolice  între aminaocizi, glucide, lipide, compuşi
azotaţi neproteici. Dereglări în metabolismul aminoacizilor.
• Structura proteinelor: primară, secundară, terţiară. Tehnici utilizate în
analiza proteinelor – proteomică. Determinarea structurii primare a
proteinelor – secvenţializarea proteinelor
• Acizi nucleici: baze nucleice, nucleozide, nucleotide. Acizi
deoxiribonucleici (ADN): structura primară, structura secundară şi terţiară.
Proprietăţi fizico-chimice ale AADN. Hibridizarea acizilor nucleici. Acizi
ribonucleici (ARN): ARNm, ARNt, ARNr.Determi- narea structurii primare
a ADN-lui – tehnici secventializare ADN.
Metabolismul acizilor nucleici. Biosinteza nucleotidelor. Biosinteza ADN-
lui: mecanismul semiconservativ de replicare, mutageneza.   Biosinteza
speciilor ARN.Catabolismul acizilor nucleici. Dereglări în metabolismul
acizilor nucleici.
• Metabolismul proteinelor. Codul genetic, mecanismul general de
biosinteza, reglarea expresiei genelor. Catabolismul proteinelor. Dereglari in
metabolismul proteinelor.
• Metabolisul hemoproteinelor. Biosinteza hemului. Catabolismul hemului.
Dereglari in metabolismul hemului.
• Fosfoproteine. Compoziţia chimică generală a laptelui . Proteinele laptelui:
proteine solubile majore şi minore; cazeine: tipuri de cazeine, organizare
structurală, proprietăţi. Influenţa polimorfismului genetic asupra compoziţiei
în proteine a laptelui.
• Sisteme lipoproteice de membran (biomembrane). Compoziţia chimică a
membranelor: lipide, proteine, glucide si organizare structurală.
Permeabilitatea membranelor. Sisteme de transport membranare: canale si
pompe de transport, transportori membranari
• Sisteme lipoproteice de transport: chilomicroni, vLDL, LDL, HDL,
apolipoproteinele.

• Materiale biologice analizate in cadrul laboratorului de biochimie - sânge,
plasma, ser, urina, lichid cefalorahidian, ţesuturi solide şi principalele etape
parcurse in vederea stabilirii parametrilor biochimici. Metode analitice
•Metabolismul macromineralelor: fosfo-calcic, sodiu, potasiu, cloruri,
magneziu. Metabolismul microelementelor: fier, crom, seleniu, cupru
• Explorarea funcţiei hepatice. Participarea ficatului la procese metabolice.
Participarea ficatului la secreţia bilei. Funcţia de detoxifiere.  Explorări
hepatice: enzime hepatice, acizii biliari, testele de citoliza hepatica, testarea
funcţiei excreto-biliare
• Metabolismul ţesutului renal: implicarea în metabolismul energetic si în
metabolismul azotului. Profilul enzimatic renal. Urina.  Explorările renale:
testul grupărilor azotate si teste urinare
• Explorarea funcţiei digestive. Diagnosticul de laborator în cazul
pancreatitei acute prin utilizarea unor parametrii plasmatici: amilaza serică si
lipaza
• Explorarea funcţiei musculare. Compoziţia biochimică şi etabolismul



muscular. Metabolismul muscular si tulburările acestuia. Explorări musculare
prin activitatea creatinkinazei serice.
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