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Sprawy organizacyjne: Zapoznanie z tematyką, rozkładem i formami prowadzenia zajęć. 

Podręczniki, dokumentacja, aparatura i metodyka, regulamin, obowiązujące przepisy BHP i ppoż.   

Studenci powinni podpisać się na liście po zapoznaniu się z przepisami z zakresu BHP  

i ppoż. 

 

SEMINARIUM 1: Elektrofizjologia, fizjologia neuronu i przewodzenie synaptyczne 

Obowiązujące zagadnienia:  
    Elektrofizjologia i jej zastosowanie w medycynie. 

1. Pobudliwość. Komórki pobudliwe. Polaryzacja błon komórkowych żywych komórek. 

2. Błonowy potencjał spoczynkowy, geneza i wielkość w różnych rodzajach komórek. 

3. Bodziec – definicja, rodzaje bodźców, klasyfikacja pod względem siły.   

     Prawo „ wszystko albo nic”. Warunki skuteczności bodźca.  

4. Pojęcia: depolaryzacja, repolaryzacja, hiperpolaryzacja;  

            pobudzenie  i hamowanie.  

5. Błonowy iglicowy potencjał czynnościowy: charakterystyka (inicjacja, fazy i 

towarzyszące im 

      prądy jonowe). Zmiany pobudliwości w czasie pobudzenia (refrakcja).  

      Przywracanie stanu jonowego po pobudzeniu (rola pompy sodowo-potasowej). 

Fizjologia neuronu.  

1. Neuron: struktura, rodzaje i funkcje neuronów   

2. Włókna nerwowe (rodzaje, czynność).  

3. Przewodzenie potencjału czynnościowego we włóknach nerwowych: ciągłe i skokowe, 

      ortodromowe i antydromowe, bez dekrementu i z dekrementem.  

4. Czynniki modyfikujące pobudliwość i przewodzenie impulsów nerwowych  

            (środki znieczulające, zmiany stężenia elektrolitów krwi).  

      Przewodzenie synaptyczne 

1. Podział synaps. 

2. Struktura i mechanizm działania  synapsy chemicznej; cechy przewodzenia synaptycznego 

             (kierunek, opóźnienie). 

3. Mediatory synaptyczne (rodzaje, występowanie) i receptory synaptyczne.  

4. Potencjały postsynaptyczne (EPSP, IPSP) i ich charakterystyka. Sumowanie synaptyczne  

(w czasie i przestrzeni). 

5. Zasady przewodzenia sygnałów w sieciach neuronalnych: dywergencja, konwergencja, 

pętla zwrotna.  

e-Fizjologia: 

1. Przygotowanie preparatu nerwu kulszowego żaby 

2. Doświadczenia na nerwie kulszowym żaby: 

 pomiar prędkości przewodzenia w pniu nerwowym  

 wytwarzanie bloku przewodzenia w nerwie za pomocą lodu, alkoholu, 

chloroformu 

 pomiar reobazy i chronaksji pnia nerwowego za pomocą zmiany napięcia 

stymulacji i czasu trwania bodźca 

3. Tężyczka doświadczalna u szczura 
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SEMINARIUM 2:  Mięśnie gładkie. 

 

Obowiązujące zagadnienia: 

Ogólny podział i rola mięśni w organizmie (szkieletowe, gładkie, mięsień sercowy). 

Mięśnie gładkie:  

1. Cechy charakterystyczne mięśni gładkich.  

2. Funkcje mięśni gładkich, występowanie. 

3. Charakterystyka komórek mięśni gładkich.  

4. Podział czynnościowy i unerwienie mięśni gładkich (wielojednostkowe, jednostkowe) 

właściwości i funkcje.   

5. Charakterystyka połączeń mięśniowo-nerwowych, rodzaje neuromediatorów, receptory 

błonowe.  

6. Sprzężenie farmakochemiczne (farmakomechaniczne).  

7. Cechy skurczu mięśni gładkich.  

8. Właściwości elektryczne sarkolemmy miocytów gładkich.  

9. Mechanizm skurczu mięśni gładkich; układ aktyny i miozyny, rola ciałek gęstych.  

10. Sprzężenie elektromechaniczne mięśni gładkich.  

11. Neuronalna i humoralna regulacja czynności mięśni gładkich.  

12. Rola jonów wapnia w czynnościach mięśni gładkich  

13. Rodzaje skurczów mięśni gładkich.  

14. Energetyka skurczu.  

15. Spontaniczna aktywność mięśni gładkich.  

16. Plastyczność mięśni gładkich.  

17. Zestawienie porównawcze mięśni gładkich i mięśni poprzecznie prążkowanych. 

 

e-Fizjologia: 

1. Doświadczenia na szczurze:  rejestracja czynności skurczowej macicy szczura 
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SEMINARIUM 3:  Kontrola postawy ciała i czynności ruchowej. 

 

Obowiązujące zagadnienia: 

 

1. Mechanizmy rdzeniowe i nadrdzeniowe regulujące napięcie mięśniowe.  

2. Funkcje układu pozapiramidowego; połączenia i objawy uszkodzenia. 

3. Funkcje pnia mózgu.  

4. Błędnik: funkcje, efekty pobudzenia i objawy uszkodzenia.  

5. Móżdżek: podział, funkcje, objawy uszkodzenia. 

6. Funkcje układu pozapiramidowego; połączenia i objawy uszkodzenia.  

7. Lokalizacja i funkcja motorycznej kory mózgowej.  

8. Znaczenie kory mózgowej, błędnika, móżdżku i jąder podkorowych w sterowaniu 

czynnościami ruchowymi.  

 

Część praktyczna: 

Sprawdzanie zdolności koordynacji ruchów i utrzymania prawidłowej postawy ciała  

- próba Romberga -znaczenie kontroli wzroku podczas próby  

- badanie zdolności ruchowej (palec-palec, palec-nos, pięta-kolano)  

- badanie diadochokinezy  
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SEMINARIUM 4:  Fizjologia czucia, ból 

 

Obowiązujące zagadnienia: 

 

1. Prawo projekcji czucia.  

2. Lokalizacja i funkcje ośrodków czuciowych w korze mózgowe] - pola projekcyjne  

i asocjacyjne.  

3. Prawo swoistej energii zmysłów.  

4. Kodowanie informacji czuciowych (kod częstości, kod populacji).  

5. Czucie bólu - receptory, drogi, rodzaje i cechy charakterystyczne.  

6. Drogi czuciowe (swoiste i nieswoiste) i ich przebieg.  

 

Część praktyczna: 

Narzędzia do oceny natężenia bólu. 
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SEMINARIUM  5: Układ oddechowy. 

 

Obowiązujące zagadnienia: 

 

1. Górne i dolne drogi oddechowe: rola strefy przewodzącej i oddechowej.  

2. Oddychanie zewnętrzne (mięśnie oddechowe, mechanizm wdechu i wydechu, rola 

jamy opłucnowe odma opłucnowa) i wewnętrzne.  

3. Regulacja oddychania:  

- nerwowa (organizacja kompleksu oddechowego pnia mózgu,  

- geneza wzorca oddechowego,  

- odruchy z receptorów dróg oddechowych pęcherzyków płucnych) i chemiczna(rola 

chemoreceptorów ośrodkowych oraz obwodowych).  

4. Odruchy obronne układu oddechowego.  

 

 

Część praktyczna:  

Omówienie wybranych aspektów fizjologicznych na przykładzie przypadków klinicznych. 
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SEMINARIUM  6: Układ wydzielania wewnętrznego. 

 

Obowiązujące zagadnienia:  

 

1. Ogólne cechy hormonów. Rodzaje hormonów i mechanizmy ich działania. 

2. Kontrola wydzielania dokrewnego (regulacja nerwowa, hormonalna, metaboliczna) 

Sprzężenia zwrotne w regulacji wydzielania hormonów. Rytmy wydzielania. 

3. Czynność hormonalna podwzgórza 

 powiązania z przednim płatem przysadki - podwzgórzowe hormony 

uwalniające i hamujące (osie hormonalne podwzgórzowo-przysadkowo-

narządowe) 

 powiązania z tylnym płatem przysadki 

4. Hormony uwalniane przez tylny płat przysadki i ich rola : 

 wazopresyna 

 oksytocyna 

5. Hormony przedniego płata przysadki i ich funkcje 

 hormon wzrostu 

 prolaktyna 

 hormony tropowe przysadki 

6. Hormony gruczołu tarczowego – czynność i regulacja wydzielania 

7. Regulacja wydzielania i czynność glikokortykoidów. 

8. Mineralokortykoidy: czynniki pobudzające  wydzielania, funkcje.  

9. Hormony rdzenia nadnerczy: uwalnianie, wpływ na narządy i procesy metaboliczne 

10. Hormonalna regulacja metabolizmu wapniowo-fosforanowego  

(rola parathormonu, kalcytoniny, witaminy D) 

11. Czynności wewnątrzwydzielnicze trzustki: insulina i glukagon: uwalnianie i funkcje 

 

 

Część praktyczna:  

Omówienie wybranych aspektów fizjologicznych na przykładzie przypadków klinicznych. 

 

 

 



29.04.2020 r.  /  08,05.2020 r.   

 

SEMINARIUM  7: Czynność wewnątrzwydzielnicza nerek. Regulacja gospodarki 

kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej. 

 

Obowiązujące zagadnienia:  

 

1. Czynność endokrynna nerek.  

2. Aparat przykłębkowy nerek – budowa, czynność. 

3. Rola krwi w regulacji gospodarki kwasowo-zasadowej (bufory). 

4. Rola nerek w regulacji gospodarki kwasowo-zasadowej (wydalanie i reabsorpcja 

kwasów  

i wodorowęglanów). 

5. Rola układu oddechowego w regulacji gospodarki kwasowo-zasadowej. 

6. Rola nerek w regulacji gospodarki wodnej (diureza, układ RAA, czynnik 

natiuretyczny, ADH). 

 

Część praktyczna:  

Omówienie wybranych aspektów fizjologicznych na przykładzie przypadków klinicznych.  
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SEMINARIUM  8: Układ pokarmowy + ZALICZENIE. 

 

Obowiązujące zagadnienia:  

 

1. Układ pokarmowy: budowa, unerwienie, ukrwienie i właściwości. Neurohormonalna  

regulacja pobierania pokarmu. Motoryka przewodu pokarmowego.  

2. Rola jamy ustnej rodzaje i unerwienie gruczołów ślinowych; objętość, skład i funkcje 

śliny; mechanizm wydzielania śliny; formowanie kęsa pokarmowego; żucie.  

3. Przełyk: fazy połykania; regulacja perystaltyki przełyku, mechanizmy zamykające 

zwieracz wpustu. 

4. Żołądek: funkcje i regulacja motoryki; żołądkowe gruczoły wydzielnicze; objętość, 

skład, rola, fazy i regulacja wydzielania soku żołądkowego. Trawienie w żołądku.  

5. Jelito cienkie: odcinki; aktywność elektryczna i skurczowa oraz jej regulacja; 

wydzielanie w obrębie jelita cienkiego; czynności dokrewne jelita.  

6. Jelito grube: regulacja motoryki, czynność wydzielnicza; mechanizm defekacji.  

7. Trawienie i wchłanianie jelitowe.  

8. Trzustka: czynność wewnątrzwydzielnicza i zewnątrzwydzielnicza; skład, znaczenie,  

fazy i regulacja wydzielania soku trzustkowego.  

9. Wątroba: czynność; mechanizmy i regulacja wydzielania żółci; rola i skład żółci.  

Funkcje pęcherzyka żółciowego.  

10. Odruchy pokarmowe np. żołądkowo - krętniczy, dwunastniczo-żołądkowy, jelitowo-

jelitowy, jelitowo-trzustkowy.  

 

Część praktyczna:  

1. Oglądanie brzucha i badanie jamy brzusznej:  

 lokalizacja wątroby  

 osłuchiwanie perystaltyki jelit.  

2. Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego (film).  

 

 

 

 

 

 

 


