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SYLABUS 

 

rok akademicki  rozpoczynający cykl kształcenia 2017-2023 

Nazwa 

modułu/przedmiotu : 
BBCG1 Kod modułu LK.3.012 

Wydział: 
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym UM 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym UM 

Kierunek studiów: Lekarski 

Specjalności:  

Poziom studiów: I (licencjackie)     II (magisterskie)      jednolite magisterskie X  III (doktoranckie)  

Forma  studiów: stacjonarne X    niestacjonarne X   

Rok studiów: I  X II  X  III   IV   V   VI    
Semestr 

studiów:   

1 X  2 X  3 X  4  5   6   7   8   9  

10  11  12  

Typ modułu/ 

przedmiotu: 
obowiązkowy X     fakultatywny  

Język wykładowy: polski X      obcy  

Forma realizacji Godziny  

 

 Wykład (W) 30 

Seminarium (S) 72 

 
 

Ćwiczenia (C) 128 

E-wykłady (eW)  

Zajęcia praktyczne (ZP)  

Praktyki zawodowe (PZ)  

 
 inne  

RAZEM 230 

Forma nakładu pracy studenta 

 (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.) 

Obciążenie studenta (h) 

1. Godziny kontaktowe  230 

2. Czas pracy własnej studenta 290 

 Sumaryczne obciążenie pracy studenta  520 

 Punkty ECTS za moduł/przedmiot  

 

Cele kształcenia: 

Celem nauczania jest poznanie przez studentów podstawowych zagadnień:  

 z biofizyki: naturalne i sztuczne źródła promieniowania jonizującego, ocena i konsekwencje jakie ponosi 

człowiek w wyniku działania na jego organizm czynników fizycznych takich jak temperatura, pole 

elektromagnetyczne , prąd elektryczny, promieniowanie jonizujące; fizyczne podstawy radioterapii i 

nieinwazyjnych metod diagnostycznych;  obsługa  prostych przyrządów pomiarowych, ocena dokładności 

wykonanych pomiarów oraz samodzielne przeprowadzanie pomiarów wielkości fizycznych. 

 z chemii: skład chemiczny organizmu, biologiczną rolę makro i mikroelementów oraz budowę i rolę 

podstawowych związków występujących w organizmie; podstawowe reakcje związków organicznych i 

nieorganicznych w roztworach wodnych i ich znaczenie dla funkcjonowania organizmu; poznanie wybranych 
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technik laboratoryjnych; analizy jakościowej, miareczkowania, kolorymetrii oraz pehametrii. Zajęcia 

praktyczne z chemii mają za zadanie nauczenie samodzielnego wykonywania doświadczeń i wyciągania 

prawidłowych wniosków oraz naukę właściwego zarządzania czasem przeznaczonym na wykonanie 

doświadczenia. 

 z biochemii: struktura i funkcje makromolekuł , zrozumienie podstawowych szlaków przemian 

metabolicznych białek, węglowodanów i lipidów zachodzących w organizmie, ich regulację na poziomie 

komórki i tkanek, drogi komunikacji i mechanizmy regulacji wewnątrz- i zewnątrzkomórkowej w warunkach 

fizjologicznych (stanie zdrowia) oraz mechanizmy prowadzące do powstawania chorób i działające w 

procesach chorobowych. Studenci powinni umiejętnie wykorzystać i  powiązać zdobytą wiedzę 

biochemiczną z problemami klinicznymi, prawidłowo interpretować badania biochemiczne dla poznania 

przyczyn choroby i racjonalnego leczenia. 

 z genetyki: podstawowe pojęcia z zakresu genetyki, mieć wiedzę dotycząca struktury i analizy kwasów 

nukleinowych, organizacji genomu, transkryptomu i proteomu człowieka, regulacji procesów replikacji, 

naprawy DNA, transkrypcji i translacji, molekularnych podstaw mutagenezy, teratogenezy i onkogenezy 

człowieka, diagnostyki i dziedziczenia chorób monogenowych, wieloczynnikowych i mitochondrialnych, 

budowy chromosomów,  patogenezy aberracji chromosomowych, zasad zapisywania kariotypu, 

rozpoznawania najczęstszych zespołów chromosomowych człowieka i wad rozwojowych, znać podstawy 

diagnostyki mutacji genowych i chromosomowych odpowiedzialnych za choroby dziedziczne oraz nabyte, w 

tym nowotworowe, znać różne typy determinacji płci oraz zasady dziedziczenia sprzężonego z płcią, 

opisywać zasady współdziałania i sprzężenia genów, znać czynniki wpływające na pierwotną i wtórną 

równowagę genetyczną populacji, analizować krzyżówki genetyczne oraz rodowody cech i chorób 

człowieka, szacować ryzyko ujawnienia się choroby u potomstwa w oparciu o predyspozycje rodzinne i 

czynniki środowiskowe,  identyfikować wskazania do badań prenatalnych, znać wskazania do badań 

cytogenetycznych i molekularnych, wykonywać pomiary morfometryczne i analizować morfogram, znać 

podstawy poradnictwa genetycznego, organizacji opieki genetycznej w Polsce, podstawowych problemów 

etycznych w genetyce, perspektyw rozwoju genetyki klinicznej, terapii genowej i celowanej w określonych 

chorobach, a także umieć zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. 

 

Macierz efektów kształcenia dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych 

efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć. 

Numer 

efektu 

kształcenia 

Student, który zaliczy moduł  ( przedmiot) wie/umie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

kształcenia: 

Forma  

realizacji 

zajęć 

dydaktyczn

ych 

* wpisz 

symbol 

B.W1 
opisuje gospodarkę wodno-elektrolitową w układach 

biologicznych 
MCQ W,S 

B.W2 
opisuje równowagę kwasowo-zasadową, oraz mechanizm 

działania buforów i ich znaczenie w homeostazie ustrojowej 
MCQ W,S 

B.W3 
zna i rozumie pojęcia: rozpuszczalność, ciśnienie osmotyczne, 

izotonia, roztwory koloidalne i równowaga Gibbsa-Donnana 
MCQ W,S 

B.W4 
zna podstawowe reakcje związków nieorganicznych i 

organicznych w roztworach wodnych 
MCQ W,S 

B.W5. zna prawa fizyczne opisujące przepływ cieczy oraz czynniki 

wpływające na opór naczyniowy przepływu krwi;  

SSQ, Realizacja 

zleconego zadania 
 C 

B.W6. zna naturalne i sztuczne źródła promieniowania jonizującego 

oraz jego oddziaływanie z materią; 

SSQ, Realizacja 

zleconego zadania 
 C 

B.W7. zna fizykochemiczne i molekularne podstawy działania 

narządów zmysłów; 

SSQ, Realizacja 

zleconego zadania 
 C 
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B.W8. 
zna fizyczne podstawy nieinwazyjnych metod obrazowania; 

SSQ, Realizacja 

zleconego zadania 
 C 

B.W9. zna fizyczne podstawy wybranych technik terapeutycznych, w 

tym ultradźwięków i naświetlań; 

SSQ, Realizacja 

zleconego zadania 
 C 

B.W10 

zna budowę prostych związków organicznych wchodzących w 

skład makrocząsteczek obecnych w komórkach, macierzy 

zewnątrzkomórkowej i płynów ustrojowych 

MCQ W,C 

B.W11 
opisuje budowę lipidów i polisacharydów oraz ich funkcje w 

strukturach komórkowych i pozakomórkowych 
MCQ W,C 

B.W12 

charakteryzuje struktury I-, II-, III- oraz IV-rzędowe białek; 

zna modyfikacje potranslacyjne i funkcjonalne białka oraz ich 

znaczenie 

 MCQ W, S 

B.W13 

zna funkcje nukleotydów w komórce; struktury I- i II-rzędową 

DNA i RNA, oraz strukturę chromatyny 

 

MCQ W, S, C 

B.W14 

zna funkcje genomu, transkryptomu i proteomu człowieka 

oraz podstawowe metody stosowane w ich badaniu; opisuje 

procesy replikacji, naprawy i rekombinacji DNA, transkrypcji 

i translacji, oraz degradacji DNA, RNA i białek; zna 

koncepcje regulacji ekspresji genów 

MCQ W, S, C 

B.W15 

opisuje podstawowe szlaki kataboliczne i anaboliczne, 

sposoby ich regulacji oraz wpływ czynników genetycznych i 

środowiskowych 

MCQ W, S, C 

B.W16. zna profile metaboliczne podstawowych narządów i układów MCQ W, S 

B.W17 
zna pojęcia: potencjał oksydacyjny organizmu  

i stres oksydacyjny 
MCQ W, S 

B.W18 

zna enzymy biorące udział w trawieniu, mechanizm 

wytwarzania kwasu solnego w żołądku, rolę żółci, przebieg 

wchłaniania produktów trawienia oraz zaburzenia z nimi 

związane 

MCQ W,S 

B.W20 
zna konsekwencje niedoboru witamin lub minerałów oraz ich 

nadmiaru w organizmie 
MCQ W,S 

B.W21 

zna sposoby komunikacji między komórkami, między 

komórką a macierzą zewnątrz-komórkową; oraz szlaki 

przekazywania sygnałów w komórce i przykłady zaburzeń w 

tych procesach prowadzące do rozwoju nowotworów i innych 

chorób 

MCQ W, S 

B.W22 

zna procesy takie jak: cykl komórkowy, proliferacja, 

różnicowanie i starzenie się komórek, apoptoza i nekroza oraz 

ich znaczenie dla funkcjonowania organizmu 

 

MCQ W, S, C 

B.W23. 

zna w podstawowym zakresie problematykę komórek 

macierzystych i ich zastosowania w medycynie 

 

MCQ W, S, C 

C.W1. 
zna podstawowe pojęcia z zakresu genetyki 

 
MCQ S, C 

C.W2 
opisuje zjawiska sprzężenia i współdziałania genów 

 

Raport, Realizacja 

zleconego zadania 
S, C 

C.W3 

opisuje prawidłowy kariotyp człowieka oraz różne typy 

determinacji płci 

 

Raport, Realizacja 

zleconego zadania 
S, C 
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C.W4 

 

opisuje budowę chromosomów oraz molekularne podłoże 

mutagenezy 

 

Raport, Realizacja 

zleconego zadania 
S, C 

C.W5 

zna zasady dziedziczenia różnej liczby cech, dziedziczenia 

cech ilościowych, niezależnego dziedziczenia cech oraz 

dziedziczenia pozajądrowej informacji genetycznej 

 

Raport, Realizacja 

zleconego zadania 
S, C 

C.W6. 

zna uwarunkowania genetyczne grup krwi człowieka oraz 

konfliktu serologicznego w układzie Rh 

 

Raport, Realizacja 

zleconego zadania 
S, C 

C.W7. 

opisuje aberracje autosomów i heterosomów będące 

przyczyną chorób, w tym nowotworów onkogenezy 

 

Raport, Realizacja 

zleconego zadania 
S, C 

C.W8. 

zna czynniki wpływające na pierwotną i wtórną równowagę 

genetyczną populacji 

 

Raport, Realizacja 

zleconego zadania 
S, C 

C.W9 

zna podstawy diagnostyki mutacji genowych i 

chromosomowych odpowiedzialnych za choroby dziedziczne 

oraz nabyte, w tym nowotworowe 

 

Raport, Realizacja 

zleconego zadania 
S, C 

C.W10. 

określa korzyści i zagrożenia wynikające z obecności w 

ekosystemie organizmów modyfikowanych genetycznie 

(GMO) 

 

Raport, Realizacja 

zleconego zadania 
S, C 

C.W11. 

zna genetyczne mechanizmy nabywania lekooporności przez 

drobnoustroje i komórki nowotworowe 

 

MCQ S, C 

C.W40. 

zna wskazania do badań genetycznych przeprowadzanych w 

celu indywidualizacji farmakoterapii 

 

Raport, Realizacja 

zleconego zadania 
S, C 

C.W41 

zna podstawowe kierunki rozwoju terapii, w szczególności 

możliwości terapii komórkowej, terapii genowej i celowanej 

w określonych chorobach 

 

MCQ W, S, C 

B.U1. 

wykorzystuje znajomość praw fizyki do wyjaśnienia wpływu 

czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, 

przyspieszenie, ciśnienie, pole elektromagnetyczne oraz 

promieniowanie jonizujące, na organizm i jego elementy;  

SSQ, Realizacja 

zleconego zadania 
C 

B.U2. ocenia szkodliwość dawki promieniowania jonizującego i 

stosuje się do zasad ochrony radiologicznej; 

SSQ, Realizacja 

zleconego zadania 
C 

B.U3 

oblicza stężenia molowe i procentowe związków oraz stężenia 

substancji w roztworach izoosmotycznych, jedno- i 

wieloskładnikowych 

Raport C 

B.U4 

oblicza rozpuszczalność związków nieorganicznych, określa 

chemiczne podłoże rozpuszczalności związków organicznych 

lub jej braku oraz praktyczne znaczenie dla dietetyki i terapii 

Raport C 

B.U5 
określa pH roztworu i wpływ zmian pH na związki 

nieorganiczne i organiczne 
Raport C 
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B.U6 
przewiduje kierunek procesów biochemicznych w zależności 

od stanu energetycznego komórek 

Realizacja zleconego 

zadania. 
W, S 

B.U9. 

posługuje się podstawowymi technikami laboratoryjnymi, 

takimi jak analiza jakościowa, miareczkowanie, kolorymetria, 

pehametria, chromatografia, elektroforeza białek i kwasów 

nukleinowych 

 

Raport, Realizacja 

zleconego zadania 
W, S, C 

B.U10. 
obsługuje proste przyrządy pomiarowe oraz ocenia 

dokładność wykonywanych pomiarów; 

SSQ, Realizacja 

zleconego zadania, 

Raport 

C 

B.U14 
planuje i wykonuje proste badanie naukowe oraz interpretuje 

jego wyniki i wyciąga wnioski 

Raport, Realizacja 

zleconego zadania. 
C 

C.U1. 

analizuje krzyżówki genetyczne oraz rodowody cech i chorób 

człowieka, a także ocenia ryzyko urodzenia się dziecka z 

aberracjami chromosomowymi; 

Raport, Realizacja 

zleconego zadania 
 C 

C.U2. 
identyfikuje wskazania do wykonania badań prenatalnych; 

 

Raport, Realizacja 

zleconego zadania 
 C 

C.U3. 
podejmuje decyzję o potrzebie wykonania badań 

cytogenetycznych i molekularnych; 

Raport, Realizacja 

zleconego zadania 
C 

C.U4. 
wykonuje pomiary morfometryczne, analizuje morfogram i 

zapisuje kariotypy chorób; 

Raport, Realizacja 

zleconego zadania 
C 

C.U5. 

szacuje ryzyko ujawnienia się danej choroby u potomstwa w 

oparciu o predyspozycje rodzinne i wpływ czynników 

środowiskowych 

Raport, Realizacja 

zleconego zadania 
C 

K01 
Wykazuje odpowiedzialność za podnoszenie swoich 

kwalifikacji; 

Przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna /nauczyciela 

prowadzącego 

C 

K02 Postępuje zgodnie z przyjętymi normami etycznymi; 

Przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna /nauczyciela 

prowadzącego 

C 

K03 

Aktywnie  uczestniczy w ćwiczeniach, Chętnie podejmuje  i 

wykonuje dodatkowe zadania  powierzone przez  asystenta 

prowadzącego zajęcia. 

Przedłużona 

obserwacja nauczyciela 

prowadzącego. 

Ć 

K04 

Posiada umiejętność zachowania się zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, jest odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo pracy własnej i kolegów 

Przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna /nauczyciela 

prowadzącego 

C 

K05 potrafi współpracować w grupie Obserwacja/samoocena C 

K06 właściwie zarządza czasem Obserwacja/samoocena C 
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PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

w zakresie wiedzy: Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);  

Egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test 

wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi) 

w zakresie umiejętności: Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini – 

clinical examination) ; Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: 

Esej refleksyjny; Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników);  Samoocena ( w tym portfolio) 

Treść zajęć: (proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć /zgodną z zamierzonymi efektami kształcenia) 

Ćwiczenia: 

Biofizyka 

1. Skiaskopia. Pomiar czasu bezwładności oka. Obserwacja obrazów i wad odwzorowań w modelu oka. 

2. Audiometria – wyznaczanie progu słyszalności ucha ludzkiego. 

3. Pomiar bardzo małych obiektów  (<1 mm) mikroskopem optycznym z wykorzystaniem zjawiska immersji. 

4. Biofizyka układu krążenia. Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy. Pomiar ciśnienia skurczowego  

i rozkurczowego za pomocą modelu i sfignomanometru. 

5. Diagnostyka ultradźwiękowa. 

Podstawy fizyczne diagnostyki ultradźwiękowej. 

Rozchodzenie się ultradźwięków w ciałach sprężystych. 

6. Zastosowanie promieniowania jonizującego w medycynie. 

Lokalizacja izotopu promieniotwórczego w fantomie. 

Wyznaczanie liniowego i masowego współczynnika pochłaniania. 

7. Fizyczne podstawy diatermii. 

Badanie właściwości promieniowania mikrofalowego. 

Diatermia. 

8. Pomiary mostkowe: 

- pomiar przewodnictwa właściwego elektrolitu,  

- wyznaczanie modułu impedancji, 

- wyznaczanie składu ciała człowieka. 

      9. Pomiary oscyloskopowe. Pomiar i analiza zapisu EKG. 

     10. Podsumowanie nabytych umiejętności i wiedzy w trakcie zajęć. 

 

Chemia 

Wykłady  

1. Wprowadzenie do chemii. Biologiczne znaczenie wybranych pierwiastków. Gazy produkowane z 

organizmie (NO, CO, H2S). Wolne rodniki tlenowe - znaczenie biologiczne.  

2. Aminokwasy, peptydy i białka. Wybrane właściwości białek. Koloidy. Równowaga Gibbsa-

Donnana.  

3. Budowa, podział, właściwości i znaczenie biologiczne węglowodanów i lipidów.  

 

Seminaria 

1. Podstawowe techniki laboratoryjne - analiza jakościowa, analiza ilościowa - kolorymetria.  

Makro i mikroelementy - rola w organizmie. Przegląd grup chemicznych wchodzących w skład 

związków organicznych.  

2. Podstawowe techniki laboratoryjne - metody chromatograficzne. Woda jako substancja warunkująca 

życie. Właściwości wody. Iloczyn jonowy wody. Rozpuszczalność. Sposoby wyrażania stężeń 

roztworów. Stężenia substancji w roztworach jedno i wieloskładnikowych. 

3. Podstawowe techniki laboratoryjne - analiza miareczkowa. Mechanizm działania buforów. 

Równowaga kwasowo-zasadowa w organizmie.  

 

Ćwiczenia 

1. Zapoznanie z pracownią chemiczną itp. Wybrane reakcje mikro i makroelementów. Ilościowe 

oznaczanie stężenia Mg i Ca (metoda kolorymetryczna). 
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2. Reakcje charakterystyczne wybranych aminokwasów. Rozdział aminokwasów za pomocą TLC. 

3. Bufory. Sporządzanie buforów o określonym pH. Pomiar pH różnymi metodami (pHmetria). 

Pojemność buforowa - pomiar (miareczkowanie). 

4. Reakcje charakterystyczne węglowodanów i lipidów. Ilościowe oznaczenie glukozy. 

 

Biochemia: 
Semestr 2 – Wykłady: 

1.  Zależność między sekwencją aminokwasów w białku a jego konformacją i funkcją. 

2.  Enzymy – mechanizmy działania, regulacja aktywności, rola enzymów w medycynie. Inhibitory enzymów.  

3.  Utlenianie biologiczne. Cykl Krebsa. Potencjał oksydacyjny organizmu i stres oksydacyjny.  

4.  Metabolizm węglowodanów.  

5.  Metabolizm lipidów.  

 

Semestr 2 – Seminaria: 

1.  Białka- modyfikacje potranslacyjne i funkcjonalne białek. Klasyfikacja enzymów  

      i koenzymy. 

2.  Łańcuch oddechowy i fosforylacja oksydacyjna. Mechanizm rozprzęgania i inhibitory łańcucha oddechowego.  

      Łańcuch oddechowy jako źródło wolnych rodników. 

3.  Trawienie  i wchłanianie węglowodanów. Szlaki przemian glukozy: glikoliza, glukoneogeneza. 

4.  Szlak pentozomonofosforanowy. Metabolizm galaktozy i fruktozy. Szlak  

      poliolowy. 

5.  Metabolizm glikogenu i jego regulacja.Homeostaza glukozy we krwi. Hormonalna regulacja metabolizmu  

      węglowodanów. Analiza wybranych krzywych glikemicznych. 

6.  Trawienie i wchłanianie lipidów. Skład żółci i rola w trawieniu lipidów oraz wchłanianiu produktów ich trawienia.  

     Synteza i beta-oksydacja kwasów tłuszczowych. Ketogeneza. 

7.  Metabolizm triacylogliceroli i specyfika tkankowa (przewód pokarmowy, wątroba, tkanka tłuszczowa).  

     Metabolizm fosfolipidów. 

8.  Metabolizm i funkcje cholesterolu. Lipoproteiny  osocza. 

9.  Współzależność metabolizmu węglowodanów i lipidów. Metabolizm tkankowy węglowodanów         

      i  lipidów.  

 

Semestr 2 - Ćwiczenia: 

1. Izolacja białek z linii komórek nowotworowych. Ilościowe oznaczanie białka  metodą  Bradforda.  

2. Analiza białek techniką Western blot. 

3. Preparatyka i badanie aktywności dehydrogenazy bursztynianowej. Ilościowe oznaczanie glutationu w 

krwinkach czerwonych. Oznaczanie aktywności katalazy w materiale biologicznym. 

4. Oznaczanie aktywności amylazy metodą Wohlgemutha. Oznaczanie aktywności dehydrogenazy 

mleczanowej. 

5. Badanie aktywności aldolazy. Oznaczanie stężenia glukozy we krwi. 

6. Charakterystyka enzymów lipolitycznych. Wykazanie wpływu żółci na aktywność lipazy trzustkowej.   

7. Oznaczanie stężenia triacylogliceroli w surowicy krwi. Wykrywanie produktów peroksydacji lipidów. 

8. Oznaczanie stężenia cholesterolu całkowitego w surowicy krwi. 

9. Oznaczanie stężenia cholesterolu frakcji HDL i LDL w surowicy krwi. 

 

Semestr 3 - Wykłady: 

1. Katabolizm białek i metabolizm aminokwasów. 

2. Rola witamin w organizmie człowieka. 

3. Przekazywanie sygnałów w komórce. 

4. Wybrane zagadnienia z biochemii krwi.  

5. Integracja metabolizmu na poziomie komórek i tkanek. 

 

Semestr 3 - Seminaria: 

1.  Trawienie i wchłanianie białek. Znaczenie transaminacji w katabolizmie aminokwasów.Dekarboksylacja i  

     deaminacja aminokwasów.Aminy biogenne.Cykl mocznikowy. 

2.  Przemiany wybranych aminokwasów .Synteza wyspecjalizowanych produktów. 
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3.  Funkcje i metabolizm nukleotydów w komórce. Struktura I- i II-rzędowa DNA i RNA, struktura chromatyny. 

4.  Udział witamin w regulacji  metabolizmu. Metaboliczne skutki niedoboru witamin. 

5.  Hormony i ich udział w regulacji procesów metabolicznych organizmu. 

6.  Metabolizm erytrocytów. Synteza i katabolizm hemu. Białka osocza i ich rola biologiczna. 

7.  Równowaga wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa  organizmu i jej regulacja. 

8.  Metabolizm energetyczny  mięśni. Biochemia tkanki łącznej. 

9.  Regulacja metabolizmu na poziomie tkanek i narządów. Funkcje wątroby. Biochemiczne podstawy wybranych  

     chorób (cukrzyca, miażdżyca, otyłość). 

 

Semestr 3 - Ćwiczenia: 

1. Oznaczanie aktywności proteolitycznej trypsyny. Oznaczanie  kwasoty soku żołądkowego i deficytu kwasu 

solnego. 

2. Oznaczanie aktywności transaminaz.Ilościowe oznaczanie stężenia mocznika we krwi. 

3. Izolacja DNA, wykrywanie składników. Ilościowe oznaczanie kwasu moczowego. 

4. Wykrywanie witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach.Ilościowe oznaczanie witamin. 

      Wykrywanie 17-ketosterydów.  

5. Oznaczanie stężenia wapnia w surowicy krwi i  aktywności  fosfatazy zasadowej. 

6. Wykrywanie nieorganicznych i organicznych składników krwi. Elektroforeza białek osocza.Ilościowe 

oznaczanie wybranych  białek osocza krwi.   

7. Wykrywanie organicznych i nieorganicznych składników w moczu fizjologicznym.Wykrywanie wybranych 

składników patologicznych  moczu. Oznaczanie kwaśności miareczkowej moczu. 

8. Wykrywanie wybranych składników tkanki mięśniowej. 

9. Oznaczanie stężenia bilirubiny całkowitej w surowicy krwi. 

 

Genetyka kliniczna 

 
Semestr 2 – Wykłady: 

1. Budowa genomu i ekspresja genów. Genomika i epigenomika. 

2. Wprowadzenie do genetyki klinicznej i laboratoryjnej. Rodzaje i częstość chorób genetycznych. 

Chromosomowe podstawy dziedziczenia. Dziedziczenie mendlowskie. Dziedziczenie wieloczynnikowe.  

3. Mutacje w chorobach genetycznych człowieka –rodzaje i ich konsekwencje. 

4. Geny mitochondrialne w chorobach degeneracyjnych, nowotworowych i starzeniu. 

 

Semestr 2 - Seminaria: 

WRODZONE WADY ROZWOJOWE CZŁOWIEKA: Dysmorfologia Teratogeny. Wady cewy nerwowej. 

Rozszczepy twarzoczaszki.  

CHOROBY WIELOCZYNNIKOWE: Rodzinne występowanie powszechnych chorób wieku dorosłego.  

IMMUNOGENETYKA: Immunogenetyka i genetyczne podstawy transplantologii. Uwarunkowania genetyczne 

grup krwi człowieka oraz konfliktu serologicznego w układzie Rh. 

ONKOGENEZA: Podział komórki, cykl komórkowy, proliferacja, różnicowanie i starzenie się komórek, 

apoptoza i nekroza; genetyczne podstawy transformacji nowotworowej. Patologia chromosomów w onkogenezie. 

NOWOTWORY DZIEDZICZNE wybranych narządów: piersi, jajnika, jelita grubego, prostaty, tarczycy, nerek. 

Nowotwory wieku dziecięcego. Testy predykcyjne. 

PORADNICTWO GENETYCZNE: Zasady poradnictwa genetycznego, planowanie badań i konsultacji 

specjalistycznych. Porada genetyczna. Aspekty prawne, społeczne i moralno-etyczne chorób genetycznych 

człowieka.  Poradnictwo w niepłodności i niepowodzeniach ciążowych.  

GENETYKA POPULACYJNA: Dziedziczenia różnej liczby cech, dziedziczenia cech ilościowych, niezależnego 

dziedziczenia cech. Czynniki wpływające na pierwotną i wtórną równowagę genetyczną populacji. Efekt 

założyciela. Szacowanie ryzyka choroby genetycznej. Predyspozycje rodzinne. 

Semestr 2 - Ćwiczenia: 

Zajęcia praktyczne w pracowni cytogenetycznej i pracowni molekularnej. Techniki cytogenetyczno-molekularne w 

diagnostyce zespołów chromosomowych-przypadki kliniczne. Technika PCR i jej warianty, RFLP, 

sekwencjonowanie DNA, badanie proteomu. Elektroforeza kwasów nukleinowych.  

Wskazania do wykonania badań cytogenetycznych i molekularnych. Rodzaje materiałów biologicznych 

wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady pobierania materiału do badań. Metody diagnostyczne 

laboratoryjnej genetyki medycznej – metody molekularne, cytogenetyczne i cytomorfologiczne. Interpretacja 
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wyników badań genetycznych. 

ELEMENTY GENETYKI MOLEKULARNEJ + MUTAGENEZA  

Pomiary morfometryczne, morfogram. 

CHOROBY CHROMOSOMOWE CZŁOWIEKA – Mitoza i mejoza, oogeneza, spermatogeneza, determinacja 

płci u człowieka, inaktywacja chromosomu X. Kariotyp człowieka, budowa chromosomów. Klasyfikacja ISCN. 

Aberracje chromosomowe. Badania prenatalne. 

Zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w przypadku najczęstszych zespołów chromosomowych 

CHOROBY JEDNOGENOWE CZŁOWIEKA –Prawa Mendla, typy dziedziczenia, typowe i nietypowe 

dziedziczenie jednogenowe człowieka, choroby jednogenowe autosomalne recesywne. Testy przesiewowe. 

Choroby jednogenowe – autosomalne dominujące. Choroby jednogenowe sprzężone z chromosomem X.  

 

 

Literatura podstawowa: 

1. Biofizyka - podręcznik dla studentów pod redakcją F. Jaroszyka, PZWL 

2. Materiały do  ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki wraz ze wzorami opracowań – strona internetowa Katedry i 

Zakładu Biofizyki UM w Lublinie 

3. Podstawy fizyki, R. Resnick, D. Halliday, PWN 

4. Chemia organizmów żywych. Red. J. Kurzepa, RTN, Radom 2014 (e-book). 

5. Biochemia Harpera – B.K. Murray, D.K. Granner, P.A. Mayes, V.W. Rodwell 

6. Genetyka medyczna B. Kałużewski [red.], Wydawnictwo Elsevier Urban &Partner, najnowsze wydanie;  

7. Genetyka medyczna A. Latos-Bieleńska [red.], Wydawnictwo Lekarskei PZWL, najnowsze wydanie 

8. Biologia molekularna w medycynie; elementy genetyki klinicznej J. Bal Wydawnictwo Naukowe PWN, 

najnowsze wydanie 

9. Genetyka  - krótkie wykłady P.C. Winter, G.I. Hickey, H.L. Fletcher, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa, najnowsze wydanie 

10. Genetyka molekularna P. Węgleński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, najnowsze wydanie 

11. Genetyka : ilustrowany przewodnik E. Passarge; T. Mazurczak (red). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

najnowsze wydanie.  

12. Dziecko z zespołem wad wrodzonych. Diagnostyka dysmorfologiczna. L. Korniszewski. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, najnowsze wydanie.  

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Biofizyka pod red. A . Pilawskiego, PZWL 

2. Wybrane zagadnienia z biofizyki , S. Miękisz, Volumed, Wrocław 

3. Ćwiczenia z chemii dla studentów I roku wydziału lekarskiego i oddziału stomatologicznego” red. Kazimierz 

Pasternak, Wyd. Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego, Lublin 2007. 

4. Materiały z wykładów oraz laboratoriów podane na stronie internetowej Katedry i Zakładu Chemii 

Medycznej. 

5. Biochemia: podręcznik dla studentów uczelni medycznych, E. Bańkowski  

6. Biochemia  - Davidson V.L. i wsp  

7. Krótkie wykłady – Biochemia – B.D. Hames, N.M. Hooper 

8. Instrukcje przygotowane przez Katedrę i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej. 

9. Genetyka chorób układu krążenia (red. A. Ciechanowicz). - Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 

najnowsze wydanie. 

10. Genetyka medyczna L. Korniszewski - Warszawa : Akademia Medyczna, najnowsze wydanie.  

11. Genetyka medyczna : notatki z wykładów J. R. Bradley, D. R. Johnson, B. R. Pober; - Warszawa : 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, najnowsze wydanie. 

12. Genetyka molekularna w chorobach wewnętrznych: zagadnienia wybrane (red. A. Ciechanowicz, F. Kokot. – 

Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, najnowsze wydanie. 

13. Genetyka w diagnostyce nowotworów (red. L. Kaczmarek) - Warszawa : Centrum Onkologii - Instytut im. 

Marii Skłodowskiej-Curie, najnowsze wydanie. 

14. Wybrane zagadnienia z pediatrii : podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. T. 2, Choroby okresu 

noworodkowego, choroby układu oddechowego, choroby alergiczne, choroby tkanki łącznej, genetyka 

kliniczna M. Bik-Multanowski - Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, najnowsze wydanie  

15. Genetyka H. Fletcher, I. Hickey, P. Winter - Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN, najnowsze wydanie. 
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16. Genetyka J. M. Friedman - Wrocław : Urban i Partner, najnowsze wydanie.  

17. Genomy T. A. Brown, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, najnowsze wydanie  

18. Analiza DNA teoria i praktyka R. Słomski [red.], Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, 

najnowsze wydanie 

19. Genetyka medyczna J. Bradley , D. Johnson, B. Pober Wydawnictwo Lekarskie PZWL najnowsze wydanie  

20. Biologia molekularna człowieka R.J. Epstein, Wydawnictwo CZELEJ, Lublin najnowsze wydanie 

21. Biologia molekularna – krótkie wykłady P. Turner, A. McLennan, A. Bates, M. White, Wydawnictwo PWN, 

Warszawa najnowsze wydanie 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…) 

Sale do ćwiczeń wyposażone w odpowiednie zestawy pomiarowe do ćwiczeń z biofizyki. 

Kalkulatory i komputery w salach ćwiczeń do przeprowadzania obliczeń. 

Rzutnik multimedialny, tablice, aparatura do elektroforezy, aparatura do immunoblotingu, aparatura do oznaczeń 

kolorymetrycznych, wirówki, łaźnie wodne, termostaty, cieplarki, suszarki do szkła, pipety automatyczne, pH-metry, 

biurety, szkło laboratoryjne. 

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: 

Ćwiczenia z biofizyki: zaliczenie z oceną (ZO) 

 Obecność na ćwiczeniach (student nie może mieć więcej niż jednej nieobecności nieusprawiedliwionej 

 i jednej nieobecności - w ciągu 7 dni należy dostarczyć kopię usprawiedliwienia). 

 Poprawne wykonanie pomiarów wraz z odpowiednimi obliczeniami i interpretacją otrzymanych wyników 

oraz oceną niepewności pomiarów. 

 Zaliczenie materiału teoretycznego do  ćwiczeń laboratoryjnych . 

Student w trakcie kształcenia (30h) wykonuje 9 ćwiczeń laboratoryjnych. Pojedyńcze ćwiczenie zaliczone 

jest wówczas, gdy student uzyska zaliczenie części teoretyczne, poprawnie wykona pomiary, obliczenia i 

oszacuje niepewności pomiarowe oraz odda opracowanie ćwiczenia wraz z wnioskami wyciągniętymi na 

podstawie uzyskanych wyników. 

Do zaliczenia części teoretycznej student powinien przygotować się zgodnie z zagadnieniami opracowanymi 

do poszczególnych ćwiczeń (umieszczone są one na stronie internetowej Katedry i Zakładu Biofizyki oraz w 

salach do ćwiczeń laboratoryjnych). 

Sprawdzian z części teoretycznej do każdego z 9 ćwiczeń składa się z 5 pytań na które student generuje 

krótkie odpowiedzi (SSQ). Z części teoretycznej do danego ćwiczenia student może uzyskać 0 – 5 pkt. 

Warunkiem zaliczenia części teoretycznej ćwiczenia jest uzyskanie 2,5 pkt. Jeżeli ilość otrzymanych 

punktów jest niższa, student musi w ciągu dwóch tygodni zaliczyć teorię do tego ćwiczenia.  Za poprawnie 

wykonane i oddane opracowanie ćwiczenia student otrzymuje 1 pkt. Ćwiczenie jest zaliczone po otrzymaniu 

przez studenta 3,5 pkt. 

Dodatkowo, w trakcie całego cyklu zajęć, student może otrzymać 0 – 6 pkt.za postawę na zajęciach 

przygotowujących do ćwiczeń praktycznych ( karta obserwacji podczas zajęć seminaryjnych z biofizyki w 

module 0) oraz za postawę studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych (sumienność, terminowość 

wykonywania ćwiczeń i opracowań wyników pomiarów). 

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez studenta w trakcie cyklu kształcenia wynosi 60 

pkt., minimalna zaliczająca ćwiczenia – 33pkt. 

Ocena końcowa jest  zależna od ilości punktów w tym cyklu kształcenia: 

>53,0 pkt. – 5,0 (bdb) 

47,1 – 53,0 pkt. – 4,5 (pdb)     

42,1 – 47,0 pkt. – 4,0 (db) 

37,1 -   42,0 pkt. – 3,5 (ddb) 

33.0 – 37,0 pkt. – 3,0 (dst) 

<33,0 pkt. – 2,0 (ndst)   

        

Chemia, Biochemia, Genetyka: zaliczenie 

 Obecność na zajęciach (≤ 1 nieusprawiedliwionych nieobecności) 

 Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest poprawne wykonanie zaplanowanego doświadczenia/zadania, 

przygotowanie raportu w formie pisemnej oraz jego właściwa interpretacja. Zaliczenie bądź niezaliczenie 

określonych umiejętności jest oceniane na każdym ćwiczeniu poprzez przyznanie oceny „zal” (zaliczony) lub 
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„nzal” (niezaliczony). 

 Wiadomości teoretyczne obowiązujące na seminarium są sprawdzane w formie pisemnej. Zaliczenie bądź 

niezaliczenie określonych treści programowych obowiązujących na seminarium jest oceniane poprzez 

przyznanie oceny „nzal” (niezaliczony), „zal” (zaliczony) lub „wyr” (zaliczony z wyróżnieniem). 

 Efekty kształcenia w zakresie postaw są oceniane przy użyciu metody „ocena/samoocena” przeprowadzonej 

na ostatnich ćwiczeniach dotyczących poszczególnych składowych modułu: biofizyki, chemii, biochemii (II i 

III semestr), genetyki (II i III semestr). 

 

 

 

 

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./email) 

Katedra i Zakład Biofizyki UM w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4; telefon 81 4486330,   

ewa.tarnowska@umlub.pl 

grazyna.olchowik@umlub.pl 

Katedra i Zakład Chemii Medycznej UM w Lublinie, ul. Chodźki 4A, telefon: 81 4486193 

anna.boguszewska-czubara@umlub.pl 

Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul Chodźki 1, Tel 

(81) 742-37-93  e-mail: andrzej.stepulak@umlub.pl 

Zakład Genetyki Klinicznej UM w Lublinie, ul. Radziwiłłowska 11, 20-080 Lublin, tel. 81 448 6110 

janusz.kocki@umlub.pl  

 

Nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus  

 

1. Dr Ewa Tarnowska - Sokołow 

2. Prof. dr hab. n.med. Grażyna Olchowik 

3. Dr hab. Jacek Kurzepa 

4. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak 

5. Dr Ewa Nowosadzka 

6. Prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki 

 

Nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia  

1. Prof. dr hab. n. med. Grażyna Olchowik 

2. Mgr Józef Cudny 

3. Mgr  inż. Agata Czwalik 

4. Dr n. fiz. Małgorzata Gospodarek 

5. Dr n. fiz. Witold Okulski 

6. Mgr Agnieszka Szczęsna 

7. Dr n. fiz. Ewa Tarnowska – Sokołow 

8. Dr n. med. Jan Warchoł 

9. Dr n. fiz. Justyna Widomska 

10. Dr hab. n. med. Jacek Kurzepa 

11. Prof dr hab. Krzysztof Sztanke 

12. Dr hab. n. med. Małgorzata Sztanke 

13. Dr hab. n. med. Irena Musik 

14. Dr n. med. Anna Hordyjewska 

15. Dr n. med. Anna Boguszewska-Czubara 

16. Dr n. med. Joanna Kocot 

mailto:grazyna.olchowik@umlub.pl
mailto:anna.boguszewska-czubara@umlub.pl
mailto:andrzej.stepulak@umlub.pl
mailto:janusz.kocki@umlub.pl
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17. Dr n. med. Anna Horecka 

18. Dr n. med. Dorota Luchowska-Kocot 

19. Prof. dr  hab. n. med. Andrzej Stepulak  

20. Dr  Marek Cybulski,  

21. Dr Magdalena Dmoszyńska-Graniczka,  

22. Dr Aneta Grabarska,  

23. Mgr Małgorzata Guz,  

24. Mgr Ewelina Gumbarewicz,  

25. Dr Agata Jarząb,  

26. Mgr Witold Jeleniewicz,  

27. Mgr Michał Kiełbus,   

28. Dr Krystyna Kowalczuk,  

29. Dr Ewa Nowosadzka,  

30.  Dr Agnieszka Stenzel-Bembenek,  

31.  Mgr Adrian Odrzywolski, 

32. Mgr Estera Okoń 

33. Mgr Anna Wawruszak 

34. Prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki 

35. Dr n. ned. Lidia Kotuła 

36. Dr n. med. Dariusz Polański 

37. Dr n. med. Marcin Czop 

38. Lek. Aleksandra Bachnacka 

 

 

Podpis Kierownik jednostki prowadzącej zajęcia                                             Podpis Dziekana 

 

    Prof. dr hab. n. med. Grażyna  Olchowik             ………………………………. 

 

    Dr hab. n. med. Jacek Kurzepa              ………………………………. 

           

          Prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak                                                      ……………………………….. 

 

Prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki                                                              ………………………………... 

 

 

 

Data sporządzenia sylabusa 30. 08.2017 


