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Genetyka z elementami genomiki
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Przedmioty kierunkowe
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Nie
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Nie
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Tomasz Strzała
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Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
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4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z genetyczną determinacją cech organizmów żywych
ze szczególnym uwzględnieniem człowieka, sposobami dziedziczenia i rodzajami zmienności cech jakościowych
oraz ilościowych, czynnikami mutagennymi, epigenetyką, immunogenetyką, genetyką procesu kształtowania się
cech płciowych. W czasie realizacji przedmiotu zostanie również przekazana wiedza dotycząca wstęu do biologii
molekularnej, genomiki i genetyki populacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
W1- student zna podstawowe prawa i zagadnienia
związane z genetyką klasyczną i podstawami
dziedziczenia

BC_P6S_WG08 Egzamin pisemny

W2
W2 - student odróżnia mechanizmy dziedziczenia cech
ilościowych i jakościowych, a także objaśnia zasady
przewidywania zróżnicowania cech potomstwa

BC_P6S_WG08 Egzamin pisemny

W3

W3 - student rozumie znaczenie polimorfizmu
genetycznego oraz objaśnia fundamentalne znaczenie
zmienności biologicznej (bioróżnorodności). Wyjaśnia
jej związki z czynnikami środowiska przyrody
nieożywionej

BC_P6S_WG08,
BC_P6S_WG13 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

U1-student analizuje genetyczne i środowiskowe
uwarunkowania budowy i funkcji organizmu człowieka
oraz jego elementów. Projektuje i sporządza modele
krzyżowania osobników o różnych cechach i na tej
podstawie przewiduje ich wystąpienie u potomstwa

BC_P6S_UW07 Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
K1 – student chętnie aktualizuje wiedzę z zakresu
genetyki i dyscyplin pokrewnych oraz jest świadomy
potrzeby aktualizacji wiedzy przez całe życie

BC_P6S_KK01 Egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Tematyka wykładów:

1. Podstawowe koncepcje  i prawa genetyczne.

2. Budowa i morfologia chromosomów. Jądrowy i mitochondrialny DNA.

3. Fizyczna organizacja genomu. Budowa i właściwości kwasów nukleinowych.

4. Replikacja DNA. Biosynteza białka. Kod genetyczny. Regulacja ekspresji genów

5. Czynniki mutagenne. Mutacje genowe. Komórkowe systemy naprawcze.

6. Zmienność w komórkach somatycznych oraz komórkach linii płciowej. Mejoza.

7. Aberracje chromosomów płciowych.

8. Determinacja i dziedziczenie płci. Genetyczne kryteria płciowe. Cechy zależne
od płci.

9. Zaburzenia procesu formowania się płci.

10. Immunogenetyka.  Geny oraz rola  cząsteczek MHC u ludzi i zwierząt.

11. Epigenetyka.

12. Dziedziczenie wieloczynnikowe. Odziedziczalność cechy.

13. Pokrewieństwo i podobieństwo genetyczne.

14. Depresja inbredowa i heterozja. 

15. Prawo Hardy-Weinberga. Czynniki zmieniające frekwencje genów jako siły
napędowe mikroewolucji.

Wykład
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2.

Tematyka ćwiczeń:

1.            Dziedziczenie cech monogenowych.

2.            Współdziałanie par alleli w wyznaczaniu cech

3.            Polimorfizm genetyczny.

4.            Grupy krwi ludzi.

5.            Dziedziczenie cech sprzężonych.

6.            Mapy chromosomowe.

7.            Dziedziczenie płci u ssaków i ptaków.

8.            Cechy sprzężone i związane z płcią.

9.            Grupy krwi  zwierząt.

10.        Podziały komórkowe. Gametogeneza.

11.        Molekularne podstawy dziedziczenia cech.

12.        Mutacje genowe.

13.        Rodowody. Podobieństwo genetyczne.

14.        Szacowanie wskaźników pokrewieństwa i inbredu.

15.        Analiza genetycznej struktury populacji.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Kolokwium 50%

Literatura
Obowiązkowa

Brown T. Genomy. PWN. Warszawa. 20091.
Paul Winter, G. I. Hickey i inni. Krótkie wykłady. Genetyka. PWN Warszawa 20102.
Alberts i wsp.: Podstawy biologii komórki. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa, 2015.3.

Dodatkowa

Hartwell et al. Genetics: From Genes to Genomes, McGraw-Hill Education; 5th edition, 2014.1.
Alberts et al.: Essential Cell Biology, Fourth Edition, Garland Science, 2013.2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BC_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do systematycznej aktualizacji wiedzy z zakresu biologii i dyscyplin pokrewnych.
Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę oraz informacje dotyczące biologii człowieka podawane w mass-
mediach.

BC_P6S_UW07
Absolwent potrafi analizować genetyczne uwarunkowania budowy i funkcji organizmu człowieka a także
wykorzystywać metody obliczeń stosowane w genetyce populacyjnej do modelowania składu
genetycznego populacji

BC_P6S_WG08
Absolwent zna i rozumie prawa i zagadnienia z zakresu genetyki klasycznej i podstaw dziedziczenia,
podstawy genomiki oraz prawa genetyki populacji w kontekście teorii ewolucji. oraz mechanizmy
dziedziczenia cech ilościowych i jakościowych

BC_P6S_WG13 Absolwent zna i rozumie podłoże i objaśnia znaczenie bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem
zróżnicowania wewnątrzgatunkowego człowieka


