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Praktyczne zastosowanie naturalnych układów enzymatycznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia

Specjalność

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
BD000000BBLTLS.M4C.1829.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Marcelina Mazur

Pozostali prowadzący Marcelina Mazur

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1
Przedmiot ma za zadanie przybliżyć tematykę związaną z wykorzystaniem naturalnych układów enzymatycznych
jako biokatalizatorów. W trakcie jego realizacji będą poruszane zagadnienia związane z procesami
biotransformacji zachodzącymi w środowisku naturalnym jak i procesów mających zastosowanie na skalę
laboratoryjną i przemysłową
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna podstawowe sposoby prowadzenia
procesów biotechnologicznych. Student wskazuje
możliwości praktycznego wykorzystania reakcji
enzymatycznych.

KB_P7S_WK12 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student wykonuje proste eksperymenty z dziedziny
biotechnologii. Student dokumentuje wyniki
wykonanych zadań badawczych i wyciąga
odpowiednie wnioski.

KB_P7S_UO09
Wykonanie ćwiczeń,
Sprawozdanie z
wykonanych ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student ma świadomość odpowiedzialności za zadania
wspólnie realizowane w zespole. Student przestrzega
zasady BHP.

KB_P7S_KR06 Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie raportu 5

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Udział w egzaminie 1

Konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
56

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
36

ECTS
1.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

 Podstawowe pojęcia z dziedziny biotechnologii. Enzymy jako katalizatory reakcji
chemicznych. Wady i zalety biotransformacji. Podstawowe typy reakcji
katalizowanych przez enzymy. Podstawowe systemy biotransformacji. Etapy
procesu biotechnologicznego. Wpływ warunków prowadzenia procesu na przebieg
biotransformacji. Otrzymywanie związków optycznie czynnych. Wpływ konfiguracji
centrów chiralnych na właściwości biologiczne związków. Otrzymywanie związków
o charakterze antyfidantów. Biodegradacja ksenobiotyków. Biotransformacje w
produkcji środków ochrony roślin. Biotransformacje zachodzące w środowisku
naturalnym. Wykorzystanie biotransformacji w produkcji aminokwasów.
Wykorzystanie biotransformacji w produkcji środków zapachowych.
Biotransformacje węglowodanów wykorzystywane w przemyśle żywnościowym.
Enzymatyczne modyfikacje tłuszczów i fosfolipidów. Otrzymywanie antybiotyków
metodami enzymatycznymi. Wykorzystanie enzymów w farmacji.
Biotransformacje steroidów.

Wykład

2.

Zapoznanie się z zasadami BHP oraz sprzętem używanym w laboratorium
biotechnologicznym. Selekcja enzymów do prowadzenia enancjoselektywnej
transestryfikacji. Analiza produktów enzymatycznej transestryfikacji metodą
chromatografii gazowej. Przeprowadzenie procesu biotransformacji za pomocą
całych komórek mikroorganizmów. Izolowanie i identyfikacja produktów
mikrobiologicznych przekształceń wzorcowych związków organicznych.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Wykonanie ćwiczeń, Sprawozdanie z wykonanych ćwiczeń 50%

Dodatkowy opis

Ze względu na specyfikę pracy w laboratorium chemiczno-biotechnologicznym zajęcia laboratoryjne będą się odbywały
blokowo przez 3 tygodnie po 5 godzin.

Literatura
Obowiązkowa

Chmiel A.: Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. PWN, Warszawa 19981.
Kołek T., Bartmańska A.: Podstawy biotransformacji. Wydawnictwo UP we Wrocławiu, 2005;2.
Kołek T.: Biotransformacje. Wydawnictwo UP we Wrocławiu, 2005;3.

Dodatkowa

Drauz K., Waldmann H.: Enzyme Catalysis in Organic Synthesis, Wiley‐VCH, 20021.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

KB_P7S_KR06 Absolwent jest gotów do brania odpowiedzialności za ocenę zagrożeń wynikających z pracy biologa oraz
postępowania zgodnie z zasadami BHP w laboratoriach biologicznych

KB_P7S_UO09 Absolwent potrafi planować i wykonywać zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu biologii samodzielnie
lub w zespole, podejmując rolę wiodącą

KB_P7S_WK12
Absolwent zna i rozumie konieczność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu społeczno-
gospodarczym i w odniesieniu do dylematów współczesnej cywilizacji, wykorzystując możliwości
innowacyjnych rozwiązań


