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Ekspresja mRNA i mikroRNA oraz ich wzajemne interakcje
Karta opisu przedmiotu
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Semestr 1

Forma zaliczenia
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Wykład: 10
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z: (i) technikami i metodami analiz ekspresji mRNA i mikroRNA
(miRNA); (ii) bioinformatycznymi narzędziami do analiz interakcji mRNA-miRNA

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student rozumie i wyjaśnia mechanizm interferencji
RNA, opisuje proces biogenezy cząsteczek miRNA oraz
charakteryzuje wybrane cząsteczki miRNA, jako
potencjalne nieinwazyjne biomarkery wybranych
chorób cywilizacyjnych.

KB_P7S_WG01,
KB_P7S_WK13 Zaliczenie pisemne

W2
Student wyjaśnia zasady oznaczeń ekspresji genów
techniką qPCR; charakteryzuje poszczególne etapy
reakcji, omawia główne modyfikacje techniki oraz jej
potencjalne zastosowania w biologii i medycynie.

KB_P7S_WG01,
KB_P7S_WK13 Zaliczenie pisemne

W3 Student zna narzędzia bioinformatyczne umożliwiające
analizę interakcji mRNA-miRNA.

KB_P7S_WG01,
KB_P7S_WG02 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi izolować RNA zawierające małe RNA
z komórek eukariotycznych oraz ocenia jakość
uzyskanych preparatów.

KB_P7S_UK06,
KB_P7S_UO09,
KB_P7S_UW01

Obserwacja pracy
studenta

U2 Student planuje i przeprowadza analizę ekspresji
miRNA oraz mRNA z zastosowaniem techniki qRT-PCR.

KB_P7S_UK06,
KB_P7S_UK07,
KB_P7S_UO09,
KB_P7S_UW01

Projekt, Obserwacja
pracy studenta, Udział w
dyskusji

U3
Student potrafi zinterpretować dane uzyskane
techniką qRT-PCR, posługując się przy tym wybranymi
bazami bioinformatycznymi.

KB_P7S_UK07,
KB_P7S_UW01

Projekt, Obserwacja
pracy studenta, Udział w
dyskusji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do stosowania się
do obowiązujących zasad BHP; do wykorzystywania
i dbania o udostępniony sprzęt laboratoryjny zgodnie
z zaleceniami.

KB_P7S_KR06 Obserwacja pracy
studenta

K2
Student jest gotów do stosowania odpowiedniej
procedury w celu zachowania wysokiej jakości
i sterylności materiału biologicznego, sprzętu
laboratoryjnego oraz miejsca pracy.

KB_P7S_KR06 Obserwacja pracy
studenta

K3
Student jest gotów do sprawnego realizowania
powierzonych zadań poprzez działanie samodzielne
lub pracę w zespole.

KB_P7S_KO04 Obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Semestr 1
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 10

Ćwiczenia laboratoryjne 20

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Przygotowanie raportu 20

Konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
40

ECTS
1.5

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 10

Ćwiczenia laboratoryjne 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

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.

1. Kwasy nukleinowe –różne funkcje nośników informacji genetycznej. miRNA i
inne małe RNA jako istotny składnik mechanizmów regulacji ekspresji genów (2h).

2. Charakterystyka wybranych miRNA, ze wskazaniem potencjalnych markerów
(2h).

3. Analiza ekspresji genów – wczoraj i dziś. Ilościowy PCR (qRT-PCR) jako
rewolucyjne narzędzie badawcze w biologii molekularnej (2h).

4. Bezwzględne i względne metody ilościowej oceny ekspresji genów – analiza
transkryptów miRNA oraz mRNA (2h).

5. Bioinformatyczna analiza interakcji miRNA-mRNA (2h).

Wykład

2.

1. Zasady BHP. Zasady pracy z RNA. Zabezpieczenie materiału biologicznego.
Metody analizy jakości i ilości wyizolowanych miRNA i mRNA (2h).

2. Izolacja RNA zawierających małe RNA z komórek eukariotycznych metodą
kolumienkową. Ocena jakości i ilości wyizolowanych preparatów (4h).

3. Reakcja odwrotnej transkrypcji - synteza matrycy do qPCR. Ocena ekspresji
wybranych miRNA techniką  qPCR (4h).

4. Analiza ekspresji wybranych genów techniką qPCR. Metody określania
względnej i bezwzględnej ilości transkryptów PCR (4h).

5. Bazy danych i algorytmy predykcji mRNA regulowanych przez miRNA (4h).

6. Bioinformatyczna analiza ścieżek sygnałowych wybranych miRNA (2h).

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

Film dydaktyczny, Metoda problemowa, Metoda projektów, Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Pracownia komputerowa,
Dyskusja, Udział w badaniach, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Projekt, Obserwacja pracy studenta 50%

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza przypadków, Film dydaktyczny, Metoda problemowa, Metoda projektów, Pokaz/demonstracja, Praca w grupie,
Pracownia komputerowa, Dyskusja, Udział w badaniach, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%
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Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Projekt, Obserwacja pracy studenta, Udział
w dyskusji 50%

Dodatkowy opis

Warunkiem zaliczenia części praktycznej jest: 
(i) pozytywna ocena ze sprawozdania, podsumowującego przeprowadzone w trakcie ćwiczeń oznaczenia/analizy; (ii)
pozytywna ocena z krótkiego testu dotyczącego poszczególnych etapów qPCR. Wiedza (kompetencje W1-W3) będzie
weryfikowana na podstawie sprawdzianu (4 pytania z wykładów i 4 pytania z ćwiczeń)  składającego się z 4 pytań
problemowych (opisowych) i 4 pytań testowych (zamkniętych). By zaliczyć sprawdzian student musi uzyskać minimum 60%
prawidłowych odpowiedzi.

Wymagania wstępne
biochemia, genetyka, biologia komórki, biologia molekularna

Literatura
Obowiązkowa

Brown TM. (2010). Genomy. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN.1.
Bal J. (2013). Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN.2.
Brown TM. (2017). Genomes. Fourth edition. Garland Science: New York, NY.3.
Ying Sh-Y. (2018). Methods in Molecular Biology "MicroRNA Protocols”. Springer Protocols.4.

Dodatkowa

Großhans H. (2010). Advances in Experimental Medicine and Biology "Regulation of microRNAs". Springer Press.1.
Kreuzer H., Massey A. (2008). Molecular biology and biotechnology: a guide for students. ASM Press, 3rd ed.2.
Mülhardt C. (2007). Molecular biology and genomics. Elsevier, Academic Press.3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

KB_P7S_KO04
Absolwent jest gotów do współpracy z przedstawicielami instytucji publicznych i jednostek naukowych w
zakresie stosowania innowacyjnych rozwiązań, wymiany doświadczeń i organizowania działalności na
rzecz środowiska społecznego

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_UK06 Absolwent potrafi dokumentować wyniki wykonanych zadań badawczych, umiejętnie porównywać je z
innymi źródłami i wyciągać odpowiednie wnioski.

KB_P7S_UK07 Absolwent potrafi przygotować prezentację wyników swoich badań, porównywać je z wynikami badań
innych autorów orazprowadzić dyskusję a takżeznaleźć i zastosować innowacyjne rozwiązania

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

KB_P7S_UW01
Absolwent potrafi właściwie dobierać metodologię badań i sprawnie posługiwać się aparaturą
wykorzystywaną w naukach biologicznych oraz formułowac właściwe wnioski na podstawie zebranych
danych empirycznych

KB_P7S_WG01 Absolwent zna i rozumie współczesne teorie i prawa przyrodnicze;. Zna metodologię badań
przyrodniczych

KB_P7S_WG02 Absolwent zna i rozumie metody statystyczne wykorzystywane w modelowaniu, opisie i interpretacji
zjawisk i procesów biologicznych

KB_P7S_WK13
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu wiedzę w zakresie aktualnie
dyskutowanych w literaturze specjalistycznej problemów, szczególnie dotyczących współczesnych
uwarunkowań i zagrożeń bioróżnorodności


