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Biotechniki rozrodu zwierząt
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.0253.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Wojciech Kruszyński

Pozostali prowadzący Wojciech Kruszyński, Ewa Łukaszewicz, Artur Kowalczyk, Przemysław Pokorny

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 W ramach przedmiotu przedstawiane są zagadnienia obejmujące zastosowanie nienaturalnych
(biotechnologicznych) metod w reprodukcji zwierząt przedstawicieli: ssaków, ptaków i ryb
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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 metodologię badań obowiązującą w naukach
przyrodniczych.

KB_P7S_WG01,
KB_P7S_WG02

Zaliczenie pisemne,
Referat, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń

W2

metody sterowania reprodukcją ssaków,ptaków i ryb,
posiada wiedzę z zakresu przenoszenia zarodków,
zapłodnienia pozaustrojowego, sterowania
i wywoływania cykli reprodukcyjnych, pozyskiwania,
dojrzewania i hodowli oocytów, wspomaganego
rozrodu, zna podstawy inżynierii embrionalnej.

KB_P7S_WG09,
KB_P7S_WK13

Zaliczenie pisemne,
Referat, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1

sprawnie i bezpiecznie posługiwać się aparaturą
badawczą i przyrządami pomiarowymi stosowanymi
w biologii, potrafi dobrać właściwy przyrząd
pomiarowy i zmierzyć potrzebne wielkości cech
fizjologicznych i morfologicznych.

KB_P7S_UO09,
KB_P7S_UW01

Zaliczenie pisemne,
Referat, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 kreatywnego określenia priorytetów służące realizacji
zadania, z uwzględnieniem pracy zespołowej.

KB_P7S_KR05,
KB_P7S_KR06

Referat, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

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
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Ryby (4 godz.)
1. Sterowanie rozrodem ryb (zmiany środowiska, stymulacja hormonalna)(1 godz.)
.
2. Biotechnologia rozrodu ryb (pozyskiwanie ikry i mlecza; technologia inkubacji
ikry i podchowu wylęgukriokonserwacja,
sterowanie płcią) (2 godz.).
Ptaki (6 godz.)
1. Sztuczna inkubacja jaj ptaków – rola parametrów lęgu (2 godz.) .
2. Zastosowanie technik wspomaganego rozrodu ptaków w tworzeniu rezerw
genetycznych ex situ in vitro oraz w ochronie ginących
gatunków. Kryteria oceny zdolności rozrodczych ptaków metodami in vivo oraz in
vitro. Pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych
ptaków (2 godz.) .
3. Tworzenie ptaków transgenicznych – pierwotne komórki płciowe (PGCs) oraz
komórki blastodermalne (BCs) (2 godz.) .
Ssaki (6 godz.)
1. Metody oceny jakości plemników standardowe i wspomagane techniką
komputerową. Ocena struktury materiału genetycznego
plemników. Ocena koncentracji plemników, metody przechowywania nasienia (2
godz.).
2. Sterowanie cyklem płciowym, ustalanie terminu inseminacji, synchronizowanie
procesów reprodukcyjnych . Metody sztucznego
unasieniania samic konwencjonalne i głębokiego (domacicznego) u różnych
gatunków ssaków z wykorzystaniem techniki
laparoskopowej (2 godz.).
3 Przenoszenie zarodków metodą krwawą i bezkrwawą. Zapłodnienie
wspomagane (metody i sposoby przeprowadzania)
Pozaustrojowe otrzymywanie zarodków (pozyskiwanie i dojrzewanie oocytów,
kapacytacja pozaustrojowa plemników, zapłodnienie
pozaustrojowe, hodowla zarodków pozaustrojowa). Kontrola płci potomstwa na
etapie gamet i zarodków .Inżynieria embrionalna i
mikromanipulacje na zarodkach (2 godz.).

Wykład
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2.

Ryby ( 6 godz.)
1. Przygotowanie ryb do hormonalnej stymulacji tarła. Pobieranie oocytów i
określanie ich dojrzałości (2 godz.)
2. Wylęgarnia – lokalizacja, wyposażenie (typy aparatów wylęgowych, systemy
kondycjonowania wody). Wylęgarnia -
obliczanie potrzebnej liczby tarlaków, aparatów wylęgowych itp. (4 godz.)
Ptaki (12 godz.)
1. Ocena jaj pod kątem przydatności do lęgu (ważenie, obliczanie indeksu jaj,
świetlenie jaj, ocena ich świeżości). Nakładanie jaj do
aparatów lęgowych. Warunki inkubacji jaj różnych gatunków ptaków. Biologiczna
analiza lęgu – cel i metody, ocena zarodków w 7
dniu inkubacji. (2 godz.)
2. Kriokonserwacja nasienia ptaków: metoda „kropelkowa” oraz przy użyciu
komory kriogenicznej (kontrolowany, sterowany
komputerowo spadek temperatury). Biologiczna analiza lęgu – ocena zarodków w
14 dniu inkubacji. Pozyskiwanie komórek
blastodermalnych z tarczek zarodkowych jaj różnych gatunków ptaków, ocena
jakości wylężonych piskląt. Obliczanie wskaźników
lęgów. (4 godz.)
3. Pobieranie nasienia, obliczanie dawek inseminacyjnych, inseminacja samic.
Analiza zdolności zapładniającej plemników
napodstawie oceny błony witelinowej świeżo zniesionych jaj w kolejnych dniach po
inseminacji. (2 godz.)
4. Preparacja skorup zastępczych oraz „okienkowych” do hodowli zarodków in
vitro, przygotowanie zarodków do hodowli.(2 godz)
5. Analiza rozwoju zarodków w skorupach zastępczych i „okienkowych”. (2 godz.)
Ssaki (12 godz.)
1. Pobieranie nasienia samców różnymi metodami (4 godz.).
2. Badanie jakości ejakulatów standardowe, makro i mikroskopowe, badania
dodatkowe i ocena morfologii plemników (4 godz.).
3. Ustalanie terminu inseminacji i zasady wykonywania tego zabiegu. Metody
sztucznego unasieniania samic (4 godz.).

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Referat, Udział w dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
anatomia,biochemia, zoologia, fizjologia zwierząt, biologia rozwoju i rozrodu zwierząt
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Obowiązkowa

Bielańska-Osuchowska Z.: Embriologia, PWRiL, Warszawa 1993.1.
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Dodatkowa
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Muir W.M., Aggrey S.E.: Poultry genetics, breeding and biotechnology. CABI Publishing.2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

KB_P7S_KR05 Absolwent jest gotów do prawidłowego rozstrzygania dylematów współczesnej biologii w ujęciu etycznym,
prawnym i ekonomicznym

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_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_WG09 Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu rozmnażania i etapów ontogenezy

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


