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Biotechnologie przemysłowe w żywności i farmacji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biotechnologia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiNoZNBTS.I10B.0266.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Zbigniew Lazar, Anita Rywińska

Pozostali prowadzący Zbigniew Lazar, Anita Rywińska, Anna Kancelista, Ludwika Tomaszewska-Hetman

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 40
Ćwiczenia laboratoryjne: 60

Liczba
punktów ECTS
8.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Historia leków i definicje podstawowych pojęć stosowanych w farmacji i biotechnologii. Opis biokatalizatorów
wykorzystywane w procesach biotechnologicznych: drobnoustroje, komórki roślinne i zwierzęce, ich zalety oraz
wady, doskonalenie szczepów i linii komórkowych (mutagenizacja, inżynieria genetyczna), przechowalnictwo.
Środowiska i systemy hodowlane, zasady kontroli oraz prowadzenia procesów biotechnologicznych. Przegląd
przemysłowych syntez związków aktywnych (antybiotyki, witaminy, aminokwasy, insulina, interferony,
somatotropina, EPO, przeciwciała monoklonalne). Zasady formułowania leków wytwarzanych metodami
biotechnologicznymi. Aspekty społeczne oraz prawne stosowania biofarmaceutyków. Terapia genowa.

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 i rozumie w stopniu zaawansowanym
możliwości wykorzystania różnych organizmów
i enzymów do prowadzenia procesów
biotechnologicznych oraz techniki sterowania
metabolizmem komórkowym.

NB_P6S_WG05
Egzamin pisemny,
Prezentacja, Kolokwium,
Udział w dyskusji

W2
Student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym
operacje jednostkowe, aparaturę i urządzenia
stosowane w procesach biotechnologicznych.

NB_P6S_WG07
Egzamin pisemny,
Prezentacja, Kolokwium,
Udział w dyskusji

W3
Student zna i rozumie zagrożenia dotyczące
produktów biotechnologicznych oraz
farmaceutycznych wpływających na zdrowie ludzi,
zwierząt i środowisko naturalne.

NB_P6S_WK12
Egzamin pisemny,
Prezentacja, Kolokwium,
Udział w dyskusji

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi dobierać operacje jednostkowe
do opracowania wybranego zadania projektowego. NB_P6S_UW01

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

U2
Student potrafi zaplanować i przeprowadzić
eksperymenty, w tym dobrać właściwy materiał
biologiczny do badań i procesów biotechnologicznych,
interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.

NB_P6S_UW02
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

U3
Student potrafi poszukiwać i wykorzystać informacje
pochodzące z różnych dziedzin nauki do krytycznej
analizy funkcjonowania istniejących rozwiązań
technicznych i technologicznych.

NB_P6S_UW07
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy
i umiejętności oraz zasięgania opinii ekspertów. NB_P6S_KK01

Aktywność na zajęciach,
Prezentacja, Udział w
dyskusji

K2
Student jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu
biotechnologii i nauk farmaceutycznych
w rozwiązywaniu problemów zawodowych.

NB_P6S_KK02
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja, Udział w
dyskusji

K3
Student jest gotów do podejmowania
odpowiedzialności za wysoką jakość i bezpieczeństwa
produktów biotechnologicznych.

NB_P6S_KO03
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja, Udział w
dyskusji
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 40

Ćwiczenia laboratoryjne 60

Konsultacje 20

Przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie raportu 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Udział w egzaminie 3

Przygotowanie prezentacji/referatu 15

Przeprowadzenie badań literaturowych 12

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
240

ECTS
8.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
123

ECTS
4.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

W.1.  Historia rozwoju biotechnologii. Zakres zastosowań biotechnologii w
produkcji żywności i biofarmaceutyków.

W.2. Kierunki biotechnologicznego wykorzystania drobnoustrojów.
Charakterystyka technologiczna podstawowych grup drobnoustrojów
przemysłowych. Zarys ogólnych zasad przechowalnictwa i konserwowania
drobnoustrojów.

W.3.  Pozyskiwanie szczepów przemysłowych; kolekcje muzealne drobnoustrojów,
izolacja szczepów ze środowisk naturalnych (bezpośrednia i poprzedzona
wzbogacaniem). 

W.4. Zarys ogólnych zasad identyfikacji bakterii, drożdży i grzybów strzępkowych.
Doskonalenie szczepów przemysłowych (mutagenizacja, hybrydyzacja naturalna,
 hybrydyzacja na drodze fuzji protoplastów, rekombinacja DNA in vitro i
 klonowanie genów). Zasady przemysłowego stosowania GM drobnoustrojów.    

W.5.  Przegląd mechanizmów regulacji  metabolicznej. Przyczyny i uwarunkowania
nadprodukcji  metabolitów przez drobnoustroje.  

W.6.  Charakterystyka surowców i środowisk hodowlanych w procesach
biotechnologicznych. Ideowy schemat procesu biotechnologicznego z
wyróżnieniem operacji jednostkowych.

W.7.  Produkcja kultur starterowych oraz biomasy drobnoustrojów na cele
spożywcze i paszowe  (SCP, SCO).

W.8. Przegląd metod otrzymywania aminokwasów. Biosynteza kwasu L-
glutaminowego i L- lizyny.

W.9.  Przegląd metod otrzymywania witamin. Biosynteza ryboflawiny i witaminy
B12.

W.10. Biosynteza  B-karotenu i barwników karotenoidowych.

W.11. Biosynteza polisacharydów [dekstran, ksantan, pululan].

W.12. Biosynteza kwasu cytrynowego oraz kwasu glukonowego i oksydazy
glukozowej.

W.13. Mikrobiologiczna produkcja antybiotyków: biosynteza antybiotyków
polipeptydowych (gramicydyna S i nizyna) oraz charakterystyka prekursorów i
biosynteza antybiotyków β laktamowych   

W.14. Produkcja surowic, przeciwciał  i szczepionek: metody klasyczne
(immunizacja zwierząt) i z wykorzystaniem technologii rekombinowanego DNA
(przeciwciała monoklonalne,  drożdżowe szczepionki poliwalentne).

W.15. Najważniejsze stosowane leki otrzymane drogą rekombinowanego DNA:
insulina, interferony, hormon wzrostu, erytropoetyna, czynniki krzepliwości krwi.
Drożdże w produkcji rekombinowanych białek terapeutycznych.

Wykład
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2.

1.      Ćwiczenia organizacyjne. Wprowadzenie teoretyczne – zasady pobierania i
przygotowywania próbek z różnych środowisk do badań mikrobiologicznych;
metody izolacji mikroorganizmów; wybór grupy mikroorganizmów do własnych
badań.

2.      Selekcyjna izolacja drobnoustrojów o określonych cechach fizjologicznych.

3.      Oczyszczanie izolatów do postaci czystych kultur. Przygotowanie pożywek
selekcyjnych.

4.      Utrwalanie szczepów przemysłowych (liofilizacja, suszenie, zamrażanie).  

5.      Identyfikacja wyizolowanych szczepów metodą API. Wykorzystanie
płytkowych testów dyfuzyjnych do skriningu pozakomórkowych metabolitów i
uzdolnień metabolicznych szczepów drobnoustrojów.

6.      Charakterystyka wzrostu drobnoustrojów metodą mikrohodowli.

7.      Regeneracja i ożywianie utrwalonych preparatów drobnoustrojów oraz ocena
przeżywalności komórek.

8.      Kolokwium I. Przygotowanie podłoży mikrobiologicznych.

9.      Biosynteza erytrytolu i kwasu cytrynowego przez Yarrowia lipolytica.

10.   Biosynteza karotenoidów przez Xanthophyllomyces dendrorhous i/lub
Rhodotorula rubra.

11.   Biosynteza oksytetracykliny przez Streptomyces rimosus.

12.   Biosynteza polisacharydów przez Leuconostoc mesenteroides (dekstran) i
Aureobasidium pullulans (pullulan).

13.   Biosynteza lipidów przez Yarrowia lipolytica.

14.   Kolokwium II. Zajęcia teoretyczne.

15.   Zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda problemowa, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział

procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Prezentacja,
Kolokwium, Udział w dyskusji, Wykonanie ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
biologia, biochemia, mikrobiologia
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Obowiązkowa

Pharmaceutical biotechnology, Fundamentals and applications, D.J.A. Crommelin, R.D. Sindelar, B. Meibohm, Springer1.
Nature Switzerland AG, 2019
Biotechnologia farmaceutyczna, praca zbiorowa pod redakcją Kayser i Müller, PZWL, 20032.
Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych, praca zbiorowa pod redakcją J. Fiedurka, Wydawnictwo3.
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014
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Mikrobiologia żywności – teoria I ćwiczenia, Red. Wojtatowicz M., Stempniewicz R., Żarowska B., Wyd. UP, Wrocław, 20091.
Podstawy biotechnologii farmaceutycznej, O. Kayser, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 20062.
Biotechnologia: podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, A. Chmiel, Wydawnictwo naukowe PWN, 19983.
Biotechnologia i chemia antybiotyków, A. Chmiel, S. Grudziński, Wydawnictwo Naukowe PWN, 19984.
Podstawy biotechnologii, Red. Ratledge C., Kristiansen B., PWN, Warszawa 20115.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

NB_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz zasięgania opinii ekspertów

NB_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu biotechnologii i nauk o żywności w
rozwiązywaniu problemów zawodowych

NB_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do podejmowania odpowiedzialności za wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów
biotechnologicznych

NB_P6S_UW01 Absolwent potrafi dobierać operacje jednostkowe do opracowania wybranego zadania projektowego

NB_P6S_UW02 Absolwent potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty, w tym dobrać właściwy materiał biologiczny
do badań i procesów biotechnologicznych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

NB_P6S_UW07 Absolwent potrafi poszukiwać i wykorzystać informacje pochodzące z różnych dziedzin nauki do
krytycznej analizy funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i technologicznych,

NB_P6S_WG05
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym możliwości wykorzystania różnych organizmów i
enzymów do prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz techniki sterowania metabolizmem
komórkowym

NB_P6S_WG07 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym operacje jednostkowe, aparaturę i urządzenia
stosowane w procesach biotechnologicznych

NB_P6S_WK12 Absolwent zna i rozumie zagrożenia dotyczące produktów biotechnologicznych oraz żywnościowych
wpływających na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko naturalne


