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Histologia i embriologia II
Karta opisu przedmiotu
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A. Zajęcia w zakresie nauk podstawowych
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punktów ECTS
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową komórkową i tkankową narządów zwierząt domowych
oraz zaznajomienie z podstawowymi aspektami ich histofizjologii. Student nabiera doświadczenia w posługiwaniu
się mikroskopem oraz podstawami preparatyki histologicznej. Student zaznajamia się z zagadnieniami rozwoju
zarodkowego i płodowego zwierząt od momentu zapłodnienia do okresu wczesnopoporodowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
rozwój, budowę, funkcjonowanie, zachowania
i mechanizmy fizjologiczne zwierząt w warunkach
prawidłowych i mechanizmy zaburzeń w warunkach
patologicznych

O.W2 Egzamin pisemny,
Kolokwium

W2 strukturę organizmu zwierzęcego: komórek, tkanek,
narządów i układów A.W1

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Kolokwium,
Rozpoznawanie
preparatów
mikroskopowych.

W3

budowę, czynność i mechanizmy regulacji narządów
i układów organizmu zwierzęcego (oddechowego,
pokarmowego, krążenia, wydalniczego, nerwowego,
rozrodczego, hormonalnego, immunologicznego
i powłok skórnych oraz ich integracji na poziomie
organizmu

A.W2
Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

W4 rozwój narządów i całego organizmu zwierzęcego
w relacji do organizmu dojrzałego A.W3

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

W5 polską i łacińską nomenklaturę medyczną A.W20
Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1

rozpoznawać w obrazach z mikroskopu optycznego
struktury histologiczne odpowiadające narządom,
tkankom i komórkom, dokonywać ich opisu,
interpretować ich budowę oraz relacje między ich
budową a czynnością, uwzględniając gatunek
zwierzęcia, z którego pochodzą

A.U8

Egzamin pisemny,
Kolokwium,
Rozpoznawanie
preparatów
mikroskopowych.

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30
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Konsultacje 2

Przygotowanie do zajęć 45

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 12

Udział w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
63

ECTS
2.2

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.

Układ oddechowy. Budowa histologiczna jamy nosowej, krtani, tchawicy oraz płuc.
Bariera krew – powietrze. Płuca ptaków. Układ moczowy. Budowa histologiczna
nerki. Bariera ultrafiltracyjna. Drogi wyprowadzające mocz. Układ rozrodczy
męski. Struktura histologiczna gonady męskiej. Drogi wyprowadzające nasienie.
Gruczoły płciowe dodatkowe męskie. Układ rozrodczy żeński. Struktura
histologiczna gonady żeńskiej, jajowodu oraz macicy. Cykl jajnikowy i cykl
maciczny. Układ nerwowy. Budowa histologiczna narządów centralnego i
obwodowego układu nerwowego. Synapsy nerwowe. Powstawanie włókien
nerwowych. Zewnętrzna powłoka ciała. Budowa histologiczna skóry. Gruczoły
skóry. Wytwory rogowe.

Gametogeneza jako proces poprzedzający powstanie zaczątka nowego
organizmu. Powstawanie komórki jajowej – oogeneza, powstawanie plemników –
spermatogeneza. Hormonalna regulacja gametogenezy, cykl płciowy. Procesy
zaplemnienia i zapłodnienia. Etapy zapłodnienia u ssaków. Nietypowe i
patologiczne sposoby zapłodnienia. Partenogeneza. Bruzdkowanie, typy i
znaczenie. Powstawanie moruli, a następnie blastuli jako wynik bruzdkowania.
Gastrulacja i powstawanie gastruli. Przykłady gastrulacji u różnych gatunków.
Powstawanie listków zarodkowych oraz pierwotnych narządów embrionalnych.
Powstawanie błon płodowych. Placentacja u różnych gatunków zwierząt
domowych i dziko żyjących. Zaburzenia placentacji. Krążenie płodowe. Zasady
krążenia płodowego. Rozwój serca, naczyń krwionośnych oraz powstawanie krwi.
Układ naczyń w krążeniu płodowym i po urodzeniu.

Wykład

2.

Układ pokarmowy – język, brodawki smakowe, ślinianki, ząb, przełyk,
przedżołądki, żołądek, jelito cienkie: dwunastnica, jelito czcze, jelito biodrowe,
jelito grube: okrężnica; trzustka, wątroba. Układ oddechowy – tchawica, płuca.
Układ moczowy – nerka, moczowód, pęcherz moczowy. Układ rozrodczy – jajnik,
jajowód, macica, jądro z najądrzem, nasieniowód. Układ nerwowy, zwój
międzykręgowy, rdzeń kręgowy, móżdżek, mózg, narządy zmysłów oko (część
przednia), oko (część tylna). Zewnętrzne powłoki ciała – skóra, włos, kopyto,
gruczoł mlekowy.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Kolokwium, Rozpoznawanie preparatów
mikroskopowych. 50%

Wymagania wstępne
Wiedza z Histologii i Biologii komórki z I semestru.

Literatura
Obowiązkowa

Materiały na platformie edukacyjnej EDUWET1.
Madej J.P., Kapuśniak V., Kuryszko J. – Ćwiczenia z histologii zwierząt. Guidebook to animal histology. wyd. III poszerzone,2.
UPWr, 2019.
J. Kuryszko, J. Zarzycki – Histologia zwierząt. PWRiL, Warszawa, 20003.
W. Sawicki, J. Malejczyk – Histologia. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 20194.
Zabel M. (redakcja) – Histologia. Edra Urban & Partner, 2019.5.
Jura C., Klag J. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005.6.

Dodatkowa

Young B., Lowe J., Stevens A., Heath J.W. – Wheater Histologia. Elsevier Urban & Partner, 20101.
Bielańska-Osuchowska Z. Zarys organogenezy. Różnicowanie się komórek w narządach. Wyd. Nauk. PWN Warszawa2.
2004.
Gilbert S.F. Developmental biology. 7th edition, Sinauer Associates, Inc. 2003.3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

A.U8
Rozpoznawać w obrazach z mikroskopu optycznego struktury histologiczne odpowiadające narządom, tkankom i
komórkom, dokonywać ich opisu, interpretować ich budowę oraz relacje między ich budową a czynnością,
uwzględniając gatunek zwierzęcia, z którego pochodzą

A.W1 Strukturę organizmu zwierzęcego: komórek, tkanek, narządów i układów

A.W2
Budowę, czynność i mechanizmy regulacji narządów i układów organizmu zwierzęcego (oddechowego,
pokarmowego, krążenia, wydalniczego, nerwowego, rozrodczego, hormonalnego, immunologicznego i powłok
skórnych oraz ich integracji na poziomie organizmu

A.W3 Rozwój narządów i całego organizmu zwierzęcego w relacji do organizmu dojrzałego

A.W20 Polską i łacińską nomenklaturę medyczną

O.W2 Rozwój, budowę, funkcjonowanie, zachowania i mechanizmy fizjologiczne zwierząt w warunkach prawidłowych i
mechanizmy zaburzeń w warunkach patologicznych


