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Inżynieria tkankowa i wykorzystanie komórek macierzystych
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.1022.20

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

Katarzyna Kornicka-Garbowska

Pozostali prowadzący Katarzyna Kornicka-Garbowska

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 20

Liczba
punktów ECTS
2.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi inżynierii tkankowej jako nowej
koncepcji regeneracji odbudowy i utrzymania funkcji tkanek. Podjęte zostaną tematy związane ze strukturą
i funkcją tkanek oraz kliniczną potrzebą regeneracji. Omówione zostaną nowoczesne biomateriały, rusztowania
i matryce wykorzystywane w hodowlach komórkowych i inżynierii tkankowej. Przedstawione zostaną sposoby
oceny biozgodności wybranych materiałów z zastosowaniem kultur in vitro.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zasady pracy w warunkach aseptycznych
KB_P7S_WG01,
KB_P7S_WG03,
KB_P7S_WK12

Aktywność na zajęciach

W2
metody izolacji i identyfikacji komórek macierzystych
z tkanki tłuszczowej i szpiku kostnego - ma wiedzę
z zakresu projektowania podstawowych biomateriałów

KB_P7S_WG02,
KB_P7S_WG03,
KB_P7S_WG10,
KB_P7S_WK11

Zaliczenie pisemne,
Projekt

W3
methods of isolation and identification of stem cells
from body fat and bone marrow - has knowledge of
design of basic biomaterials

KB_P7S_WG01,
KB_P7S_WG02,
KB_P7S_WK11,
KB_P7S_WK12,
KB_P7S_WK13

Zaliczenie pisemne,
Projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

potrafi przeprowadzić pasaż komórek i ich hodowlę
następową – potrafi zamrozić i odmrozić komórki –
potrafi oceniać morfologię komórek macierzystych, jak
również kondycję hodowli z wykorzystaniem
mikroskopii świetlnej odwróconej

KB2 _UU10,
KB_P7S_UK06,
KB_P7S_UK08,
KB_P7S_UW01,
KB_P7S_UW02,
KB_P7S_UW03,
KB_P7S_UW04

Aktywność na zajęciach

U2 potrafi zaplanować eksperyment mający na celu
określenie biokompatybilności biomateriałów

KB_P7S_UK07,
KB_P7S_UO09,
KB_P7S_UW01,
KB_P7S_UW03

Zaliczenie pisemne,
Projekt

U3
potrafi zaproponować sposób wytwarzania i/lub
modyfikacji materiałów przeznaczonych dla
wybranych gałęzi medycyny regeneracyjnej

KB2 _UU10,
KB_P7S_UK06,
KB_P7S_UK07,
KB_P7S_UK08,
KB_P7S_UO09,
KB_P7S_UW03,
KB_P7S_UW05

Zaliczenie pisemne,
Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielnej i grupowej pracy dotyczącej planowania
eksperymentów i interpretacji wyników dotyczących
inżynierii materiałowej

KB_P7S_KK01,
KB_P7S_KO02,
KB_P7S_KO03,
KB_P7S_KO04,
KB_P7S_KR06

Zaliczenie pisemne,
Projekt
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 10

Ćwiczenia laboratoryjne 20

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

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

1.

1. Organizowanie i wyposażenie pracowni hodowli komórkowej i tkankowej. Dobra
praktyka
laboratoryjna.
2. Biologia i charakterystyka hodowli. Środowisko hodowlane.
3. Charakterystyka wybranych linii komórkowych. Charakterystyka hodowli
tkankowej.
4. Hodowla komórek macierzystych izolowanych ze szpiku kostnego.
5. Hodowla komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej.
6. Izolacja i hodowla komórek glejowych.
7. Synteza i oczyszczanie fibryny stosowanej w implantologii.
8. Zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu aparatu ruchu.
9. Zastosowanie komórek macierzystych w odbudowie tkanek miękkich.
10. Konstruowanie hybryd materiałowo-komórkowych na materiałach
metalicznych.
11. Możliwości regeneracji obwodowego układu nerwowego z zastosowaniem
wybranych komórek
macierzystych.
12. Testy komórkowe w ocenie biokompatybilności wybranych biomateriałów.
13. Testy komórkowe w ocenie substancji farmakologicznie czynnych.
14. Bio-inteligentne materiały w medycynie regeneracyjnej.
15. Wykorzystanie metody zol-gel do projektowania powierzchni implantacyjnych
o przeznaczeniu
stomatologicznym.

Wykład

2.

1. Otrzymywanie biomateriału na bazie polimerów polilaktyd/poliuretan.

2.  Izolacja kolagenu, opracowanie biomateriału kolagenowego.

3. Prezentacje multimedialne dot. rodzajów biomateriałów i ich zastosowań.

Ćwiczenia laboratoryjne
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Burza mózgów, Film dydaktyczny, Metoda problemowa, Metoda projektów, Praca w grupie, Udział w
badaniach, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Aktywność na zajęciach 50%

Wymagania wstępne
histologia i biologia komórki

Literatura
Obowiązkowa

Stokłosowa S. : Hodowla komórek i tkanek, PWN, Warszawa 2011;1.
Alberts B.: Podstawy biologii komórki T1.-T2. PWN, Warszawa 20092.

Dodatkowa

Mather J.P. Introduction to Cell and Tissue Culture.Theory and Technique, Springer 19981.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

KB2 _UU10 Absolwent potrafi samodzielnie planować własną karierę zawodową lub naukową.i realizować własne
uczenie się przez całe życie.

KB_P7S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny wykorzystywanych informacji.

KB_P7S_KO02 Absolwent jest gotów do współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

KB_P7S_KO03 Absolwent jest gotów do działania w sposób systematyczny i przedsiębiorczy, a także stosowania
innowacyjnych rozwiązań.

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_UK08 Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii

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_UW02 Absolwent potrafi tworzyć bazy danych a także stosować właściwe metody statystyczne do analizy danych
wykorzystując odpowiednie pakiety statystyczne

KB_P7S_UW03 Absolwent potrafi biegle wykorzystywać fachową literaturę naukową z zakresu biologii i dyscyplin
pokrewnych w języku polskim i angielskim

KB_P7S_UW04
Absolwent potrafi analizować morfologię i identyfikować przynależność systematyczną organizmów,
ocenia powiązania między ich budową a środowiskiem na poziomie morfologicznym, fizjologicznym i
behawioralnym

KB_P7S_UW05 Absolwent potrafi napisać pracę naukową o strukturze typowej dla dyscypliny, opartą o własne badania, w
języku polskim i obcym.

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_WG03 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu morfologii i fizjologii organizmów
żywych, ze szczególnym uwzględnieniem związków między ich budową i funkcją

KB_P7S_WG10 Absolwent zna i rozumie współczesne teorie i prawa przyrodniczea także sposoby przystosowania
człowieka, roślin i zwierząt do środowiska

KB_P7S_WK11 Absolwent zna i rozumie aspekty prawne i etyczno-moralne dotyczące prowadzenia badań na
organizmach żywych

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
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Kod Treść

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


