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Patofizjologia II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
weterynaria

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Poziom studiów
jednolite studia magisterskie

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WMWMWWN.J10B.1563.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Weterynaria

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Jan Madej

Pozostali prowadzący Jan Madej, Aleksandra Pliszczak-Król, Marta Facon-Poroszewska

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45

Grupa zajęć standardu
A. Zajęcia w zakresie nauk podstawowych

Liczba
punktów ECTS
6.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu czynnościowych mechanizmów zmian chorobowych wybranych narządów
i układów.

C2 Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi etiologii i patogenezy procesów ogólnoustrojowych oraz
wybranych zaburzeń układowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zasady i mechanizmy leżące u podstaw zdrowia
zwierząt, a także powstawania chorób i ich terapii -
od poziomu komórki przez narząd, zwierzę do całej
populacji zwierząt

O.W1 Egzamin pisemny

W2 mechanizm regulacji neurohormonalnej, reprodukcji,
starzenia się i śmierci A.W9 Egzamin pisemny

W3
zasady i mechanizmy leżące u podstaw zdrowia
zwierząt, powstawania chorób i ich terapii -
od poziomu komórki, przez narząd, zwierzę, stado
zwierząt do całej populacji zwierząt

A.W10 Egzamin pisemny

W4
związek pomiędzy czynnikami zaburzającymi stan
równowagi procesów biologicznych organizmu
zwierzęcego a zmianami fizjologicznymi
i patofizjologicznymi

A.W11 Egzamin pisemny

W5
zmiany patofizjologiczne komórek, tkanek, narządów
i układów zwierząt oraz mechanizmy biologiczne,
w tym immunologiczne, a także możliwości
terapeutyczne umożliwiające powrót do zdrowia

A.W12 Egzamin pisemny

W6 polską i łacińską nomenklaturę medyczną A.W20 Egzamin pisemny

W7
zasady działania gospodarki wodno-elektrolitowej,
równowagi kwasowo-zasadowej organizmu
zwierzęcego oraz mechanizm działania homeostazy
ustrojowej

A.W5 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posługiwać się lekarską nomenklaturą łacińską
w stopniu niezbędnym do rozumienia i opisywania
czynności lekarskich, stanu zdrowia zwierząt, chorób
oraz stanów i zmian patologicznych

O.U8 Egzamin pisemny

U2
wykorzystywać znajomość praw fizyki do wyjaśnienia
wpływu czynników zewnętrznych (temperatury,
ciśnienia, pola elektromagnetycznego,
promieniowania jonizującego) na organizm zwierzęcy

A.U1 Egzamin pisemny

U3 opisać zmiany funkcjonowania organizmu w sytuacji
zaburzeń homeostazy A.U4 Egzamin pisemny

U4 definiować stan fizjologiczny jako adaptację zwierzęcia
do zmieniających się czynników środowiska A.U7 Egzamin pisemny

U5 słuchać i udzielać odpowiedzi językiem zrozumiałym,
odpowiednim do sytuacji A.U13 Egzamin pisemny
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U6 zrozumieć potrzebę kształcenia ustawicznego w celu
ciągłego rozwoju zawodowego A.U21 Egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 korzystania z obiektywnych źródeł informacji O.K4 Egzamin pisemny

K2 formułowania wniosków z własnych pomiarów lub
obserwacji O.K5 Egzamin pisemny

K3 pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności O.K8 Egzamin pisemny

K4 komunikowania się ze współpracownikami i dzielenia
się wiedzą O.K9 Egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 45

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 60

Przygotowanie do ćwiczeń 33

Udział w egzaminie 2

Konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
87

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Wybrane zagadnienia z patofizjologii układu krążenia: 

Zaburzenia objętości krążącej krwi, Zagadnienie wstrząsu i jego etiopatogeneza.

Zaburzenia gospodarki witaminowej u zwierząt: 

Witaminy i ich udział w regulacji przemian ustrojowych; Czynniki warunkujące
zapotrzebowanie na witaminy. Hipowitaminozy and hiperwitaminozy. Czynniki
sprzyjające zaburzeniom oraz następstwa niedoboru witamin u różnych gatunków
zwierząt.

Zaburzenia regulacji hormonalnej: 

Niedoczynność i nadczynność gruczołów wewnętrznego wydzielania: Mechanizmy
rozwoju pierwotnych i wtórnych zaburzeń gruczołów dokrewnych.

Podwzgórze i przysadka: Etiopatogeneza endokrynopatii przysadkowych u
zwierząt - moczówka prosta, karłowatość przysadkowa.

Zaburzenia funkcji endokrynnej tarczycy: konsekwencje ustrojowe nadczynności i
niedoczynności tarczycy: Udział czynników środowiskowych w regulacji czynność
tarczycy u zwierząt. Goitrogeny. 

Patofizjologia przytarczyc: Powiązania z regulacją gospodarki wapniowo –
fosforanowej.

Niedoczynność przytarczyc. Etiopatogeneza pierwotnej i wtórnej nadczynności
przytarczyc u zwierząt 

Zaburzenia funkcji endokrynnej nadnerczy: Czynnościowe i metaboliczne
konsekwencje endokrynopatii nadnerczowych.

Stres i adaptacja: Metaboliczne i funkcjonalne następstwa stresu u zwierząt. Stres
a czynność układu odpornościowego.

Zaburzenia świadomości, Patofizjologia bólu: Problematyka bólu w praktyce
weterynaryjnej a ochrona dobrostanu zwierząt.

Etiopatogeneza zaburzeń gospodarki wodno–elektrolitowej: Odwodnienia,
przewodnienia.

Etiopatogeneza zaburzeń równowagi kwasowo - zasadowej: Kwasica metaboliczna
i gazowa, alkaloza metaboliczna i gazowa.

Wybrane zagadnienia z patofizjologii układu oddechowego: Zaburzenia wymiany
gazowej, pierwotna i wtórna niewydolność oddechowa.

Wykład
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2.

 Zaburzenia czynnościowe w  mikrokrążeniu i  ich  następstwa:   niedokrwienie
(ischaemia),   przekrwienie bierne (hyperaemia passiva),  przekrwienie czynne
(hyperaemia activa),  zator  (embolia), zawał (infarctus).  

 Patofizjologia  hemostazy – zaburzenia krzepnięcia i fibrynolizy: (hemostaza
osoczowa, płytkowa, naczyniowa, DIC, skazy krwotoczne)

  Etiopatogeneza zapaleń.  

Patofizjologia  białek  osocza: Ocena i interpretacja proteinogramów
pochodzących od zwierząt w różnych stanach chorobowych

Zaburzenia  w  krążeniu  obwodowym  i  ich  następstwa. Reakcja układu
krwionośnego i krwiotwórczego na ostrą i przewlekła utratę krwi. Patogeneza
wstrząsu hipowolemicznego.

Patofizjologia układu białokrwinkowego.  Leukopoeza,  regulacja i zaburzenia.
Przyczyny  zmian w układzie białokrwinkowym.

 Ocena dynamiki zmian w układzie białokrwinkowym u zwierząt w przebiegu
różnych chorób:  w ostrych procesach gorączkowych,  w chorobach o typowym
przebiegu – krzywa biologiczna leukocytów.

Zaburzenia w układzie czerwonokrwinkowym  cz.I. 

Erytropoeza - regulacja,  zaburzenia: Zmiany ilościowe i jakościowe erytrocytów.
Cytologiczna ocena rozmazów szpiku kostnego i krwi obwodowej – interpretacja
zmian

 Zaburzenia w układzie czerwonokrwinkowym   cz. II : Niedokrwistość   i  
 nadkrwistości: Ocena rozmazów krwi szczurów anemizowanych, ocena liczby
retykulocytów

Etiopatogeneza nowotworów.  

Trzustka; zaburzenia funkcji endokrynnej trzustki, etiopatogeneza cukrzycy u
zwierząt.   

Nadwrażliwość jako wyraz zmienionej reaktywności układu immunologicznego;
typy reakcji nadwrażliwości. Film dydaktyczny: Wstrząs anafilaktyczny (model
świnka morska).

Stres a adaptacja – zaburzenia: Obserwacja zmian ustrojowych w przebiegu
stresu.  Analiza zmian metabolicznych i hematologicznych u królika po podaniu
LPS lub ACTH

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Burza mózgów, Film dydaktyczny, Metoda problemowa, Metoda sytuacyjna, Pokaz/demonstracja, Praca
w grupie, Dyskusja, Wykład, Zajęcia praktyczne w warunkach symulacyjnych, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 60%

Ćwiczenia laboratoryjne Egzamin pisemny 40%
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Wymagania wstępne
Ukończony kurs z przedmiotów : anatomia, histologia, biochemia, biologia komórki, fizjologia, mikrobiologia, immunologia
oraz patofizjologia I

Literatura
Obowiązkowa

1. McGawin M.D., Zachary J.F.: Pathologic basis of veterinary disease, Wyd.: MOSBY Elsevier, 20071.
2. Patofizjologia tom 1-2, Sławomir Maśliński, Jan Ryżewski, PZWL, Warszawa 2012, wyd.42.
3. Patofizjologia Kliniczna, Anna M. Badowska-Kozakiewicz ,PZWL, Warszawa 2013, wyd.13.
4. Thrall M.A. et al.: Veterinary hematology and clinical biochemistry, Wyd.: Blackwell Publishing, 20064.

Dodatkowa

1. Cheville N. F.: Introduction to veterinary pathology, Wyd.: Blackwell Publishing, 20061.
2. Dunlop R.H., Malbert Ch.H.: Veterinary Pathophysiology, Wyd.: Blackwell Publishing, 20042.
3. Atlas Patofizjologii, Stefan Silbernagl, Florian Lang, red. wyd. pol. Barbara Malinowska, Anna Hryniewicz, Hanna3.
Kozłowska, MedPh... Wrocław 2011, wyd.1
4. Porth C. M.: Essentials of pathophysiology, Wyd.: Lippincot Williams & Wilkins, 20044.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

A.U1 Wykorzystywać znajomość praw fizyki do wyjaśnienia wpływu czynników zewnętrznych (temperatury, ciśnienia,
pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizującego) na organizm zwierzęcy

A.U4 Opisać zmiany funkcjonowania organizmu w sytuacji zaburzeń homeostazy

A.U7 Definiować stan fizjologiczny jako adaptację zwierzęcia do zmieniających się czynników środowiska

A.U13 Słuchać i udzielać odpowiedzi językiem zrozumiałym, odpowiednim do sytuacji

A.U21 Zrozumieć potrzebę kształcenia ustawicznego w celu ciągłego rozwoju zawodowego

A.W5 Zasady działania gospodarki wodno-elektrolitowej, równowagi kwasowo-zasadowej organizmu zwierzęcego oraz
mechanizm działania homeostazy ustrojowej

A.W9 Mechanizm regulacji neurohormonalnej, reprodukcji, starzenia się i śmierci

A.W10 Zasady i mechanizmy leżące u podstaw zdrowia zwierząt, powstawania chorób i ich terapii - od poziomu komórki,
przez narząd, zwierzę, stado zwierząt do całej populacji zwierząt

A.W11 Związek pomiędzy czynnikami zaburzającymi stan równowagi procesów biologicznych organizmu zwierzęcego a
zmianami fizjologicznymi i patofizjologicznymi

A.W12 Zmiany patofizjologiczne komórek, tkanek, narządów i układów zwierząt oraz mechanizmy biologiczne, w tym
immunologiczne, a także możliwości terapeutyczne umożliwiające powrót do zdrowia

A.W20 Polską i łacińską nomenklaturę medyczną

O.K4 Korzystania z obiektywnych źródeł informacji

O.K5 Formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji

O.K8 Pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności

O.K9 Komunikowania się ze współpracownikami i dzielenia się wiedzą

O.U8 Posługiwać się lekarską nomenklaturą łacińską w stopniu niezbędnym do rozumienia i opisywania czynności
lekarskich, stanu zdrowia zwierząt, chorób oraz stanów i zmian patologicznych

O.W1 Zasady i mechanizmy leżące u podstaw zdrowia zwierząt, a także powstawania chorób i ich terapii - od poziomu
komórki przez narząd, zwierzę do całej populacji zwierząt


