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Biochemia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia człowieka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
BD000000BBCS.L2B.0163.22

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Agnieszka Śmieszek

Pozostali prowadzący Agnieszka Śmieszek, Jarosław Suchański

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poznanie struktury chemicznej podstawowych składników budujących żywe organizmy (białek, kwasów
nukleinowych, lipidów i węglowodanów), wybranych elementów enzymologii, głównych szlaków metabolicznych
(mitochondrialny transport elektronów i fosforylacja, główne szlaki metabolizmu węglowodanów, metabolizm
kwasów, tłuszczowych, lipidów i związków pokrewnych, biosynteza i katabolizm aminokwasów, metabolizm
porfiryn i nukleotydów) oraz ich podstawowych mechanizmów regulacyjnych, integracji metabolizmu.

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 molekularne podstawy
funkcjonowania organizmów. Objaśnia molekularne
podłoże chorób infekcyjnych i genetycznych
człowieka.

BC_P6S_WG04 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi przeprowadzić proste reakcje
chemiczne, wykonać analizy ilościowe i jakościowe.
Sprawnie i bezpiecznie posługuje się przyrządami
używanymi w laboratoriach chemicznych.

BC_P6S_UW01 Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy oraz informacji dotyczących biologii człowieka
podawanych w mass-mediach.Wykazuje
zainteresowanie systematyczną aktualizacją wiedzy
z zakresu biologii i dyscyplin pokrewnych.

BC_P6S_KK01 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Konsultacje 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
80

ECTS
3.0
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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
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1.

I.

1.             Cechy materii ożywionej

2.             Wiązania chemiczne występujące w biomolekułach

3.             Aminokwasy: właściwości fizyko-chemiczne, podział

4.             Wiązanie peptydowe i I-rzędowa struktura białek

5.             II-, III- i IV-rzędowa struktura białek

6.             Białka fibrylarne

II. Białka: zależność pomiędzy strukturą i funkcją

1.              Mechanizm magazynowania tlenu przez mioglobinę

2.              Budowa hemoglobiny

3.              Mechanizm przenoszenia tlenu przez hemoglobinę

4.              Efekt allosteryczny i efekt kooperacji

5.              Efekt Bohra

         III.  Enzymy (I)

1.              Ogólna budowa, funkcja i klasyfikacja enzymów

2.              Niebiałkowe kofaktory enzymów i ich rola

3.              Pojęcie cyklu katalitycznego i jego rodzaje

4.              Kinetyka enzymatyczna

     IV. Enzymy (II)

1.              Mechanizmy katalizy enzymatycznej

2.              Regulacja aktywności enzymów

3.              Podstawowe typy inhibicji enzymatycznej

         V. Bioenergetyka

1.              Podstawowe pojęcia i definicje

2.              Związki ”wysokoenergetyczne” i inne magazyny energii w organizmie zwierzęcym                

3.              Budowa i funkcja mitochondrialnego łańcucha oddechowego

4.              Oksydacyjna fosforylacja

5.              Cykl kwasów trójkarboksylowych – przebieg, regulacja, znaczenie

        VI. Przemiana cukrowców (I)

1.              Glikoliza (znaczenie, przebieg, regulacja)

2.              Przemiany pirogronianu

3.              Glukoneogeneza (znaczenie, przebieg, regulacja, ważne związki glukogenne)

   VII. Przemiana cukrowców (II)

1.              Metabolizm glikogenu ( przebieg glikogenolizy i glikogenezy)

2.              Synteza laktozy w gruczole mlekowym

3.              Szlak pentozo-fosforanowy (znaczenie, przebieg, regulacja)

    VIII. Przemiana lipidowa (I)

1.              Katabolizm kwasów tłuszczowych - β-oksydacja (znaczenie, przebieg, regulacja)

2.              Ciała ketonowe (powstawanie, znaczenie)

3.              Biosynteza kwasów tłuszczowych (znaczenie, przebieg, regulacja)

      IX. Przemiana lipidowa (II)

1.              Synteza i rozkład triacylogliceroli

      X. Przemiana lipidowa (III)

1.              Powstawanie cholesterolu (znaczenie, przebieg, regulacja)

2.              Kwasy żółciowe, hormony sterydowe, witamina D – budowa i funkcje

     XI. Przemiana azotowa (I)

1.              Odłączanie grup aminowych z aminokwasów

2.              Oksydacyjna deaminacja

3.              Cykl mocznikowy

    XII. Przemiana azotowa (II)

1.              Katabolizm szkieletów węglowych aminokwasów

2.              Synteza aminokwasów endogennych

3.              Metabolizm grup jednowęglowych

4.              Pochodne aminokwasów o ważnych funkcjach fizjologicznych (budowa, znaczenie)

   XIII. Przemiana azotowa (III)

1.              Synteza nukleotydów purynowych (adenylanu, guanylanu) i nukleotydów pirymidynowych (cytydylanu, tymidylanu i urydylanu)

2.              Katabolizm nukleotydów purynowych i pirymidynowych

Wykład
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2.

Tematyka ćwiczeń:

I.       1. Sprawy organizacyjne, regulamin, zasady BHP

2. Seminarium I: Fizyko-chemiczne właściwości białek.

Metody analizy i oznaczania aminokwasów oraz białek

 

II.     Oznaczanie białek metodą Lowry’ego

Kartkówka z materiału przedstawionego na seminarium

 

III.    Oznaczanie aminokwasów metodą Sörensena.

 

IV.    1.Seminarium II: Metody rozdziału mieszanin

2. Kolokwium I: Struktury i funkcje makrocząsteczek (aminokwasy,

                białka, nukleotydy, kwasy nukleinowe).

 

V.     Wyznaczanie masy cząsteczkowej białka metodą filtracji żelowej

(= sączenia molekularnego).

Kartkówka z materiału przedstawionego na seminarium

 

VI.    Elektroforeza białek PAGE-SDS.

 

VII. 1.Seminarium III: Oznaczanie aktywności enzymów

2.Kolokwium II: Enzymologia. 

 

VIII.                 Oznaczanie aktywności fosfatazy lub α-glukozydazy.

Kartkówka z materiału przedstawionego na seminarium

 

IX.    Oznaczanie ilościowe inhibitora trypsyny w surowicy.

 

X.     1. Seminarium V: Metody wykrywania i oznaczania cukrowców.

2. Kolokwium IV: Przemiana cukrowa. Lipoliza i metabolizm kwasów tłuszczowych

 

XI.    Wykrywanie i identyfikacja cukrowców.

Kartkówka z materiału przedstawionego na seminarium

 

XII.   1. Seminarium IV: Metody analizy lipidów.

2.    Kolokwium III: Bioenergetyka. Oddychanie tkankowe. Cykl Krebsa. Glikoliza. Cykl pentozofosforanowy.

 

XIII.                 Ilościowe oznaczanie całkowitego cholesterolu.

Kartkówka z materiału przedstawionego na seminarium

 

XIV.                 Ilościowe oznaczanie trójglicerydów.

 

XV. Zaliczanie ćwiczeń

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 80%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne 20%
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Wymagania wstępne
chemia organiczna z elementami chemii nieorganicznej, fizyka z elementami biofizyki

Literatura
Obowiązkowa

Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L.: Biochemia, PWN, Warszawa 2015;1.
Rodwell V.W., Bender D.A., Botham K.M., Kennelly P.J., Weil P.A. Biochemia Harpera PZWL, Warszawa 20192.

Dodatkowa

Kłyszejko-Stefanowicz L.: Ćwiczenia z biochemii, PWN, Warszawa 1999;1.
Minakowski W. i Weidner S.: Biochemia kręgowców, PWN, Warszawa 2019;2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BC_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do systematycznej aktualizacji wiedzy z zakresu biologii i dyscyplin pokrewnych.
Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę oraz informacje dotyczące biologii człowieka podawane w mass-
mediach.

BC_P6S_UW01 Absolwent potrafi przeprowadzać proste reakcje chemiczne, wykonywać analizy ilościowe i jakościowe,
posługiwać się przyrządami używanymi w laboratoriach chemicznych

BC_P6S_WG04 Absolwent zna i rozumie molekularne podstawy funkcjonowania organizmów a także molekularne podłoże
chorób infekcyjnych i genetycznych człowieka


