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Biochemia I
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
weterynaria

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Poziom studiów
jednolite studia magisterskie

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WMWMWWS.J2B.0164.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Weterynaria

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Arkadiusz Miążek, Maciej Ugorski

Pozostali prowadzący Arkadiusz Miążek, Maciej Ugorski, Liliana Kiczak, Anna Kołaczkowska, Anna
Urbaniak, Rafał Kolenda, Agata Mikołajczyk

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 45
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

Podczas kursu student poznaje strukturę i właściwości związków (białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów
i lipidów) budujących żywy organizm oraz ich funkcje, ze szczególnym uwzględnieniem procesów katalitycznych,
regulacyjnych, magazynowania i przenoszenia energii, oraz magazynowania i przenoszenia informacji. Posługuje
się podstawowymi metodami i aparaturą stosowaną w biochemii i biologii molekularnej. Osiąga wiedzę
i słownictwo konieczne do zrozumienia materiału wykładanego przy nauczaniu takich przedmiotów jak: biologia
molekularna, genetyka, fizjologia, farmakologia, mikrobiologia i inne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 procesy metaboliczne na poziomie molekularnym,
komórkowym, narządowym i ustrojowym A.W4 Zaliczenie pisemne,

Kolokwium

W2
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 Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1

analizować i interpretować objawy kliniczne, zmiany
anatomopatologiczne oraz wyniki badań
laboratoryjnych i dodatkowych, formułować
rozpoznanie stanu chorobowego, z uwzględnieniem
diagnostyki różnicowej, oraz podejmować czynności
terapeutyczne lub profilaktyczne

O.U2
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

U2

posługiwać się podstawowymi technikami
laboratoryjnymi, takimi jak: analiza jakościowa,
miareczkowanie, kolorymetria, pehametria,
chromatografia oraz elektroforeza białek i kwasów
nukleinowych

A.U2
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

U3 przewidywać kierunek procesów biochemicznych
w zależności od stanu energetycznego komórek A.U5

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 korzystania z obiektywnych źródeł informacji O.K4
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

K2 pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności O.K8
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 45
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Ćwiczenia laboratoryjne 45

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Konsultacje 15

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Gromadzenie i studiowanie literatury 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
105

ECTS
4.0

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

1.

1. Aminokwasy, peptydy i białka (wiązanie peptydowe i I-rzędowa struktura białek,
II i III-rzędowa struktura białek, białka fibrylarne, zależność między strukturą a
funkcją, mechanizm magazynowania tlenu przez mioglobinę, budowa
hemoglobiny, mechanizm przenoszenia tlenu przez hemoglobinę, efekt
allosteryczny i efekt kooperacji, efekt Bohra)

 2. Kwasy nukleinowe (budowa i nazewnictwo nukleotydów, budowa DNA i RNA,
kod genetyczny i jego właściwości, mutacje DNA, hemoglobinopatie)

3. Błony biologiczne (struktura i własności lipidów błonowych, struktura i
własności białek błonowych, glikoproteiny, mozaikowy model budowy błon
biologicznych, sygnalizacja komórkowa, transport błonowy i jego typy,
przenośniki, kanały i pompy błonowe)

4. Enzymy i bioenergetyka (pojęcia energii swobodnej i energii aktywacji, różnica
pomiędzy katalizą chemiczną a biokatalizą, ogólna budowa, klasyfikacja oraz
nomenklatura enzymów, drobnocząsteczkowe kofaktory działania enzymów,
kinetyka enzymatyczna, mechanizmy regulacji aktywności enzymów, podstawowe
typy inhibicji enzymatycznej,

podstawowe pojęcia i definicje, związki „wysokoenergetyczne” i inne magazyny
energii w organizmie zwierzęcym (własności chemiczne, podział, funkcje,
znaczenie), budowa i funkcja mitochondrialego łańcucha oddechowego,
oksydacyjna fosforylacja, cykl kwasów trójkarboksylowych – przebieg, regulacja,
znaczenie).

5. Przemiana cukrowców (budowa i własności cukrowców, glikoliza - znaczenie,
przebieg, regulacja, przemiany pirogronianu, glukoneogeneza - znaczenie,
przebieg, regulacja, ważne związki glukogenne, metabolizm glikogenu - przebieg
glikogenolizy i syntezy glikogenu, regulacja glikogenolizy i syntezy glikogenu,
kinazy białkowe, szlak pentozo-fosforanowy - znaczenie, przebieg, regulacja,
procesy fermentacji celulozy u zwierząt).

Wykład
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2.

1.       Fizykochemiczne własności białek, przydatne do preparatyki i analityki.
Kolorymetryczne oznaczanie białek.

2.       Metody rozdziału mieszanin (filtracja żelowa -wyznaczanie masy
cząsteczkowej hemoglobiny, rozdział białek na wymieniaczu jonowym,
elektroforeza białek) 

3.       Enzymologia – praktyczne zastosowania (Lokalizacja enzymu α-glukozydazy
i inhibitora trypsyny we frakcjach białkowych surowicy)

4.       Identyfikacja i oznaczanie cukrów (identyfikacja nieznanego cukru w
roztworze)

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Kolokwium 70%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie ćwiczeń 30%

Dodatkowy opis

brak

Wymagania wstępne
Chemia ogólna i organiczna; biofizyka

Literatura
Obowiązkowa

Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L.: Biochemia, PWN, Warszawa 20151.
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 19991.
Minakowski W. i Weidner S.: Biochemia kręgowców, PWN, Warszawa 20192.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

A.U2 Posługiwać się podstawowymi technikami laboratoryjnymi, takimi jak: analiza jakościowa, miareczkowanie,
kolorymetria, pehametria, chromatografia oraz elektroforeza białek i kwasów nukleinowych

A.U5 Przewidywać kierunek procesów biochemicznych w zależności od stanu energetycznego komórek

A.W4 Procesy metaboliczne na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym i ustrojowym

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

O.K4 Korzystania z obiektywnych źródeł informacji

O.K8 Pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności

O.U2
Analizować i interpretować objawy kliniczne, zmiany anatomopatologiczne oraz wyniki badań laboratoryjnych i
dodatkowych, formułować rozpoznanie stanu chorobowego, z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej, oraz
podejmować czynności terapeutyczne lub profilaktyczne


