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Genetyka ogólna i weterynaryjna
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
2021/22

Kod przedmiotu
WMWMWWN.J2B.0767.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Weterynaria

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Maciej Zacharski

Pozostali prowadzący Maciej Zacharski, Arkadiusz Miążek

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Grupa zajęć standardu
A. Zajęcia w zakresie nauk podstawowych

Liczba
punktów ECTS
2.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z regułami dziedziczenia cech wrodzonych, mechanizmami
generacji różnorodności genetycznej na poziomie pojedynczego organizmu oraz populacji, znaczeniem genetyki
w diagnostyce chorób zwierząt i ludzi.

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 procesy dziedziczenia oraz zaburzenia
genetyczne i podstawy inżynierii genetycznej A.W14

Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować krzyżówki genetyczne i rodowody cech
osobników z poszczególnych gatunków A.U9

Projekt, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

U2
przeprowadzać podstawowe analizy statystyczne
i posługiwać się odpowiednimi metodami
przedstawiania wyników

O.U10
Projekt, 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 formułowania wniosków z własnych pomiarów lub
obserwacji O.K5

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

K3 komunikowania się ze współpracownikami i dzielenia
się wiedzą O.K9

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Konsultacje 2

Przygotowanie projektu 5
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Przygotowanie do ćwiczeń 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
54

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
32

ECTS
1.1

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Wprowadzenie do genetyki. Historia genetyki z uwzględnieniem kluczowych
teorii, które pozwoliły na jej rozwój. Definicje podstawowych pojęć. Prawa Mendla.
Podstawowe informacje z zakresu chemicznej budowy genów. Informacje
organizacyjne.

2. Chromosomowa teoria dziedziczenia. Różnice między chromosomem
prokariotycznym i eukariotycznym. Budowa i morfologia chromosomu
metafazowego. Kariotypy i idiogramy wybranych zwierząt hodowlanych i
domowych. Zastosowanie barwień różnicujących. Sprzężenia cech, odległość
mapowa. Pojęcie allelu. Podziały komórkowe ze szczególnym zaznaczeniem
mejozy jako źródła zmienności genetycznej. Gametogeneza.

3. Dziedziczenie cech. Dominacja kompletna, niekompletna, naddominacja,
kodominacja. Allele wielokrotne, letalne, subwitalne, letalność syntetyczna z
przykładami dla zwierząt i ludzi. Testowanie nosicielstwa alleli letalnych.
Mapowanie chromosomów. Obliczanie odległości mapowej z wykorzystaniem
krzyżówek 2- i 3- punktowych. Determinacja płci u ssaków, ptaków i innych
zwierząt. Cechy sprzężone i związane z płcią.

4. Odstępstwa od praw Mendla i chemiczne podstawy dziedziczności.
Komplementarność, epistaza, komplementacja, geny modyfikujące z przykładami
występowania u zwierząt. Chemiczna budowa DNA i RNA, struktura DNA, procesy
molekularne prowadzące do kopiowania informacji genetycznej i ekspresji
fenotypu. Rodzaje RNA. Kod genetyczny. 

5. Regulacja ekspresji genów i cechy ilościowe. Poziomy regulacji ekspresji genów.
Mechanizm działania czynników transkrypcyjnych. Geny homeotyczne.
Mechanizmy epigenetyczne, pojęcie piętna genomowego z przykładami.
Inaktywacja chromosomu X. Geny kumulatywne. Obliczenia rozszczepienia
fenotypowego z użyciem trójkąta Pascala. Transgresja i odziedziczalność.

6. Mutacje. Rodzaje mutacji chromosomowych, genowych i punktowych.
Mozaikowatość. Przyczyny mutacji. Mutageny fizyczne i chemiczne. Pojęcie
karcynogenu. Rekombinacja i naprawa DNA (podstawy). Makery I i II klasy.
Fenotypy biochemiczne. Genom mitochondrialny. Choroby monogenowe,
wrodzone bloki metaboliczne.

7. Wprowadzenie do genetyki populacyjnej. Podstawowe pojęcia (populacja,
częstość występowania allelu). Prawo równowagi Hardy’ego-Weinberga. Czynniki
wpływające na częstość występowania alleli w populacji.

 

Wykład
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2.

1. Krzyżówki genetyczne. Idea dominacji typu Pisum i Zea. Przykłady cech z
dominacją kompletną i niekompletną. Krzyżówki jednogenowe i dwugenowe.
Zastosowanie testu Chi2. Rozwiązywanie zadań wykorzystujących Prawa Mendla
w krzyżówkach dwugenowych i wielogenowych

2. Muszka owocowa jako organizm modelowy. Część teoretyczna: budowa,
wymagania życiowe, podłoże hodowlane, cykl życiowy, charakterystyka
poszczególnych stadiów rozwojowych, dymorfizm płciowy, mutacje barwy oczu i
kształtu skrzydeł, zasady posługiwania się mikroskopem stereoskopowym. Część
praktyczna: metody prowadzenia hodowli, przenoszenie do osobnych naczyń
hodowlanych, usypianie, obserwacja za pomocą lupy i mikroskopu
stereoskopowego, obserwacja cech charakterystycznych dymorfizmu płciowego,
zakładanie czystych hodowli.

3. Chromosomy olbrzymie – preparacja, barwienie, obserwacja. Część
teoretyczna: Podstawowe definicje i informacje z zakresu budowy chromosomu
interfazowego. Budowa, występowanie i znaczenie chromosomów olbrzymich i
szczoteczkowych. Morfologia ślinianek larwy Drosophila melanogaster. Część
praktyczna: preparacja ślinianek z larw muszki owocowej, barwienie preparatów,
obserwacja chromosomów olbrzymich w mikroskopie świetlnym. Krzyżowanie
mutantów muszek z czystych hodowli ze szczepem dzikim.

4. Diagnostyka polimorfizmu genu MDR1. Reakcja łańcuchowa polimerazy –
zasada działania, warunki, przebieg. Przygotowanie PCR zawierającej DNA
genomowy pochodzący z krwi psa. Elektroforeza agarozowa. Analiza wyników.
Zabiegi hodowlane na hodowlach muszki owocowej. Nastawienie nowej hodowli z
pokolenia F1. 

5. Obserwacja wyników hodowli muszki owocowej. Określenie liczby osobników i
proporcji między fenotypami w pokoleniu F2 hodowli muszki owocowej.
Przygotowanie sprawozdania.

 

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Film dydaktyczny, Gra dydaktyczna, Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 70%

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

Dodatkowy opis

brak

Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu genetyki zawarta w programie nauczania biologii w szkole średniej w klasie o profilu biologiczno-
chemicznym.
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Obowiązkowa

Krystyna M. Charon, Marek Świtoński, Genetyka i genomika zwierząt. Wydawnictwo naukowe PWN, 20121.
E. Pawlina, H. Geringer, B. Kossowska, W. Kruszyński, Genetyka zwierząt, Przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo2.
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2011

Dodatkowa
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

A.U9 Analizować krzyżówki genetyczne i rodowody cech osobników z poszczególnych gatunków

A.W14 Zasady i procesy dziedziczenia oraz zaburzenia genetyczne i podstawy inżynierii genetycznej

O.K4 Korzystania z obiektywnych źródeł informacji

O.K5 Formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji

O.K9 Komunikowania się ze współpracownikami i dzielenia się wiedzą

O.U10 Przeprowadzać podstawowe analizy statystyczne i posługiwać się odpowiednimi metodami przedstawiania
wyników


