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Patofizjologia I
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.J8B.1562.20

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

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30

Grupa zajęć standardu
A. Zajęcia w zakresie nauk podstawowych

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zaznajomienie studentów z podstawowymi paradygmatami oraz pojęciami związanymi z nauką o chorobie oraz
mechanizmami zaburzeń homeostazy i dynamiką procesów decydujących o rozwoju choroby.

C2 Zaznajomienie studentów z chorobotwórczym działaniem wybranych czynników etiologicznych oraz patogenezą
zaburzeń i chorób przez nie wywołanych

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 Zaliczenie pisemne

W2
rozwój, budowę, funkcjonowanie, zachowania
i mechanizmy fizjologiczne zwierząt w warunkach
prawidłowych i mechanizmy zaburzeń w warunkach
patologicznych

O.W2 Zaliczenie pisemne

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 Zaliczenie pisemne

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

A.W11 Zaliczenie pisemne

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 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

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

A.U1 Zaliczenie pisemne

U2 opisać zmiany funkcjonowania organizmu w sytuacji
zaburzeń homeostazy A.U4 Zaliczenie pisemne

U3 definiować stan fizjologiczny jako adaptację zwierzęcia
do zmieniających się czynników środowiska A.U7 Zaliczenie pisemne

U4 zrozumieć potrzebę kształcenia ustawicznego w celu
ciągłego rozwoju zawodowego A.U21 Zaliczenie pisemne,

Aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 korzystania z obiektywnych źródeł informacji O.K4 Aktywność na zajęciach

K2 pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności O.K8 Aktywność na zajęciach
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25

Przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Patofizjologia jako nauka integrująca całość wiedzy o chorobie oraz kształtująca
„myślenie lekarskie”. 

Nozologia - nauka o chorobie w ogólności. 

Zdrowie a choroba. Kinetyka regulacji czynnościowej oraz chorobowej,
kompensacja, adaptacja. Choroba jako zaburzenie regulacji funkcji ustroju oraz
korelacji tych funkcji z uwzględnieniem mechanizmów tzw. “błędnego koła”
regulacyjnego.

Patogeneza, sanogeneza, Rozwój choroby (evolutio morbi).

Etiologia chorób. Przyczyny główne i uboczne, egzogenne i endogenne jako
czynniki wywołujące i kształtujące obraz choroby. 

Czynniki mechaniczne jako przyczyny chorób - kinetozy, hipokineza, akineza.

Czynniki termiczne Patogeneza choroby oparzeniowej, 

Promieniowanie elektromagnetyczne - wpływ na organizm zwierząt

Prąd elektryczny i fale dźwiękowe (infradźwięki, dźwięki słyszalne, ultradźwięki) -
wpływ na organizm zwierząt. 

Warunki makro i mikroklimatu, jako czynniki warunkujące występowanie chorób.
Patogeneza ostrej i przewlekłej choroby wysokościowej.

Udział czynników genetycznych w etiopatogenezie chorób. Konstytucja, kondycja
a powstawanie chorób. Predyspozycje do występowania chorób

Starzenie się i śmierć ustroju. Starzenie, homeostaza a występowanie chorób.
Specyfika geriatrii weterynaryjnej. 

Zaburzenia termoregulacji i ich uwarunkowania. Hipotermia, hipertermia - zmiany
ustrojowe i następstwa. 

Gorączka jako proces adaptacyjny. Etiopatogeneza, zmiany ustrojowe, pozytywne
i negatywne aspekty gorączki.

Zaburzenia przemiany materii. Priorytet tkanek w dostępie do składników
pokarmowych. Endogenne i egzogenne przyczyny zaburzeń przemiany materii u
zwierząt.

Udział pierwiastków śladowych i mikroelementów w zachowaniu allostazy.
Etiopatogeneza oraz objawy niedoborów mikroelementów u zwierząt.

Wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda problemowa, Pokaz/demonstracja, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Aktywność na zajęciach 100%

Wymagania wstępne
Ukończne kursy: anatomii, histologii i biochemii, biologii komórki



5 / 6

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. Thrall M.A. et al.: Veterinary hematology and clinical biochemistry, Wyd.: Blackwell Publishing, 20063.
4. Patofizjologia Kliniczna, Anna M. Badowska-Kozakiewicz ,PZWL, Warszawa 2013, wyd.14.
5. Cheville N. F.: Introduction to veterinary pathology, Wyd.: Blackwell Publishing, 20065.

Dodatkowa

1. Dunlop R.H., Malbert Ch.H.: Veterinary Pathophysiology, Wyd.: Blackwell Publishing, 20041.
2. Porth C. M.: Essentials of pathophysiology, Wyd.: Lippincot Williams & Wilkins, 20042.
3. Atlas Patofizjologii, Stefan Silbernagl, Florian Lang, red. wyd. pol. Barbara Malinowska, Anna Hryniewicz, Hanna3.
Kozłowska, MedPh... Wrocław 2011, wyd.1
4. Podstawy patofizjologii człowieka, Piotr Thor, Vesalius, Kraków 2009, wyd.44.



6 / 6

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.U21 Zrozumieć potrzebę kształcenia ustawicznego w celu ciągłego rozwoju zawodowego

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

O.K4 Korzystania z obiektywnych źródeł informacji

O.K8 Pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności

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

O.W2 Rozwój, budowę, funkcjonowanie, zachowania i mechanizmy fizjologiczne zwierząt w warunkach prawidłowych i
mechanizmy zaburzeń w warunkach patologicznych


