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Głównym celem nauczania biochemii klinicznej zapoznanie studentów z podstawowymi badaniami biochemicznymi jakie wykonuje się na materiale takim jak krew i mocz w
celu ustalenia zaburzeń biochemicznych w organizmie. Nabycie wiedzy, która pozwoli im rozumieć wyniki badań laboratoryjnych.
Opis efektów kształcenia dla przedmiotu oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku:
WIEDZA
W1

Posiada wiedzę na temat funkcjonowania i budowy układów krążenia i oddechowego oraz aparatu ruchu człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem biochemicznych procesów zachodzących w tych układach.

K_W06

W2

Zna objawy i potrafi interpretować zmiany patologiczne w różnych schorzeniach oraz zaburzeniach strukturalnych wywołanych
K_W07
chorobą lub urazem, zna rodzaje badań biochemicznych wykorzystywanych przy rozpoznaniu chorób.
Ma wiedzę i zna terminologię nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyK_W25
plin naukowych związanych z biochemicznymi procesami zachodzącymi w organizmie w zdrowiu i chorobie

UMIEJĘTNOŚCI
U2

Potrafi przeprowadzić rozpoznanie różnicowe w oparciu o analizę danych z badań dla potrzeb fizjoterapii, oraz dostrzec istotK_U07
ność badań biochemicznych jako badań dodatkowych wykorzystywanych w diagnostyce fizjoterapii

KOMPETENCJE
K1

Jest świadomy potrzeby do uzupełniania i doskonalenia kwalifikacji – potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności z
K_K02
tematyki treningu zdrowotnego z wykorzystaniem wiarygodnych i efektywnych źródeł i metod.

K2

Dostrzega potrzebę kreowania zdrowego stylu życia.

K_K10

Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
Obecność na ćwiczeniach nie mniej niż 75%
Pisemny test sprawdzający, opisowy, z materiałów omawianych na wykładach i ćwiczeniach (na ocenę dostateczną należy uzyskać 60% punktów)
Aby uzyskać ocenę dostateczną student musi spełniać wszystkie powyższe warunki, oraz osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty kształcenia
Metody i formy realizacji przedmiotu:
Metody dydaktyczne:
ćwiczenia audytoryjne: analiza zdarzeń krytycznych, analiza tekstów z dyskusją
instruowanie: przekazywanie informacji w sposób werbalny
rozwiązywanie zadań: ocena wyników badań biochemicznych oraz parametrów fizjologicznych
studium przypadku
Formy dydaktyczne:
- ćwiczenia
- konwersatorium

-

Treści kształcenia:

Wykłady:
1. Metabolizm żelaza u ludzi zdrowych –wskaźniki zasobów żelaza w organizmie człowieka.
2. Zaburzenie metabolizmu żelaza spowodowanej brakiem aktywności fizycznej, dietą , stanem zapalnym.
3. Zaburzenie metabolizmu żelaza, a ryzyko chorób.
4. Status witaminy D i jej metabolizm.
5. Regulacja metabolizmu wapnia i fosforu-rola witaminy D
6. Biologiczna aktywność witaminy D
7. Homocysteina jako wskaźnik zaburzenia metabolizmu kwasu foliowego i witaminy B12
8. Zmiany w profilu lipoidowym indukowane dietą i wysiłkiem fizycznym.
9. Ocena równowagi kwasowo-zasadowej- rola diety
10. Kwas moczowy antyoksydant o dwóch twarzach
zaliczenie z oceną

Forma zaliczenia:
Literatura:
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3. Stryer L., Biochemia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
4. Angielski S., Rogulski J., Biochemia Kliniczna. Warszawa: PZWL, 1991
5. Bartosz G., Druga Twarz Tlenu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
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7. Salway J.G., Biochemia w zarysie. Górnicki WM, 2009.
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Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):
Aktywność
Udział w ćwiczeniach

Obciążenie studenta
20 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń

15 godz.

Przygotowanie do testu sprawdzającego

10 godz.

Konsultacje

10 godz.
Całkowite obciążenie pracą studenta

55 godz.

Punkty ECTS za przedmiot

2 ECTS

