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Zapoznanie studentów z podstawami genetyki, embriologii,
cytofizjologii. Wyjaśnienie patogenezy najczęstszych chorób
genetycznych i wad wrodzonych umożliwiających
zrozumienie zasad dziedziczenia cech człowieka i
mechanizmów rozwoju anomalii.

Efekty kształcenia:
Wiedza: student ma wiedzę na temat podstaw dziedziczenia cech jedno i wielogenowych,
potrafi wymienić typy dziedziczenia wraz z przykładami chorób; student ma wiedzę na temat
determinacji płci człowieka oraz potrafi opisać zasady diagnostyki prenatalnej i poradnictwa
genetycznego.

Umiejętności: student charakteryzuje budowę chromosomu , zna metody cytogenetyki
klasycznej i molekularnej; student potrafi ułożyć prawidłowy kariotyp człowieka oraz
rozpoznać proste zmiany chromosomowe (z powierzonych chromosomów metafazowych);
potrafi zinterpretować proste wyniki uzyskane metodami cytogenetyki klasycznej (kariotyp)
i molekularnej (FISH); student umie określić przydatność diagnostyczną badania .
Kompetencje społeczne: student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi
pracować w grupie; student widzi potrzebę dyskusji na temat bioetyki.
Forma zajęć/metody
dydaktyczne:
Wykład informacyjny, multimedialny, ćwiczenia, praca w grupie, laboratorium
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu w odniesieniu do efektów kształcenia:
Wiedza: egzamin pisemny
Umiejętności: student w grupie przygotuje opis jednej z chorób jednogenowych; student
przedstawi metody barwienia chromosomów; student rozpozna kariotyp człowieka.

Kompetencje: student prowadzi prezentację ze zwróceniem szczególnej uwagi na umiejętność
współpracy w grupie, empatię
Treści programowe:
Wykłady: studia niestacjonarne
1. Historia genetyki. Elementy genetyki klasycznej (prawa Mendla) – 2h
2. Elementy embriologii, cytofizjologii - 2h
3. Cykl komórkowy – 2h
4. Typy dziedziczenia – 2h
5. Choroby autosomalne recesywne i dominujące – 2h
6. Determinacja płci – 2h
7. Cytogenetyka. Typy aberracji chromosomowych - 2h
8. Mutacje genowe. Czynniki mutagenne – 2h
9. Diagnostyka prenatalna – 1h
10. Badania przesiewowe – 1h
11. Zasady poradnictwa genetycznego – 2h
12. Genetyka drobnoustrojów – 2h
13. Genetyka populacyjna – 3h
Ćwiczenia: studia niestacjonarne
1. Zasady uzyskiwania, barwienia i analizy chromosomów. Metody cytogenetyki
klasycznej i molekularnej – 5h
2. Kariotyp człowieka – 5h
3. Aberracje chromosomowe – 5h
4. Analiza rodowodu – 5h
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