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Przedmiot: BIOCHEMIA
kierunek: Położnictwo
1. OPIS PRZEDMIOTU
Celem przedmiotu jest:
Dostarczenie wiedzy z zakresu budowy i funkcji witamin, aminokwasów, nukleozydów,
monosacharydów, kwasów karboksylowych i ich pochodnych, wchodzących w skład makrocząsteczek
obecnych w komórkach, macierzy zewnątrzkomórkowej oraz płynach ustrojowych.
Wyposażenie absolwenta w wiedzę o podstawowych reakcjach związków nieorganicznych i
organicznych w roztworach wodnych .
Wyposażenie absolwenta w wiedzę o profilach metabolicznych w podstawowych tkankach i
narządach organizmu człowieka.
Dostarczenie wiedzy z zakresu biochemicznych podstaw regulacji metabolizmu i jego integracji w
organizmie ludzkim.

Efekty kształcenia:
Posiadanie wiedzy z zakresu witamin, budowy aminokwasów, nukleozydów, monosacharydów,
kwasów karboksylowych i ich pochodnych, wchodzących w skład makrocząsteczek obecnych w
komórkach, macierzy zewnątrzkomórkowej oraz płynach ustrojowych .
Umiejętność opisu budowy i funkcji makromolekuł występujących w organizmie ludzkim;.
Wiedza na temat podstawowych reakcji związków nieorganicznych i organicznych w roztworach
wodnych.
Znajomość profili metabolicznych w podstawowych tkankach i narządach organizmu człowieka .
Znajomość biochemicznych podstaw regulacji metabolizmu i jego integracji w organizmie ludzkim.
Wiedza na temat profili metabolicznych podstawowych tkanek i narządów organizmu człowieka oraz
podstaw regulacji metabolizmu i jego integracji w organizmie ludzkim .
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2. PROGRAM ZAJĘĆ i ZAGADNIENIA TEORETYCZNE
Tematy wykładów wraz z zagadnieniami
1. Budowa i funkcje makromolekuł występujących w organizmie ludzkim – białek, kwasów
nukleinowych,
węglowodanów,
lipidów.
Rola
witamin
i
koenzymów,
związków
wysokoenergetycznych, składników bionieorganicznych i mineralnych.
2. Utlenianie biologiczne – Cykl Krebsa, znaczenie w przemianach katabolicznych i anabolicznych.
Łańcuch oddechowy, przenośniki elektronów, pompy protonowe, siła protonomotoryczna,
fosforylacja oksydacyjna. Regulacja cyklu Krebsa. Kontrola oddechowa, fosforylacja substratowa.
Inhibitory i rozprzęgacze łańcucha oddechowego.

Tematy ćwiczeń wraz z zagadnieniami
1. Roztwory buforowe. Parametry równowagi kwasowo-zasadowej. Roztwory buforowe,
właściwości: równanie Hendersona-Hasselbalcha, pojemność buforowa. Wpływ kwasów i zasad na
pH i pojemność buforową układów buforowych i ustroju człowieka. Wpływ rozcieńczania na
właściwości buforów. Bufory krwi: skład, rozmieszczenie, znaczenie: wodorowęglanowy,
hemoglobinianowy, fosforanowy. Definicje i przyczyny: kwasic i zasadowic. Znaczenie roztworów
buforowych w integralności biologicznej organizmu człowieka.
2. Własności aminokwasów i białek. Aminokwasy i białka: struktura i funkcje. Białka osocza i
zaburzenia w ilości poszczególnych frakcji białek w stanach patologicznych. Punkt izoelektryczny
białek. Wykorzystanie aminokwasów, jako źródła energii w fizjologii, patologii oraz wysiłku
fizycznym. Aminokwasy keto- i glukogenne. Cykl mocznikowy. Reakcje transaminacji aminokwasów
oraz deaminacji oksydacyjnej glutaminianu. Hemoglobina jako białko allosteryczne.
3. Kinetyka reakcji enzymatycznych. Wpływ stężenia substratu i enzymu, temperatury oraz pH na
szybkość reakcji. Inhibicja kompetycyjna i niekompetycyjna. Sposoby aktywacji enzymów. Kontrola
enzymów poprzez: sprzężenie zwrotne ujemne, dodatnie, kontrola allosteryczna. Klasyfikacja
enzymów. Enzymy wskaźnikowe.
4. Własności węglowodanów. Struktura, właściwości fizykochemiczne, reakcje mono- oligo- i
polisacharydów, cukry redukujące. Prawidłowe wartości stężenia glukozy we krwi (normoglikemia),
hiperglikemia i hipoglikemia. Źródła wolnych monosacharydów: hydroliza skrobi i glikogenu.
Transport glukozy do komórek. Wykorzystanie cukrowców jako źródła energii w fizjologii, patologii
oraz wysiłku fizycznym. Rola hormonów w regulacji metabolizmu węglowodanów, lipidów i białek
(insulina, glukagon, adrenalina i glukokortykosterydy). Przeciwstawna regulacja metabolizmu w
stanie fizjologicznego głodu i sytości. Regulacja metabolizmu w stanie fizjologii i patologii, a także w
wysiłku fizycznym. Cukrzyca ciężarnych.
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5. Własności lipidów. Triacyloglicerole i kwasy tłuszczowe – struktura i funkcje. Formy
transportowe tłuszczowców w krążeniu: lipoproteiny - chylomikrony, VLDL, LDL, HDL, IDL: skład,
miejsce powstawania, znaczenie. Prawidłowy skład lipidowy osocza krwi, rola wątroby i tkanki
tłuszczowej. Zaburzenia metabolizmu lipidów: hiperlipidemie, hipercholesterolemie. Wykorzystanie
lipidów, jako źródła energii w fizjologii, patologii oraz wysiłku fizycznym. Rola cholesterolu.
Lipoliza, ketogeneza, β-oksydacja. Integracjacja metabolizmu.
6. Integracja metaboliczna. Integracja metaboliczna i narządowa przemian lipidów, białek i
węglowodanów. Profile metaboliczne podstawowych narządów.
7. Hormony. Podział, mechanizm działania w sygnalizacji międzykomórkowej, rola w integracji
metabolicznej. Hormony cyklu płciowego żeńskiego. Zaburzenia hormonalne podczas ciąży. Depresja
poporodowa.
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