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WYKŁADY 

1. Morfologia i metabolizm tkanki kostnej. Wybrane komórki tkanek narządu ruchu. Macierz międzykomórkowa 

tkanki łącznej i kostnej. Hormonalna regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej w różnych okresach życia 

człowieka (PTH, Kalcytonina i witamina D). 

2. Komórka nerwowa (bodźce podprogowe, progowe i nadprogowe) synapsy elektryczne i chemiczne. Receptory dla 

neuroprzekaźników. Komórki tkanki glejowej. Płyn mózgowo-rdzeniowy. 

3. Charakterystyka składu i właściwości krwi. Skład szpiku kostnego, hematopoeza, mechanizm krzepnięcia krwi. 

4. Fizjologia układu oddechowego. Mechanika oddychania. Obturacyjne i restrykcyjne zaburzenia wentylacji. 

Wybrane metody diagnostyki układu oddechowego. Wymiana gazowa w płucach. Mechanizmy regulacyjne w 

układzie oddechowym. 

5. Fizjologia nerek. Regulacja objętości płynów ustrojowych. Rola nerek w utrzymaniu równowagi kwasowo-

zasadowej 

6. Fizjologia układu pokarmowego. Mechanizm żucia, połykania, trawienia i wchłaniania. Nerwowa i hormonalna 

regulacja czynności układu pokarmowego 

7. Neuroanatomia układu nocyceptywnego (nocyceptory skórne, mięśni szkieletowych, stawowe i trzewne). Rodzaje 

bólu. Modelowanie impulsacji bólowej. Fizjologiczne aspekty punktów spustowych 

SEMINARIA 

1. Wprowadzenie w zagadnienia fizjologii człowieka. Homeostaza i homeodynamika ustroju. Mechanizmy 

regulacyjne ustroju (sprzężenia zwrotne, integracja układów narządów). Fizjologia komórki (dynamika błon, 

komunikacja międzykomórkowa) 

2. Morfologia i fizjologia mięśni poprzecznie prążkowanych oraz gładkich. Mechanizm skurczu mięśnia poprzecznie 

prążkowanego szkieletowego (cykl mostka poprzecznego - prędkość skracania włókien mięśniowych a zdolność 

generowania siły). Źródła energii do skurczu mięśni szkieletowych. 

3. Organizacja Ośrodkowego Układu Nerwowego. Ośrodkowa kontrola ruchów złożonych: układ piramidowy (kora 

ruchowa i droga piramidowa), pień mózgu, jądra podstawy mózgu, móżdżek. Schemat czynności ruchowych na 

poziomie rdzenia kręgowego. Odruchy rdzeniowe. 

4. Kontrola postawy ciała i sterowanie ruchem. Receptory mięśni i ścięgien (proprioceptory, drogi impulsów). Rola 

powięzi w przenoszeniu sygnałów czuciowych w ciele człowieka. Fizjologia zmysłów.  

5. Autonomiczny Układ  Nerwowy. Neurotransmitery i receptory. Znaczenie AUN w utrzymaniu homeostazy 

ustroju. 

6. Budowa i mechanizm skurczu mięśnia serca. Metabolizm wapnia w kardiomiocycie. Układ bodźco-przewodzący. 

Cykl hemodynamiczny serca. Podstawy zapisu czynności elektrycznej serca (EKG). Regulacja częstości skurczów 

i siły skurczu mięśnia serca (układ współczulny i przywspółczulny AUN) 

7. Nerwowa regulacja krążenia. Odruch z baroreceptorów i mechanoreceptorów obszaru sercowo-płucnego. Odruch 

z chemoreceptorów tętniczych i ośrodkowych. Hormonalna regulacja krążenia  
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Zaliczenie przedmiotu: test pisemny złożony z 50 pytań z czterema dystraktami jednokrotnego wyboru. Uzyskanie 

powyżej 60% sumy punktów zalicza przedmiot. 
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