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Zajęcia z Fizjologii Ogólnej i Szczegółowej obejmują wykłady (30h), seminaria (30h) oraz pracę 

własną studenta. Warunkiem zaliczenia i dopuszczenia do egzaminu jest: 

 obecność na wszystkich seminariach i wykładach (w przypadku usprawiedliwionej nieobecności 

konieczne jest odpracowanie zajęć w formie i terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia) 

 aktywny udział w seminariach (referaty, prezentacje oraz interpretacja doniesień naukowych zgodnych z 

tematyką) 

 uzyskanie minimum 60% sumy punktów z dwóch kolokwiów (K1-połówkowego oraz K2-końcowego) 

złożonych z 50 pytań zamkniętych (4 odpowiedzi jednokrotnego wyboru). 

Kryteria oceny egzaminu zawarto w sylabusie przedmiotu.  

Tematy wykładów: 

1. Wprowadzenie w zagadnienia fizjologii człowieka. Homeostaza i homeodynamika ustroju. Mechanizmy 
regulacyjne ustroju (sprzężenia zwrotne, integracja układów, narządów). Organelle komórkowe. Procesy 

metaboliczne. Potencjał błonowy. Pojęcie komórki pobudliwej.  

2. Komórka nerwowa (bodźce podprogowe, progowe i nadprogowe), synapsy elektryczne i chemiczne. 
Receptory dla neuroprzekaźników, komórki tkanki glejowej. Płyn mózgowo-rdzeniowy.  

3. Organizacja Ośrodkowego Układu Nerwowego. Ośrodkowa kontrola ruchów złożonych: układ 
piramidowy, 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). Kodowanie informacji w receptorach. Zmysł słuchu, wzroku i równowagi.  

5. Czynność bioelektryczna mózgu. Sen i czuwanie – polisomnograficzny obraz snu (EEG). 
Chronofizjologia  rytmów biologicznych człowieka. Rola podwzgórza w generowaniu rytmów 

okołodobowych.  

6. Autonomiczny układ nerwowy. Organizacja, neuroprzekaźniki części współczulnej i przywspółczulnej 
AUN. Wpływ układu współczulnego na wybrane narządy docelowe.  

7. Fizjologia układu dokrewnego. Mechanizm wytwarzania i działania hormonów. Hormony płciowe. 

8. Gruczoły wydzielania wewnętrznego. Endokrynologia szczegółowa - przysadka mózgowa, hormony 

tarczycy i kory nadnerczy. 

9. Budowa i mechanizm skurczu mięśnia serca. Metabolizm wapnia w kardiomiocycie. Układ bodźcowo-
przewodzący. Cykl hemodynamiczny serca. Podstawy zapisu czynności elektrycznej serca (EKG). 

Regulacja częstości tętna i siły skurczu mięśnia serca.  

10. Fizjologia układu naczyniowego. Hemodynamika i autoregulacja tkankowego przepływu krwi i limfy.  
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11. Fizjologia układu oddechowego. Mechanika oddychania. Wymiana gazowa w płucach. Regulacja i 
kontrola oddychania. Zaburzenia wentylacji (restrykcja, obturacja). Wybrane metody diagnostyki układu 

oddechowego.  

12. Fizjologia nerek. Mechanizm filtracji kłębuszkowej. Krążenie nerkowe, regulacja krążenia nerkowego. 

Mechanizm wchłaniania zwrotnego jonów, wody, glukozy, mocznika, aminokwasów w kanalikach 
nerkowych. Rola nerki w utrzymaniu izohydrii.  

13. Przestrzenie wodne organizmu. Ciśnienie osmotyczne. Mechanizmy regulujące ciśnienie osmotyczne. 

Rola nerki w regulacji gospodarki wodnej i ciśnienia osmotycznego organizmu.  

14. Układ odpornościowy człowieka. Mechanizmy odporności swoistej i nieswoistej. 

15. Fizjologia układu pokarmowego. Mechanizm żucia, połykania, trawienia i wchłaniania. Nerwowa i 
hormonalna regulacja czynności układu pokarmowego.  

Tematy seminariów: 

1. Wybrane komórki tkanek narządu ruchu. Macierz międzykomórkowa tkanki łącznej i kostnej. 
Metabolizm tkanki kostnej. Gospodarka wapniowo-fosforanowa (PTH, Kalcytonina i witamina D). 

Wpływ aktywności fizycznej na omawiane struktury układu ruchu.  

2. Fizjologia skóry i tkanki łącznej. Fizjologia powięzi.  

3. Fizjologia mięśni szkieletowych. Budowa włókien mięśniowych i mechanizm skurczu mięśnia 

poprzecznie prążkowanego szkieletowego (cykl mostka poprzecznego - prędkość skracania włókien 
mięśniowych a zdolność generowania siły). Źródła energii do skurczu mięśni szkieletowych. Budowa, 

funkcje i unerwienie mięśni gładkich.  

4.  Plastyczność tkanki mięśniowej. Mechanizm przerostu tkanki mięśniowej pod wpływem wysiłku 
fizycznego. Hipokinezja i hipograwia. Zespół sarkopeniczny.  

5. Neuroanatomia układu nocyceptywnego (nocyceptory skórne, mięśni szkieletowych, stawowe, trzewne). 
Obszary mózgu zaangażowane w odbiór, integrację i odpowiedź na ból. Fizjologiczne aspekty punktów 

spustowych.  

6. Implikacje kliniczne różnego rodzaju bólu.  

7. Fizjologia ciąży. Hormonalna kontrola ciąży i procesu laktacji. Zmiany w składzie ciała oraz układzie 

ruchu (układ krążenia, termoregulacja, demineralizacja kości). Wysiłek fizyczny i trening kobiet w 

ciąży.  

8. Seminarium podsumowujące (W1-W6, S1-S6). Kolokwium multimedialne w grupach (50 pytań 

zamkniętych, zaliczenie 60%) 

9. Fizjologia układu krwiotwórczego. Szpik kostny, leukopoeza, trombocytopoeza, erytropoeza. Funkcja 
krwi. 

10. Nerwowa regulacja krążenia. Odruch z baroreceptorów i mechanoreceptorów obszaru sercowo-
płucnego. Odruch z chemoreceptorów. Hormonalna regulacja krążenia.  

11. Mechanizmy regulujące gospodarkę kwasowo-zasadową. Bufory chemiczne i fizjologiczne. Zmiany 
parametrów równowagi kwasowo-zasadowej podczas aktywności fizycznej.  

12. Mechanizmy termoregulacji. Hipotermia i hipertermia. 

13. Transport tlenu i dwutlenku węgla we krwi. Hipoksja i hiperwentylacja wysokościowa.  

14. Metabolizm białkowy, węglowodanowy i lipidowy. Pojęcie bilansu energetycznego. Zachowania 

związane z głodem i pragnieniem (otyłość i niedożywienie – ilościowe i jakościowe)  

15. Seminarium podsumowujące (W1-W14, S1-S6, S8-S14) Kolokwium końcowe w grupach (50 pytań 
zamkniętych, zaliczenie 60%) 

 


