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Wzór sylabusa przedmiotu 

 

1. Metryczka 

Nazwa Wydziału:  

Program kształcenia (kierunek studiów, 
poziom i profil kształcenia, forma studiów, 
np. Zdrowie publiczne I stopnia profil 
praktyczny, studia stacjonarne): 

Fizjoterapia, studia II stopnia, profil teoretyczny, studia 

stacjonarne 

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: Fizjologia bólu 

Kod przedmiotu (z systemu Pensum):  

Jednostka/i prowadząca/e kształcenie: Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka 

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. dr hab. Jacek Przybylski 

Rok studiów (rok, na którym realizowany 
jest przedmiot): 

I rok studiów magisterskich  

Semestr studiów (semestr, na którym 
realizowany jest przedmiot): 

I 

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, 
kierunkowy, fakultatywny): 

fakultatywny 

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska 
oraz stopnie naukowe wszystkich 
wykładowców prowadzących przedmiot): 

Dr hab. Małgorzata Witkowska-Zimny  

Dr Edyta Wróbel  

Dr Paweł Kowalczyk 

Dr Anna Sepulveda 

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot 
dostępny jest dla studentów w ramach 
programu Erasmus): 

Nie 

Osoba odpowiedzialna za sylabus 
(osoba, do której należy zgłaszać uwagi 
dotyczące sylabusa): 

Dr n. biol. Edyta Wróbel 

Liczba punktów ECTS: 2 

2. Cele kształcenia   

C1-Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi m.in. neuroanatomii układu nerwowego, 
narządów zmysłów, budowy receptorów oraz rodzajów czucia i zjawiska percepcji, mechanizmów 
powstawania i hamowania bólu, neurofizjologii, zjawiska nocycepcji. 
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C2-Przedstawienie procesów modulacji przekaźnictwa bólowego z uwzględnieniem roli i działania 
opioidów. 

C3-Zaprezentowanie tematyki klinicznych cech bólu trzewnego, mięśniowego, kostno-stawowego i 
neuropatycznego (neurogennego) oraz migrenowego. 

C4-Przedstawienie metod niefarmakologicznych leczenia bólu, w tym niekonwencjonalnych oraz 
psychologicznych aspektów odczuwania bólu. 

3. Wymagania wstępne  

1. Warunkiem przystąpienia do zajęć z fizjologii bólu jest opanowanie wiedzy z zakresu: 
 anatomii człowieka ze szczególnym uwzględnieniem budowy i struktury układu nerwowego oraz 

narządów zmysłów, układu szkieletowego i mięśni szkieletowych,  
 fizjologii ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem fizjologii układu nerwowego, narządów 

zmysłów, układu szkieletowego i mięśni szkieletowych, 
 biochemii, 
 oraz biologii komórki i genetyki. 

2. 2. Przedmioty obejmujące powyższą tematykę powinny być przez studenta zaliczone wcześniej (przed 
przystąpieniem do zajęć z fizjologii bólu).   

4.  Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu kształcenia 
Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer) 

A.W7. 

 

podstawowe procesy metaboliczne zachodzące na 
poziomie komórkowym, narządowym i ustrojowym, 
w tym zjawiska regulacji hormonalnej, reprodukcji i 
procesów starzenia się oraz ich zmian pod 
wpływem wysiłku fizycznego lub w efekcie 
niektórych chorób 

 

A.U3. 

 

określić wskaźniki biochemiczne i ich zmiany w 
przebiegu niektórych chorób oraz pod wpływem 
wysiłku fizycznego, w zakresie bezpiecznego 
stosowania metod fizjoterapii 

 

A.U14. 

 

przeprowadzić wywiad i analizować zebrane 
informacje w zakresie potrzebnym dla prowadzenia 
fizjoterapii 

 

5.  Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 10 1 118 

Seminarium 20 5 20 

Ćwiczenia - - - 

6.  Tematy zajęć i treści kształcenia 
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W1-Neuroanatomia układu nerwowego. Odruchy. 
W2-Bóle migrenowe. 
W3-Mechanizm działania opioidów.  
W4-Patomechanizm bólu mięśniowego.  
W5-Charakterystyka poszczególnych zespołów bólu mięśniowego.  
 
S1-Wprowadzenie do zagadnienia fizjologii bólu.  
S2-Neuroanatomia narządów zmysłów. Czucie i percepcja. 

 budowa narządów zmysłów,  
 rodzaje czucia (powierzchowne i głębokie; epikrytycze i protopatyczne), 
 klasyfikacja receptorów, 
 budowa receptorów czucia powierzchownego i głębokiego, 
 elektryczne i jonowe zjawiska w receptorach (potencjał generujący, progowy adaptacja 

receptorów), 
 pole recepcyjne, 
 bodziec adekwatny i nieadekwatny (swoisty i nieswoisty), wspólna droga końcowa 
 inne rodzaje czucia – swędzenie i łaskotanie, czucie drgań, stereognozja, 
 zaburzenia czucia – znaczenie kliniczne. 

S3-Neuroanatomia układu nocyceptywnego. Mechanizmy czucia bólu. 
 pojęcie zjawiska nocycepcji, definicja bólu, 
 bodźce działające na nocyceptory, 
 mechanizm powstawania bólu, 
 mediatory bólowe – powstawanie i działanie, 
 organizacja dróg przewodzenia bólu, 
 porównanie drogi przewodzenia bólu ostrego i przewlekłego (ból „szybki” i ból „wolny”), 
 budowa i funkcja włókien nerwowych przewodzących ból (A delta i C), 
 mechanizmy sensytyzacji obwodowej i ośrodkowej (rdzeniowej), 
 percepcja podkorowa i afekt (odczucie bólu), 
 reprezentacja korowa,  
 różnice pomiędzy somatycznymi i trzewnymi mechanizmami czucia, 

S4-Modulacja przekaźnictwa bodźców nocyceptywnych. 
 zstępujące drogi przeciwbólowe (komórki „on” i komórki „off”), 
 prawo dermatomów,  
 rola konwergencji, wpływ torowania, 
 hamowanie ośrodkowe, 
 drażnienie przeciwbólowe, 
 hamowanie obwodowe, 
 bramkowanie w rogu tylnym (teoria bramki kontrolnej Melzack’a i Wall’a). 

S5-Charakterystyka bólu trzewnego. 
 definicja i charakterystyka bólu trzewnego, 
 patomechanizm powstawiania bólu trzewnego, 
 opis receptorów czucia trzewnego, 
 porównanie bólu trzewnego i bólu somatycznego, 
 drogi przewodzenia bólu trzewnego, 
 prawo dermatomów - ból odniesiony, obrona mięśniowa, 
 nadwrażliwość trzewna, 
 przykłady bólu trzewnego. 

S6-Klasyfikacja bólu oraz metody jego oceny. 
 anatomiczna klasyfikacja bólu ze względu na patomechanizm (ból receptorowy, 

niereceptorowy), 
 klasyfikacja bólu ze względu na czas trwania (ból ostry,  ból przewlekły – 

charakterystyka obu typów bólu), 
 klasyfikacja ze względu na rodzaj wywołującego bodźca (ból fizjologiczny i kliniczny), 
 ból totalny (wszechogarniający - nowotworowy), 
 klasyfikacja bólu ze względu na miejsce powstawania, 
 ocena i pomiar natężenia bólu (wywiad, skale oceny natężenia bólu, czynniki 

nasilające i osłabiające ból, kliniczno-psychologiczne aspekty bólu). 
S7-Ból neuropatyczny (neurogenny). 

 charakterystyka bólu neuropatycznego (zespoły bólu neuropatycznego), 
 objawy i przyczyny (definicje objawów bólu neurogennego), 
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 mechanizmy powstawania bólu neuropatycznego (zmiany w obrębie I neuronu, 
powstawanie efaps, zmiany morfologiczne w neuronach rdzenia), 

 ból neuropatyczny po przebytym półpaścu,  
 fantomowy ból kończyn, 
 neuropatie obwodowe, neuropatia cukrzycowa, 
 rwa kulszowa. 

S8-Opioidy. 
 budowa endogennych opioidów i ich działanie, 
 podział opioidów, 
 receptory opioidowe, 
 miejsce działania opioidów (obwodowe, rdzeniowe i ośrodkowe), 
 budowa i fizjologiczne działanie morfiny. 

S9-Niefarmakologiczne metody leczenia bólu. 
 fizjoterapeutyczne metody zwalczania bólu – ogólny opis metod i technik (krioterapia, 

magnetoterapia, ultradźwięki, elektroterapia – TENS i inne), 
 niefarmakologiczne leczenie bólu mięśniowego, 
 inwazyjne i niefarmakologiczne metody zwalczania bólu neuropatycznego, metody 

fizykalne, 
 niefarmakologiczne leczenie bólu kostno-stawowego, 

 niekonwencjonalne (np. akupunktura) i psychologiczne metody leczenia bólu. 
S10-Bóle kostno-stawowe. Zaliczenie przedmiotu.  

 definicja bólu kostnego i stawowego, 
 mechanizm i przyczyny bólu kostnego i bólu stawowego, 
 zespoły posturalne, 
 przewlekły ból nadkłykcia bocznego kości ramiennej, 
 dyskopatia lędźwiowa, 
 reumatoidalne zapalenie stawów, 
 choroba reumatyczna, 
 artroza,  
 leczenie bólu kostno-stawowego. 

 

7.  Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowego 

efektu 
kształcenia 

Symbole form 
prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia 

Kryterium zaliczenia 

K_W04 
K_W08 
K_W31 
K_U50  

W1-W5 
S1-S9 

Prezentacja multimedialna 
z wybranego tematu 

seminarium 
 

Kolokwium pisemne (test 
zamknięty wielokrotnego 

wyboru – MCQ) 

Skala ocen - numeryczna 

8.  Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu:  

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowa obecność na wykładach, czynne uczestnictwo na 
wszystkich seminariach, wygłoszenie referatu dotyczącego jednego z tematów treści kształcenia 
(prezentacja multimedialna) i otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwium końcowego (3,0 dst). Ocena 
końcowa z przedmiotu jest średnią ocen z zaprezentowanego tematu seminarium i kolokwium pisemnego.  

ocena kryteria 

2,0 (ndst) poniżej 50% 

3,0 (dost) 51-65% prawidłowych odpowiedzi 
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3,5 (ddb) 66-70% prawidłowych odpowiedzi 

4,0 (db) 71-85% prawidłowych odpowiedzi 

4,5 (pdb) 86-90% prawidłowych odpowiedzi 

5,0 (bdb) 91-100% prawidłowych odpowiedzi 

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 
1. Wordliczek J. Dobrogowski J. Leczenie bólu. Rozdz. 1. Mechanizmy powstania bólu. 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007 
2. Konturek S. Fizjologia człowieka tom IV. Neurofizjologia. Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 1998 
3. Ganong William F.. Fizjologia. Podstawy fizjologii lekarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Dział 

III Czynność układu nerwowego, Rozdz. 6 (Odruchy) i 7 (Czucie skórne, głębokie i trzewne), 1994 
4. Strong J. Ból. Podręcznik dla terapeutów. DB PUBLISHING, 2008  
5. Suchocka L. Psychologia bólu. Wyd. Difin - Centrum Doradztwa i Informacji, 2008 

 

Literatura uzupełniająca:  
1. Dobrogowski J. Wordliczek J. Medycyna bólu. Wydawnictwo PZWL, 2005 
2. Narkiewicz O., Moryś J. Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa 2001 
3. Gumutka W., Meszarosa J. Współczesne metody zwalczania bólu. Wydawnictwo Polfa Sp. z.o.o, 

2000 
4. Bonica J.J. (red). The Management of Pain. Philadelphia, Lea-Febiger, 1990 

10.  Kalkulacja punktów ECTS (1 ECTS = od 25 do 30 godzin pracy studenta) 

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 10 0,4 

Seminarium 20 0,9 

Ćwiczenia   

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):  

Przygotowanie studenta do zajęć 10 0,4 

Przygotowanie studenta do zaliczeń   

Przygotowanie prezentacji multimedialnej z wybranego 
tematu seniuarum 

5 0,3 

Razem 45              2 

11.  Informacje dodatkowe  

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za zajęcia: edyta.wrobel@wum.edu.pl 
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Podpis osoby odpowiedzialnej za sylabus 

 

 

Podpis Kierownika Jednostki 

 

 

 

 


