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WYKŁADY 

1. Zmiany w układzie szkieletowo-mięśniowym w efekcie wysiłku fizycznego i hipokinezji. Uszkodzenie włókien 

mięśniowych (rabdomioliza powysiłkowa), ból w czasie i po wysiłku fizycznym. Adaptacja mięśni do 

powtarzających się wysiłków fizycznych, przerost mięśni. 

2. Adaptacja układu krążenia do wysiłku fizycznego. Mechanizm czynnościowego wzrostu przepływu krwi w 

mięśniach poprzecznie prążkowanych. Zmiany funkcjonowania układu krążenia w efekcie treningu 

wytrzymałościowego i siłowego 

3. Adaptacja układu oddechowego do wysiłku fizycznego. Przebieg wentylacji w wysiłkach podprogowych i 

nadprogowych. Mechanizm wysiłkowego wzrostu wentylacji płuc. Mechanizm powstawania hipoksji w efekcie 

intensywnego wysiłku fizycznego 

4. Gruczoły wydzielania wewnętrznego. Mechanizm wytwarzania i działania hormonów. Zmiany stężenia 

hormonów w efekcie wysiłku fizycznego 

5. Fizjologia ciąży. Wysiłek fizyczny i trening kobiet w ciąży 

6. Sen i czuwanie – polisomnograficzny obraz snu (EEG i EMG). Chronofizjologia rytmów biologicznych 

człowieka. Rola podwzgórza w generowaniu rytmów okołodobowych (jądra nadskrzyżowaniowe) Aktywność 

fizyczna w rytmach dobowych  i cyklach sezonowych. 

7. Wysiłek fizyczny w wybranych chorobach cywilizacyjnych 

8. Podsumowanie fizjologicznych reakcji narządów/układów organizmu na różne formy aktywności fizycznej i 

treningu zdrowotnego człowieka. 

SEMINARIA 

1. Seminarium przypominające podstawowe zagadnienia dotyczące Fizjologii człowieka (wejściówka – 30 pytań 

testowych jednokrotnego wyboru, zaliczenie powyżej 60% ). Wprowadzenie w zagadnienia wysiłku fizycznego. 

Fizjologiczna klasyfikacja wysiłków fizycznych 

2. Mechanizm termoregulacji. Reakcja organizmu na wysiłek fizyczny w różnych temperaturach środowiska.  

3. Metabolizm białkowy, węglowodanowy i lipidowy. Zachowania związane z głodem i sytością (otyłość i 

niedożywienie). Wpływ różnego rodzaju wysiłków fizycznych na gospodarkę substratami energetycznymi 

4. Wpływ wysiłku fizycznego na elementy morfotyczne krwi i stężenie lipoprotein w osoczu krwi 

5. Układ odpornościowy człowieka. Odpowiedź immunologiczna swoista i nieswoista. Wpływ wysiłku fizycznego 

na  układ odpornościowy. 

6. Hipoksja i hiperwentylacja wysokościowa. Odruch nurkowy. 

7. Fizjologiczne odrębności reakcji narządów i układów w wieku rozwojowym na wysiłek fizyczny.  

8. Fizjologiczne zmiany inwolucyjne narządów i układów w procesie starzenia. Zespół sarkopeniczny.  

9. Tolerancja wysiłku i możliwości powikłań. Genetyczne uwarunkowania zdolności do wysiłku fizycznego. 
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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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