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Wykłady i seminaria z fizjologii z elementami fizjologii klinicznej odbywać się będą w 
semestrze zimowym, zaś ćwiczenia w semestrze letnim. Zaliczeniem przedmiotu jest uzyskanie 
odpowiedniej ilości punktów z testowego egzaminu końcowego przeprowadzanego w sesji letniej. 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie testu semestralnego obejmującego materiał 
wykładów i seminariów oraz testu w semestrze letnim dotyczącego tematu ćwiczeń, obecność na 
seminariach oraz przedstawienie jednego z tematów seminaryjnych w postaci prezentacji 
multimedialnej. Przedstawione prezentacje należy przesłać na adres: edyta.wrobel@wum.edu.pl 

 
 
 

Wykłady odbywać się będą na kampusie Banacha przy ulicy Pawińskiego 3c sala 
seminaryjna 7 niski parter, godz. 13.00 – 14.30 (2h) 

 
 
Data Temat wykładu 

5.10 

Podstawy czynności i elektrofizjologii komórki nerwowej. Przewodnictwo nerwowe (potencjał 

spoczynkowy i czynnościowy). Typy włókien nerwowych i ich czynność. Rodzaje synaps. 

Budowa i czynność ośrodkowego układu nerwowego. Główne drogi przewodzenia: 

dośrodkowe i odśrodkowe. Lateralizacja półkul. Ośrodki mowy. Dr Paweł Kowalczyk 

12.10 

Budowa i organizacja tkanki mięśniowej. Mechanizm pobudzenia mięśni szkieletowych, 

mięśnia sercowego i mięśni gładkich. Regulacja siły skurczu mięśni. Mechanizm skurczu 

mięśni szkieletowych, mięśnia serowego i mięśni gładkich. Źródła energii i metabolizm. 

Komórki progenitorowe mięśni szkieletowych. Dr Edyta Wróbel 

19.10 
Fizjologiczna czynność wątroby. Drogi żółciowe i funkcja żółci, znaczenie krążenia jelitowo-

wątrobowego. Detoksykacyjna funkcja wątroby. Dr Edyta Wróbel 

26.10 
Hormonalna kontrola gospodarki wapniowej i fosforanowej organizmu. Fizjologia kości. Dr 

Edyta Wróbel 

2.11 

Anatomiczny układ nerwowy. Czynnościowa i anatomiczna organizacja układu 

autonomicznego. Transmitery i efektory układu autonomicznego. Podstawy regulacji 

hormonalnej oraz oś podwzgórze-przysadka-nadnercza. Dr Paweł Kowalczyk 

 
 

 

 

 



Seminaria odbywają się w poniedziałki s. SW 1.01 Pato, ul. Litewska 14/16, godz. 9.30-11.00,  
11.15-12-45, 13.00-14.30 (2h)  

 

Data Temat seminarium 

Gr. 3 

9.30-

11.00 

Gr. 1 

11.15-

12.35 

Gr.2 

13.00-

14.30 

3.10 

Wstęp do fizjologii z elementami  fizjologii klinicznej. 
Fizjologia układu pokarmowego 
(budowa ściany układu pokarmowego, perystaltyka 
poszczególnych odcinków układu pokarmowego,  regulacja 
nerwowa i humoralna motoryki przewodu pokarmowego, 
hormony żołądkowo-jelitowe, wewnątrzwydzielnicza czynność 
żołądka, jelita cienkiego i trzustki, charakterystyka enzymów 
trawiennych, trawienie węglowodanów, białek, tłuszczy i 
kwasów nukleinowych, transport substancji przez błonę, 
wchłanianie w jelicie cienkim (w tym również witamin i soli 
mineralnych), funkcja jelita grubego) 

Prof. 
Dariusz 

Szukiewicz 

Prof. 
Dariusz 

Szukiewicz 

Prof. 
Dariusz 

Szukiewicz 

10.10 

Fizjologia oddychania 
(budowa i czynność płuc, mechanika oddychania (mechanizm 
wdechu i wydechu),  pojemność płuc, mięśnie oddechowe, 
surfaktant, wymiana gazowa w płucach (dyfuzja przez błonę 
pęcherzykowo-włośniczkową, przestrzeń martwa i 
nierównomierna wentylacja),  właściwości gazów, krążenie 
płucne, transport tlenu (reakcja hemoglobiny z tlenem, 
mioglobina, krzywa dysocjacji), transport dwutlenku węgla, 
nerwowa kontrola oddychania,  
chemiczna kontrola oddychania (reakcje oddechowe na brak 
tlenu i na dwutlenek węgla), badanie spirometryczne) 

Dr Edyta 
Wróbel 

Dr Edyta 
Wróbel 

Dr Edyta 
Wróbel 

17.10 

Mechanizm powstawania bólu  
(pojęcie bólu i zjawiska nocycepcji, charakterystyka receptorów 
bólowych – nocyceptorów, bodźce działające na nocyceptory, 
mechanizm powstawania bólu, mediatory bólowe i ich 
działanie, drogi przewodzenia impulsacji bólowej, porównanie 
przewodzenie bólu ostrego i bólu przewlekłego, budowa i 
funkcja włókien nerwowych przewodzących ból (A delta i C), 
percepcja podkorowa i odczucie bólu, reprezentacja korowa, 
modulacja przekaźnictwa bodźców bólowych (komórki „on” i 
komórki „off”, teoria bramki kontrolnej Melzack’a i Wall’a) 

Dr Edyta 
Wróbel 

Dr Edyta 
Wróbel 

Dr Edyta 
Wróbel 

24.10 

Fizjologia wysiłku fizycznego 
(pojęcia wysiłku fizycznego, rodzaje i charakterystyka 
wysiłków fizycznych, charakterystyka wysiłków statycznych i 
dynamicznych, zmiany dystrybucji krwi w narządach i tkankach 
podczas wysiłku maksymalnego, zapotrzebowanie mięśnia 
sercowego na tlen, wpływ wysiłku na układ krążenia, 
charakterystyka zmian częstości skurczów serca i ciśnienie 
tętniczego krwi podczas wysiłku statycznego i dynamicznego, 
zmiany przepływu wieńcowego podczas wysiłku 
dynamicznego, wpływ wysiłku fizycznego na układ 
oddechowy, hipoksja, hiperkapnia i hipokapnia, terapia tlenem, 
zmęczenie mięśni szkieletowych, testy wysiłkowe) 

Dr Edyta 
Wróbel 

Dr Edyta 
Wróbel 

Dr Edyta 
Wróbel 

7.11 

Kontrola postawy i ruchów ciała. Odruchy. Badanie 
nerurologiczne 
(korowe pola ruchowe, kora przedruchowa, jądra podstawy 
mózgu, układy regulujące postawę ciała, integracja w rdzeniu 
kręgowym, móżdżek – jego budowa i funkcja, mechanizm 
powstawania ruchu dowolnego, łuk odruchowy i odruchy – 
monosynaptyczne, polisynaptyczne, rdzeniowe, bezwarunkowe 

Dr Edyta 
Wróbel 

Dr Edyta 
Wróbel 

Dr Edyta 
Wróbel 



i warunkowe, odruchy u noworodków, ogólne właściwości 
odruchów, elementy badania neurologicznego, kliniczne obawy 
uszkodzenia struktur ośrodkowego układu nerwowego – 
górnego neuronu motorycznego, jader podkorowych mózgu i 
móżdżku, badanie nerwów czaszkowych, objawy oponowe, 
badanie aparatu ruchu – ruchy czynne i siła mięśniowa, odruch 
Babińskiego ) 

14.11 

Fizjologia układu krwiotwórczego oraz krwi 
(szpik kostny, komórki progenitorowe i charakterystyka 
komórek macierzystych szpiku, rozwój różnych elementów 
upostaciowanych krwi pochodzących ze szpiku kostnego, 
charakterystyka komórek morfotycznych krwi, wartości 
prawidłowe elementów krwi człowieka, białka osocza, 
właściwości hemoglobiny, hemoglobina płodowa, synteza 
hemoglobiny, hemostaza, grupy krwi, mechanizm krzepnięcia) 

Dr Edyta 
Wróbel 

Dr Edyta 
Wróbel 

Dr Edyta 
Wróbel 

21.11 

Podstawy hemodynamki. Regulacja przepływu w 
wybranych obszarach naczyniowych 
(charakterystyka tętnic i tętniczek, naczyń włosowatych, żył i 
żyłek oraz naczyń chłonnych, zespolenia tętniczo-żylne, 
śródbłonek i mięśnie gładkie naczyń, angiogeneza, podstawy 
biofizyczne – przepływ, ciśnienie i opór, metody pomiaru 
przepływu krwi, zastosowanie praw fizyki do oceny przepływu 
w naczyniach krwionośnych, przepływ laminarny, prędkość 
przepływu krwi w tętnicach, naczynia oporowe i 
pojemnościowe, krążenie w tętnicach i tętniczkach, krążenie 
chłonki i objętość płynu tkankowego, krążenie żylne, pomiar 
ciśnienia tętniczego i żylnego krwi) 

Dr Anna 
Sepulveda 

Dr Anna 
Sepulveda 

Dr Anna 
Sepulveda 

28.11 

Krążenie mózgowe i wieńcowe 
(naczynia krwionośne mózgowia, koło tętnicze mózgu 
(Willisa), płyn mózgowo-rdzeniowy (tworzenie i wchłanianie), 
bariera krew-mózg, przenikanie substancji do mózgowia, 
czynność bariery krew-mózg, znaczenie kliniczne i 
autoregulacja, zespół podkradania, przepływ krwi przez różne 
okolice mózgu, krążenie wieńcowe, gradient ciśnień i przepływ 
krwi przez naczynia wieńcowe, zmienność przepływu 
wieńcowego, rezerwa wieńcowa) 

Dr Anna 
Sepulveda 

Dr Anna 
Sepulveda 

Dr Anna 
Sepulveda 

5.12 

Regulacja glikemii (metabolizm węglowodanów) 
(budowa komórek wysp trzustkowych, budowa biosynteza i 
wydzielanie insuliny, mechanizm i efekty działania insuliny, 
receptory insuliny, transportery glukozy, następstwa niedoboru i 
nadmiaru insuliny, regulacja wydzielania insuliny, mechanizm 
działania glukagonu, charakterystyka innych hormonów wysp 
trzustkowych, wpływ innych hormonów i wysiłku fizycznego 
na metabolizm węglowodanów, hipo- i hiperglikemia) 
 

Dr Edyta 
Wróbel 

 
 
 
 
 

Dr Edyta  
Wróbel 

 
 
 
 
 

Dr Edyta 
Wróbel 

12.12 

Fizjologia nerek. Gospodarka wodno-elektrolitowa i 
kwasowo-zasadowa 
(anatomia czynnościowa nerek, krążenie nerkowe, k filtracja 
kłębuszkowa, czynność kanalików nerkowych, wydalanie 
wody, regulacja wydalania jonów sodu i jonów potasu, 
zakwaszenie moczu i wydalanie węglowodanów, zachowanie 
ciśnienia osmotycznego, utrzymanie prawidłowego składu 
jonowego, buforowanie krwi, utrzymanie stężenia jonów 
wodorowych, kwasica metaboliczna, zasadowica metaboliczna) 

 
Dr Anna 

Sepulveda 

 
 
 
 
 

Dr Anna 
Sepulveda 

 

16.45-
18.15 

 
Dr Anna 

Sepulveda 

 
 
 

 


