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HARMONOGRAM ĆWICZEŃ Z CHEMII MEDYCZNEJ 

DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 

ROK AKADEMICKI 2018/2019 

SEMESTR LETNI 

Tydzień 

zajęć 

TEMATYKA Czas trwania 

ćwiczeń 

Data 

1. 1. Właściwości fizykochemiczne białek. Struktura II, III i IV rzędowa 

białek. Białka jako koloidy, rozpuszczalność. Wysalanie i wsalanie. Osmoza 

i jej rola w ustroju. Toniczność roztworów. Równowaga Gibbsa-Donnana i 

jej konsekwencje dla ustroju. Potranslacyjne modyfikacje białek. Glikacja. 

Glikozylacja.Wiązania krzyżowe w białkach złożonych.  

Ćwiczenia: wysalanie białek surowicy, dializa wysolonych frakcji. 

Denaturacja i koagulacja czynnikami chemicznymi. Obliczanie stężenia 

białka w roztworach. 

3 godz. 11-12.03. 

2019 r.  
 

2. 2. Elektroforeza na potrzeby diagnostyki medycznej. Podstawowe 

techniki elektroforetyczne, nośniki stosowane do elektroforezy. Analiza 

ilościowa frakcji.  

Ćwiczenia: rozdział białek i lipoprotein surowicy w żelu agarozowym. 

Wybarwianie elektroforogramów i ich analiza jakościowa. Obliczanie i 

przeliczanie stężeń białek w roztworach. 

Sprawdzian nr 3. Reakcje charakterystyczne aminokwasów, modyfikacje 

potranslacyjne aminokwasów w białkach oraz właściwości 

fizykochemiczne białek. Obowiązuje materiał z ćwiczeń:  

nr 5 semestru zimowego, nr 1 semestru letniego. 

3 godz. 18-19.03. 

2019 r. 

3. 3. Postawy spektrofotometrii. Podstawy absorpcjometrii, widma 

absorpcyjne białek, aminokwasów i DNA. Prawo Laberta–Beera i jego 

zastosowanie. Kolorymetryczne i spektrofotometryczne metody ilościowego 

oznaczania białka.  

Ćwiczenia: oznaczenia białka metodą biuretową i w UV. Wykreślanie 

krzywej standardowej z otrzymanych wyników. Obliczanie i przeliczanie 

stężeń białek na podstawie krzywej standardowej. 

3 godz. 25-26.03. 

2019 r. 

4. 4. Zastosowanie technik chromatograficznych do rozdziału związków 

niskocząsteczkowych i makromolekuł. Podstawowe techniki 

chromatograficzne. Podział ze względu na mechanizm i technikę 

wykonania. Materiały nośne i mechanizmy rozdziału (chromatografia 

adsorpcyjna, podziałowa, jonowymienna, biopowinowactwa).  

Ćwiczenia: chromatografia adsorpcyjna – rozdział barwników, 

chromatografia podziałowa – rozdział mieszaniny aminokwasów, sączenie 

molekularne – odsalanie hemoglobiny końskiej. 

3 godz. 1-2.04. 

2019 r. 

5. 5. Odrabianie niezaliczonych ćwiczeń.  

Sprawdzian nr 4. Właściwości białek cz. II. Obowiązuje materiał z ćwiczeń 

nr 2, 3, 4 semestru letniego. 

2 godz. 8-9.04. 

2019 r. 

7. I termin poprawkowy sprawdzianów nr 3 i 4.  
 

1 godz. 15-16.04. 

2019 r. 

8. II termin poprawkowy sprawdzianów nr 3 i 4.  
 

1 godz. 29-30.04. 

2019 r. 

 

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć dla poszczególnych grup w salach laboratoryjnych Katedry i 

Zakładu Chemii i Immunochemii, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48.   
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