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HARMONOGRAM ĆWICZEŃ Z PODSTAW CHEMII MEDYCZNEJ 
DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO 

ROK AKADEMICKI 2019/2020 
Tydzień 

zajęć 

Data TEMATYKA Czas trwania 

1. 24.10. 

2019 r. 

1. BHP. Roztwory wodne jako środowisko życia.  

Bilans wodny. Izowolemia, izojonia. Rola wybranych makro- i mikropierwiastków 

śladowych w organizmie człowieka. Pierwiastki toksyczne i ich wpływ na organizm. Płyny 

biologiczne – podstawowe składniki.  

Ćwiczenia: sporządzanie roztworów z naważki soli, rozcieńczenia proste i geometryczne. 

Obliczanie i przeliczanie stężeń roztworów. 

1h seminarium 

2h ćwiczenia 

2. 7.11. 

2019 r. 

2. Bufory. Izohydria, izojonia. Mechanizm działania buforów. Układy buforowe w płynach 

biologicznych. Mechanizm regulacji pH organizmu, jako element utrzymania homeostazy 

ustroju. Zaburzenia równowagi i jej konsekwencje dla ustroju.  

Ćwiczenia: wyznaczanie pojemności buforowej roztworu buforowego i roztworu białka. 

Obliczanie pH i pojemności buforowej buforów 

1h seminarium 

2h ćwiczenia 

3. 14.11. 

2019 r. 

3. Cukrowce tkanek i płynów ustrojowych. Cukry w tkankach, osoczu, ślinie, mleku 

ludzkim. Reakcje chemiczne: Utlenianie i redukcja cukrów, witamina C. Kwas 

glukuronowy i glukuronidy. Pochodne monosacharydów (amino-, deoksy-, acylocukry, 

kwas sjalowy). Glikozylacja białek, cukry N- i O-glikoprotein. Nieenzymatyczna glikacja 

białek. Ważne biologicznie homo- i heteroglikany.  

Ćwiczenia: reakcje acylacji, estryfikacji, utleniania i redukcji cukrowców. Reakcje 

kondesacji i hydrolizy. 

1h seminarium 

2h ćwiczenia. 

4. 21.11. 

2019 r. 

4. Lipidy tkanek i płynów ustrojowych. Lipidy ludzkie, roślinne i zwierzęce (oleje, żółtko 

jaja, mleko i surowica ludzkie, plazma nasienia). NNKT, rodzina kwasów omega 3 i 6. 

Amfipatyczność lipidów złożonych. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Kwasy 

żółciowe i ich sole, jako detergenty. Lipoproteiny budowa, składniki podział. Wzory 

lipidów prostych i złożonych oraz steroidów. Peroksydacja przez RFT.  

Ćwiczenia: reakcje chemiczne obejmujące mechanizm estryfikacji i hydrolizy lipidów, 

utleniania lipidów i steroidów (cholesterolu). Ekstrakcja lipidów z żółtka jaja kurzego. 

Badanie emulgujących właściwości kwasów żółciowych.  

Sprawdzian 1. Roztwory i bufory. Cukrowce (ćwiczenia 1,2,3 i wykład 1) 

1h seminarium 

2h ćwiczenia 

5. 28.11. 

2019 r. 

5. Właściwości kwasowo-zasadowe aminokwasów. Aminokwasy – podział, reaktywność, 

formy jonowe. Aminokwasy niebiałkowe, aminy biogenne. Wiązanie peptydowe. Struktura 

I rzędowa peptydów. Oznaczanie N- i C-końca peptydów. Aminokwasy N- i Oglikoprotein. 

Aminokwasy płynów ustrojowych: mleko ludzkie, ślina, osocze.  

Ćwiczenia: reakcje analityczne grup funkcyjnych i bocznych reszt aminokwasów. 

1h seminarium 

2h ćwiczenia 

6. 05.12. 

2019 r. 

6. 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. Potranslacyjne modyfikacje aminokwasów w białkach. Glikacja i 

glikozylacja białek. Wiązania krzyżowe w białkach złożonych.  

Ćwiczenia: wysalanie białek surowicy, dializa frakcji. Denaturacja i koagulacja czynnikami 

chemicznymi. Obliczanie stężenia białka w roztworach.  

1h seminarium 

2h ćwiczenia 

7. 12.12 

2019 r. 
7. Elektroforeza na potrzeby diagnostyki medycznej.  
Podstawowe techniki elektroforetyczne, podstawy analizy ilościowej frakcji.  

Ćwiczenia: rozdział białek i lipoprotein surowicy w żelu agarozowym. Wybarwianie 

elektroforogramów i ich analiza jakościowa.  

Obliczanie i przeliczanie stężeń białek w roztworach.  

Odrabianie niezaliczonych ćwiczeń.  

Sprawdzian 2. Lipidy, aminokwasy, własności fizykochemiczne białek (ćwiczenia 4,5,6 i 

wykład 2,3,4) 

1h seminarium 

2h ćwiczenia 

8. 19.12. 

2019 r. 

Odrabianie niezaliczonych ćwiczeń, uzupełnienia,  

Sprawdzian nr 3. Elektroforeza białek (ćwiczenie 7 i wykład 5,6) 

1h seminarium 

1h ćwiczenia 

9. 09.01. 

2020 r. 
I termin poprawkowy sprawdzianów nr 1, 2, 3.  
 

1h seminarium 

10. 16.01. 

2020 r. 
II termin poprawkowy sprawdzianów nr 1, 2, 3. 1h seminarium  

 

Ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z planem dla poszczególnych grup rozpoczynają się w dniu 24.10.2019 r.  

w Katedrze i Zakładzie Chemii i Immunochemii, ul. M. Curie-Skłodowskiej 48/50. Początek zajęć: 8.45; 11.00; 13.30. 

Wrocław, 16.09.2019r. 

mailto:immunochemia@umed.wroc.pl
mailto:miroslawa.ferens-sieczkowska@umed.wroc.pl

