
 

 

PRACOWNIA  FIZJOLOGII  KRWI 

 

Seminarium 3 godz. 

Hematopoeza. Narządy i komórki krwiotwórcze. Regulacja powstawania komórek krwi. 

Erytropoeza, granulocytopoeza, monocytopoeza, trombocytopoeza i limfocytopoeza. 

Mechanizmy odpornościowe: odporność swoista i nieswoista, komórkowa i humoralna. 

Rozdz. 3.6 (70-76); 3.13 (103-106); 3.18 (126-127); 3.10–3.14 (87-114). 

Hemostaza: Płytkowa. Budowa i funkcje płytek krwi. Powstawanie pierwotnego czopu 

hemostatycznego: aktywacja, adhezja i agregacja płytek krwi. Naczyniowa.  Rola śródbłonka 

naczyniowego w procesie hemostazy. Osoczowa. Osoczowe czynniki krzepnięcia. 

Mechanizm krzepnięcia krwi: układ zewnątrz i wewnątrzpochodny. 

Fibrynoliza. Zaburzenia hemostazy. Antykoagulanty. 

Rozdz. 3.18-3.19 (126-144). 

 

Ćwiczenia praktyczne 4 godz. 

 

Zestaw I.  (Pracownia fizjologii krwi. ul. Mazowiecka 6/8 sala 46) 
Omówienie podstaw teoretycznych do ćwiczeń. 

Rozdz. 3.18-3.19 (126-144); 3.17 (119-124); 3.3 (60-64). 

Temat 1. Oznaczanie czasu krwawienia 

Temat 2. Oznaczanie czasu krzepnięcia 

Temat 3. Czas krzepnięcia osocza po rekalcynacji 

Temat 4. Oznaczanie grup krwi układu ABO i Rh 

Temat 5. Elektroforeza białek osocza (film) 

 

Zestaw II.  (Pracownia fizjologii krwi. ul. Mazowiecka 6/8 sala 46) 
Omówienie podstaw teoretycznych do ćwiczeń. 

Rozdz. 3.4-3.5 (64-69);  3.7 (77-80). 

Temat 6. Podstawowe parametry morfologii krwi 

Temat 7. Oznaczanie szybkości opadania erytrocytów (OB) 

Temat 8. Oznaczanie czasu protrombinowego 

Temat 9. Hematopoeza - film 

 

Zestaw III. (CDUM, Pracownia komputerowa wg. harmonogramu ul. Pomorska 251) 

Omówienie podstaw teoretycznych do ćwiczeń. Tworzenie moczu – filtracja, resorpcja i 

sekrecja. Gospodarka wapniem w organizmie. 

Rozdz. 7.1-7.2 (389–398); 7.6. (418–421); 10.9 (537-541). 

A.D.A.M. Interactive Physiology, Urinary system: 
Temat 10. Glomerular Filtration    (Filtracja kłębuszkowa) 

Temat 11. Early filtrate processing (Wczesne etapy tworzenia moczu) 

Temat 12. Late filtrate processing   (Późne etapy tworzenia moczu) 

 

Temat 13. Ocena stanu kośćca metodą ultrasonograficzną. 

 

Podręcznik - Fizjologia człowieka S. Konturek wyd. II, 2013 (podano rozdziały i strony) 

Kolokwium 10 krótkich pytań obejmuje materiał teoretyczny z seminarium i z ćwiczeń 

 

 

 

 



 

 

PRACOWNIA FIZJOLOGII UKŁADU KRĄŻENIA 

 

Seminarium 3 godz. 

Układ krążenia: nerwowa i humoralna regulacja czynności serca, mięśniówki naczyń i 

ciśnienia tętniczego krwi. 

Budowa i rola układu bodźcoprzewodzącego serca. Potencjał spoczynkowy i 

czynnościowy kardiomiocytów rozrusznikowych i roboczych (jonowy mechanizm powstania 

potencjału czynnościowego, wpływ pobudzenia nerwów współczulnych i przywspółczulnych 

na prepotencjał rozrusznika). Rozdz. 4.32-4.36 (151 – 157). 

Podział i organizacja anatomiczna układu autonomicznego. Mediatory nerwów 

autonomicznych, ich receptory, działanie na serce i naczynia. Wpływ struktur ośrodkowych 

na czynność serca i naczyń. Charakterystyka baroreceptorów tętniczych. Elementy łuku 

odruchowego odruchu z baroreceptorów tętniczych. Rola odruchu z baroreceptorów 

tętniczych, chemoreceptorów oraz innych receptorów serca i płuc w regulacji ciśnienia 

tętniczego krwi. Wpływ hormonów rdzenia nadnerczy, wazopresyny i układu renina-

angiotensyna-aldosteron na czynność serca, naczyń oraz ciśnienie tętnicze.  

Rozdz.  4.62-4.63 (215 – 221); 7.51-7.53 (406 – 413); 12.8 (680-691). 

 

Ćwiczenia praktyczne 4 godz. 

Zestaw I. (CDUM, Pracownia komputerowa wg harmonogramu. ul. Pomorska 251) 

Omówienie podstaw teoretycznych do ćwiczeń. Charakterystyka faz cyklu pracy z 

uwzględnieniem roli zastawek i zmian ciśnienia. Czynniki regulujące wielkość objętości 

wyrzutowej i pojemności minutowej serca (powrót żylny, prawo Franka-Starlinga, opór 

naczyniowy, kurczliwość kardiomiocytów). Rodzaj i przyczyny powstawania tonów i 

szmerów serca. Miejsca osłuchiwania zastawek serca i występowania uderzenia 

koniuszkowego. Rozdz. 4.3.10 (177 – 182). 

A.D.A.M. Interactive Physiology, Cardiovascular System:                                             

Temat 1. Intrinsic conduction system (Układ bodźcoprzewodzący serca)                             

Temat 2. Cardiac action potential  (Potencjał czynnościowy kardiomiocytów)                       

Temat 3. Cardiac cycle (Cykl pracy serca)                                                                                

Temat 4. Osłuchiwanie serca i badanie uderzenia koniuszkowego 

Zestaw II. (CDUM, Pracownia komputerowa wg harmonogramu. ul. Pomorska 251) 

Omówienie podstaw teoretycznych do ćwiczeń.  

Rozdz. 4.3.12 (184-187), 4.4.8-4.10 (196-200). 

Temat 5.  Próba ortostatyczna 

Temat 6.  Próby wysiłkowe sprawności układu krążenia                                                               

Temat 7.  Badanie tętna obwodowego 

Zestaw III. (Pracownia fizjologii układu krążenia ul Mazowiecka 6/8, sala 18) 

Omówienie podstaw teoretycznych do ćwiczeń.  

Rozdz. 4.3.8 (159-165), 4.4.9-4.4.10 (198-200). 

Temat 8.  Pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą Korotkowa 

Temat 9.  Rejestracja czynności bioelektrycznej serca i analiza zapisu EKG 

Temat 10. Wpływ oddychania na częstość skurczów serca 

Temat 11. Wpływ hiperwentylacji na częstość skurczów serca 

Temat 12. Badanie echokardiograficzne przezklatkowe serca (film) 
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PRACOWNIA FIZJOLOGII UKŁADU ODDECHOWEGO I POKARMOWEGO 
 

Seminarium 3 godz. 

Układ oddechowy: Mechanika oddychania. Podział czynnościowy i fizjologiczna rola dróg 

oddechowych. Regulacja napięcia mięśniówki dróg oddechowych. Wentylacja, a perfuzja  

płuc w płucach. Wymiana gazowa w płucach. Spirometria. Pojemności i objętości płuc. 

Ośrodek oddechowy. Modulacja aktywności ośrodka wdechu. Receptory dróg oddechowych 

(mechanoreceptory płucne i chemoreceptory). Hipoksja, hiperkapnia i hipokapnia. 

Układ pokarmowy: Czynność wewnątrzwydzielnicza wątroby. Czynność zewnątrz-

wydzielnicza wątroby: wydzielanie żółci i jej rola. Czynność zewnątrzwydzielnicza trzustki: 

wydzielanie soku trzustkowego. Czynność wewnątrzwydzielnicza trzustki, regulacja poziomu 

cukru we krwi. 

Rozdział. 5.1-5.4 (235-259); 5.8 (284-282); 6.13 (377-387); 6.11.15-6.11.19 (348-355); 10.8 

(348-355). 

 

Ćwiczenia praktyczne 4 godz. 

Zestaw I.  (Pracownia fizjologii układu oddechowego ul. Mazowiecka 6/8 sala 15) 
Omówienie podstaw teoretycznych do ćwiczeń. 

Rozdz. 5.3.1-5.3.4 (240-243); 5.4.4-5.4.6 (257-258); 5.9 (292-296).  

Temat 1. Pomiar czasu trwania wdechu i wydechu 

Temat 2. Oznaczanie minutowej wentylacji płuc w spoczynku 

Temat 3. Oznaczanie minut. wentylacji płuc w warunkach zwiększonej przestrzeni martwej. 

Temat 4. Wpływ wysiłku fizycznego na wentylację płuc i układ krążenia 

Temat 5. Pomiar dowolnej maksymalnej wentylacji płuc (MVV) 

 

Zestaw II.  (Pracownia fizjologii układu oddechowego ul. Mazowiecka 6/8 sala 15) 
Omówienie podstaw teoretycznych do ćwiczeń. 

Rozdz. 5.4.1-5.4.3 (253-256); 9.27 (476-484). 

 

Temat 6.  Pomiar objętości i pojemności płuc. Spirometria. 

Temat 7.  Analiza krzywej przepływ-objętość. Spirometria dynamiczna. 

Temat 8.  Pomiar szczytowego przepływu powietrza wydechowego (PEF) 

Temat 9.  Test tolerancji glukozy 

Temat 10. Pomiar lipidów we krwi 

Temat 11. Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem w naczyniach włosowatych i częstości 

skurczów serca. Pulsoksymetria. 

 

Zestaw III. (CDUM, Pracownia komputerowa wg. harmonogramu ul. Pomorska 251) 

Omówienie podstaw teoretycznych do ćwiczeń. 

Rozdz. 6.4-6.11 (310-360). 

A.D.A.M. Interactive Physiology, Digestive System: 
Temat 12. Control of digestive system (Kontrola czynności układu pokarmowego) 

Temat 13. Motylity (Czynność motoryczna) 

Temat 14. Secretion (Czynność wydzielnicza) 

 

Temat 15. Wyznaczanie należnej masy ciała i wskaźnika masy ciała (BMI) 

 

Podręcznik - Fizjologia człowieka S. Konturek wyd. II, 2013 (podano rozdziały i strony). 

Kolokwium 10 krótkich pytań obejmuje materiał teoretyczny z seminarium i z ćwiczeń. 

 



 

 

PRACOWNIA FIZJOLOGII UKŁADU NERWOWEGO I NARZĄDÓW ZMYSŁÓW 

 

Seminarium 3 godz. 

Czynność narządu wzroku i słuchu. Kontrola czynności ruchowej przez OUN. 
Mechanizm fotorecepcji, widzenia barwnego i powstawania obrazów na siatkówce. Rola 

układu optycznego w tworzeniu obrazów. Odruchy adaptujące czynność oka do warunków 

środowiska. Drogi przekazu bodźca dźwiękowego i jego odbiór przez komórki włoskowate 

narządu Cortiego. Rola ślimaka w przetwarzaniu fal dźwiękowych na impulsy nerwowe. 

Lokalizacja i rola ośrodków wzroku i słuchu w mózgu. 

Organizacja ruchów mimowolnych i dowolnych. Podstawowe odruchy rdzeniowe: 

monosynaptyczne i polisynaptyczne i ich fizjologiczna rola. Rola struktur OUN w kontroli 

ruchów dowolnych i utrzymaniu postawy ciała. 

Rozdział.  12.4-12.5; (628-653); 12.7 (659-680). 

 

Ćwiczenia praktyczne 4 godz. 

Zestaw I.  (Pracownia fizjologii układu nerwowego ul. Mazowiecka 6/8 sala 17) 
Omówienie podstaw teoretycznych do ćwiczeń: 

Rozdział. 12.4.5-12.4.9 (634-638); 12.4.12 (638-640); 12.5.6 (652-653). 

Temat 1. Badanie ostrości wzroku 

Temat 2. Badanie zdolności widzenia barw 

Temat 3. Badanie szybkości adaptacji siatkówki do ciemności po olśnieniu 

Temat 4. Badanie widzenia stereoskopowego 

Temat 5. Badanie słuchu za pomocą stroików: próba Rinnego i próba Webera 

Temat 6. Badanie czasu reakcji przy pomocy aparatu Cinemax 

 

Zestaw II. (CDUM, Pracownia komputerowa wg. harmonogramu ul. Pomorska 251) 

Omówienie podstaw teoretycznych do ćwiczeń: 

Rozdz. 12.1.5 (576); 12.1.11-12.1.16 (594-601); 12.1.8 (584); 13.1-13.10 (735-752). 

A.D.A.M. Interactive Physiology, Nervous system II: 

Temat 7. Synaptic Transmission (Transmisja synaptyczna) 

                Muscular system:    
Temat 8. The Neuromuscular Junction  (Złącze nerwowo-mięśniowe) 

Temat 9. Contraction of Whole Muscle (Skurcz całego mięśnia) 

Temat 10. Badanie progu czucia temperatury i progu czucia bólu wywołanego temperaturą 

Temat 11. Badanie progu czucia wibracji - demonstracja 

Temat 12. Badanie dna oka przy pomocy Funduskamery – demonstracja 

Rozdz. 12.2.4 (611); 12.3.1-12.3.4 (620-621); 12.4.4-12.4.8 (630-635). 

 

Zestaw III.  (Pracownia fizjologii układu nerwowego ul. Mazowiecka 6/8 sala 17) 
Omówienie podstaw teoretycznych do ćwiczeń: 

Rozdz. 12.4.13-12.4.14 (641-644); 12.7.4-12.7.5 (662-667); 12.7.9 (671-674). 

Temat 13. Badanie odruchu źrenicznego na światło 

Temat 14. Badanie odruchu na rozciąganie mięśnia: 

z kończyn dolnych - odruch kolanowy i odruch ze ścięgna Achillesa, 

z kończyn górnych - odruch z mięśnia dwugłowego i trójgłowego ramienia 

Temat 15. Badanie precyzji ruchów dowolnych 

Temat 16. Badanie zdolności koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 

Podręcznik - Fizjologia człowieka S. Konturek wyd. II, 2013 (podano rozdziały i strony). 

Kolokwium obejmuje materiał teoretyczny z seminarium i z ćwiczeń. 


