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Mikrobiom człowieka. Probiotyki nowej generacji, a żywienie człowieka.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Dyscypliny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Koordynator
przedmiotu

Magdalena Strus

Prowadzący zajęcia Magdalena Strus, Anna Tomusiak-Plebanek, Tomasz Gosiewski, Agnieszka
Chmielarczyk, Agata Pietrzyk

Okresy
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy na temat roli mikrobiomu w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka.

C2 Zapoznanie studentów z wiedzą na temat związku mikrobioty z chorobami metabolicznymi i infekcyjnymi /
inwazyjnymi.

C3 Zapoznanie studentów z wiedzą na temat probiotyków oraz możliwości ich zastosowania w produktach
żywnościowych.

C4 Zdobycie wiedzy na temat problemów dotyczących obecności antybiotyków w żywności

C5 Zdobycie praktycznych umiejętności identyfikacji mikroorganizmów w materiale biologicznym oraz w próbkach
żywności.

C6 Zdobycie umiejętności analizy mikrobiologicznej produktów probiotycznych i synbiotycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Rolę mikrobiomu człowieka, zarówno w kontekście
odżywiania, jak i w kształtowaniu zdrowia człowieka.

DET_KPI_W01,
DET_KPI_W03,
DET_KPI_W05

kolokwia teoretyczne

W2 Rolę probiotyków, prebiotyków i synbiotyków
w żywieniu oraz ich wpływ na zdrowie.

DET_KPI_W05,
DET_KPI_W06,
DET_KPI_W09

kolokwia teoretyczne

W3
Zasady i metody diagnostyki mikrobiomu oraz analizy
mikrobiologicznej próbek żywności i preparatów
probiotycznych.

DET_KPI_W04
kolokwia teoretyczne,
obserwacja pracy
studenta

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Pracować z zachowaniem zasad aseptyki DET_KPI_U06 obserwacja pracy
studenta

U2
Wykorzystać wiedzę na temat złożonych interakcji
między mikrobiotą i jej gospodarzem do poprawy
zdrowia pacjentów.

DET_KPI_U01,
DET_KPI_U02,
DET_KPI_U04

kolokwia teoretyczne,
obserwacja pracy
studenta

U3
Dobrać odpowiedni preparat probiotyczny zgodnie
z układem mikroflory jelitowej oraz przy uwzględnieniu
występujących problemów zdrowotnych.

DET_KPI_U02,
DET_KPI_U03,
DET_KPI_U04

kolokwia teoretyczne

U4
Przeprowadzić analizę mikrobiologiczną próbek
biologicznych, próbek żywności, leków i preparatów
probiotycznych.

DET_KPI_U06 obserwacja pracy
studenta

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Pracy zespołowej. DET_KPI_K01 obserwacja pracy
studenta

K2 Przekazywania wiedzy o prawidłowym żywieniu
człowieka. DET_KPI_K03 kolokwia teoretyczne
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Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do kolokwium 10

przygotowanie do ćwiczeń 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.
Rola mikrobiomu w prawidłowym funkcjonowaniu
układu pokarmowego, rozrodczego, odpornościowego i
nerwowego.

W1, U2, K2 seminarium

2.
Klasyczne i nowoczesne metody diagnostyki
mikrobiomu przewodu pokarmowego. Posiew kału,
metody badania pasożytów w próbkach kału.

W3, U1, U4, K1 ćwiczenia, seminarium

3.
Wykorzystanie metod molekularnych (PCR, Real-Time
PCR) w badaniach mikrobiomu przewodu
pokarmowego (Akkermansia muciniphila,
Faecalibacterium prausnitzii, Clostridium spp.).

W3, U1, U4, K1 ćwiczenia

4. Biofilm bakteryjny. W1, U2 seminarium

5.
Omówienie definicji probiotyków, prebiotyków i
synbiotyków. Rodzaje, gatunki i szczepy bakterii
probiotycznych – ich morfologia, fizjologia i
metabolizm.

W2 seminarium

6. Rola bakterii probiotycznych w kształtowaniu zdrowia
człowieka. W2, U3, K2 seminarium

7. Bezpieczeństwo probiotyków - kryteria FAO/WHO,
aspekty funkcjonalne i technologiczne. W2, U3, K2 seminarium

8.
Wykrywanie substancji przeciwdrobnoustrojowych
wytwarzanych przez bakterie probiotyczne
(bakteriocyny, H2O2).

U1, U4, K1 ćwiczenia
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9.
Badanie jakości mikrobiologicznej dostępnych na
rynku preparatów probiotycznych oraz żywności
probiotycznej (mleczne napoje probiotyczne, sery
probiotyczne itp.).

U1, U3, U4, K1, K2 ćwiczenia

10.
Problemy bezpieczeństwa związane z obecnością
antybiotyków w żywności. Metody wykrywania
antybiotyków w żywności.

W3, U1, U4, K1 ćwiczenia, seminarium

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Ćwiczenia laboratoryjne, Dyskusja, Praca w grupie, Seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium kolokwia teoretyczne

Aktywny udział studenta w zajęciach. Zaliczenie odbywa się w
oparciu o wynik kolokwium końcowego zawierającego pytania z
zakresu seminariów i ćwiczeń. Student uzyskuje zaliczenie
zdobywając 51% maksymalnej liczby punktów: dst (51-60%),
+dst (61-69%), db (70-79%), +db (80-89%), bdb (90-100%).

ćwiczenia kolokwia teoretyczne,
obserwacja pracy studenta

Aktywny udział studenta w zajęciach. Zaliczenie odbywa się w
oparciu o wynik kolokwium końcowego zawierającego pytania z
zakresu seminariów i ćwiczeń. Student uzyskuje zaliczenie
zdobywając 51% maksymalnej liczby punktów: dst (51-60%),
+dst (61-69%), db (70-79%), +db (80-89%), bdb (90-100%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uzyskanie zaliczenia z kursu Mikrobiologia ogólna i żywności cz. I i cz. II. Dopuszczalne są maksymalnie dwie
usprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Literatura
Obowiązkowa

Fiedurek J.:Mikrobiom a zdrowie człowieka. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowksiej, Lublin 2012.1.
Kołożyn-Krajewska D., Dolatowski Z. (red.) Probiotyki w żywności, Wyd Naukowe PTTŻ, Kraków2010.2.

Dodatkowa

Bieżące artykuły naukowe.1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

DET_KPI_K01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy oraz informacji pochodzących z różnych źródeł,
poszukiwania rozwiązań problemów w oparciu o rzetelną wiedzę naukową i opinie ekspertów

DET_KPI_K03 Absolwent jest gotów do propagowania zasad zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia w środowisku
zawodowym i otoczeniu społecznym, inicjowania i podejmowania się działań na rzecz środowiska lokalnego

DET_KPI_U01
Absolwent potrafi wykorzystywać zaawansowaną wiedzę teoretyczną w celu rozwiązywania złożonych
problemów w praktyce dietetyka, dokonywać krytycznej oceny i wyboru informacji i odpowiednich źródeł
tych informacji i na tej podstawie formułować wnioski pozwalające na rozwiązanie problemów
praktycznych

DET_KPI_U02
Absolwent potrafi dokonać wyboru oraz zastosować właściwe metody i narzędzia pozwalające na
adekwatne rozpoznanie stanu klienta/pacjenta i jego potrzeb żywieniowych oraz zaproponować sposób
postępowania żywieniowego optymalny w danej sytuacji

DET_KPI_U03 Absolwent potrafi zaplanować i przygotować odpowiedni plan dietetyczny dla osób zdrowych w różnym
wieku oraz dla osób chorych

DET_KPI_U04
Absolwent potrafi zaplanować i przeprowadzić edukację pacjenta / grupy osób w zakresie zasad
prawidłowego żywienia oraz udzielić pacjentowi/klientowi informacje niezbędne do prawidłowego
zrozumienia i przestrzegania zaleceń dietetycznych

DET_KPI_U06 Absolwent potrafi organizować swoją pracę indywidualną oraz podejmować skuteczną współpracę w
zespołach, w tym zespołach interdyscyplinarnych

DET_KPI_W01
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu: fakty, teorie, metody oraz mechanizmy i zależności
dotyczące żywienia człowieka, jego uwarunkowań (biologicznych, fizycznych, chemicznych, społecznych)
oraz zależności pomiędzy żywieniem a zdrowiem jednostki i populacji; również z zakresu
patomechanizmów wpływających na trawienie, wchłanianie i metabolizm składników odżywczych

DET_KPI_W03
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu charakterystykę schorzeń związanych z
nieprawidłowym żywieniem, zalecenia żywieniowe w tych schorzeniach i zasady konstruowania
odpowiedniej diety

DET_KPI_W04
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu: metody i narzędzia uzyskiwania danych o żywieniu i
stanie odżywienia jednostki i populacji, warunkach i czynnikach leżących u podstaw wyborów
żywieniowych, metod diagnostyki zaburzeń i chorób związanych z nieprawidłowym żywieniem oraz
skuteczności podjętych działań

DET_KPI_W05
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu: rolę żywienia w utrzymaniu zdrowia na każdym
etapie życia, leczeniu, wspomaganiu leczenia i profilaktyce chorób związanych z nieprawidłowym
sposobem żywienia

DET_KPI_W06
Absolwent zna i rozumie zasady opracowywania i przygotowania diety przeznaczonej dla osoby zdrowej
oraz chorej z uwzględnieniem podstawowych charakterystyk tej osoby, jej stanu zdrowia, wyników badań
laboratoryjnych oraz preferencji i upodobań żywieniowych

DET_KPI_W09 Absolwent zna i rozumie zasady prowadzenia poradnictwa żywieniowego oraz konstruowania wytycznych i
norm oraz zasady opracowania i wdrażania zaleceń żywieniowych dla poszczególnych grup populacji


