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Jednostka oferująca 

przedmiot 

Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej 

Cel modułu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z:  

- zagadnieniami związanymi z wpływem genów, epigenów, hormonów oraz 

przenośników/mediatorów molekularnych na procesy normalnego i przedwczesnego 

starzenia się, 

- procesem zaprogramowanej śmierci komórki (apoptoza i nekroza),  

- ze zmianami anatomicznymi, fizjologicznych i psychologicznymi organizmu podczas 

starzenia się, 

- czynnikami wpływającymi na „długowieczność” organizmów. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

Zaliczony moduł z genetyki i biochemii 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Cechy normalnego starzenia. Genetyka starzenia. Teorie starzenia.  Epigenetyczne 

mechanizmy starzenia. Polimorfizm wybranych genów-kandydatów w 

uwarunkowaniu długowieczności. Molekularne podstawy apoptozy. Wpływ 

środowiska na zmiany w genomie, epigenomie oraz psychice człowieka i zwierząt. 

Onkologiczne problemy wieku starczego. Starzenie się nowotworów. Zespoły 

przedwczesnego starzenia. Zmiany morfologiczne, molekularne i funkcjonalne w 

OUN. Demencja starcza. Metabolizm leków a funkcje wątroby i nerek u osoby starej. 

Somatopauza, menopauza, andropauza, melatoninopauza – cechy fizjologiczne, 

możliwości terapeutyczne, zasadność terapii. Geriatria i jej problemy. 

Psychogeriatria. Otępienie, depresja, zaburzenia świadomości i snu. Czynniki 

pomyślnego starzenia. 100-latkowie XXI wieku. 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. Bradley J.R., Johnson D.R., Pober B.R., Genetyka medyczna, 2009, Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL. 

2. Mossakowska M., Broczek K., Witt M., Skazani na długowieczność. W 

poszukiwaniu czynników pomyślnego starzenia, 2007, Ośrodek Wydawnictw 

Naukowych, Poznań. 

3. Burzyński S., Geny życia, 2008, Wydawnictwo FARMAPRESS, Warszawa. 

Planowane formy/ działania/ 

metody dydaktyczne 

Dyskusja, prezentacja, projekt, praca w grupach, wykład 

 


