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Informacja dla studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego WL UMP o seminariach z Biofizyki z elementami podstaw obrazo-
wania w medycynie. 

Studenci 1. roku kierunku lekarskiego WL UMP w Katedrze Biofizyki (dalej KB) realizują w ramach zajęć z Biofizyki z elementami pod-
staw obrazowania w medycynie seminaria, wg podanego niżej harmonogramu. 
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Konieczna jest samodzielna weryfikacja i aktualizacja podanych w harmonogramie danych w WISUSie, 

w szczególności konieczne jest ustalenie miejsca, w którym odbywać się będą zajęcia. 

Tematy seminariów z Biofizyki z elementami podstaw obrazowania w medycynie, realizowane na poszczególnych zaję-
ciach i czas ich trwania wyrażony w godzinach dydaktycznych: 
1. Tomografie bazujące na elektromagnetycznym promieniowaniu jonizującym: KT, SPECT, PET, 3 h. 
2. Biomechanika, 2 h. 
3. USG, 2 h. 
4. Biofizyka zmysłu słuchu, 2 h. 
5. Biofizyka zmysłu wzroku, 2 h. 

Plan każdego seminarium: 
1. Wprowadzenie do zagadnień realizowanych w czasie seminarium - dyskusja. 
2. Przedstawienie zgłoszonych przez studentów prezentacji. W trakcie całego cyklu seminariów każdy student zobowiązany jest do przygo-

towania 1 prezentacji, którą wybiera poprzez zapisanie się na listę dostępną w sekretariacie Katedry, najpóźniej na tydzień przed termi-
nem seminarium, na którym prezentacja powinna być wygłoszona. Każda prezentacja jest oceniana w skali od 0 do 5 punktów. Za ak-
tywny udział w seminarium student może dodatkowo uzyskać do 2 punktów. 

3. Analiza odpowiednio dobranych przykładów. 
4. Sprawdzian złożony z 5 pytań, z zagadnień dotyczących seminarium (dwa pytania zamknięte i trzy otwarte) odbywa się na końcu zajęć. 

Zagadnienia zamieszczono w dalszej części informatora. 

Zagadnienia na seminaria z Biofizyki z elementami podstaw obrazowania w medycynie oraz tematy prezentacji 

Se01. Tomografie bazujące na elektromagnetycznym promieniowaniu jonizującym: KT, SPECT, PET 
Źródła elektromagnetycznego promieniowania jonizującego: 

− naturalne (radioizotopy, związki promieniotwórcze), 
− sztuczne (lampa rtg). 

Wielkości opisujące rozpad promieniotwórczy pierwiastka: aktywność, czas połowicznego rozpadu, stała rozpadu, średni czas życia. 
Radiofarmaceutyki. 
Wytwarzanie i charakterystyka promieniowania rtg (widmo ciągłe i charakterystyczne, graniczna długość fali, regulacja natężenia i prze-
nikliwości promieniowania rtg). 
Absorpcja promieniowania jonizującego przez materię. Prawo Lamberta (współczynniki osłabiania, warstwa połowiąca). 
Zastosowanie promieniowania rtg w diagnostyce medycznej: 

− klasyczne zdjęcia przy użyciu promieni rtg (zalety i wady odwzorowań). 
− technika zdjęć warstwowych. 
− rentgenowska transmisyjna tomografia komputerowa (pomiar współczynników osłabiania, projekcja, skala Hounsfielda i jej jednostka 

(tomogram), tomografia spiralna i EBT. Technika „okien” – centrum i szerokość okna. Zdolność rozdzielcza ‒ gęstościowa i przestrzenna. 
Zastosowanie kontrastu w obrazowaniu za pomocą promieni rtg. 
Zastosowanie radiofarmaceutyów w emisyjnej tomografii komputerowej: 

− jednofotonowa emisyjna tomografia komputerowa SPECT (podstawy fizyczne, zasada działania, zdolność rozdzielcza, znaczniki izoto-
powe). 

− pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa PET (podstawy fizyczne, zasada działania, zdolność rozdzielcza, znaczniki izotopowe). 
Zagrożenia wynikające z zastosowania promieniowania jonizującego w diagnostyce medycznej. 

Tematy prezentacji: 
1. Wytwarzanie i charakterystyka promieniowania rtg (widmo ciągłe i charakterystyczne, graniczna długość fali, regulacja natężenia i przeni-

kliwości promieniowania rtg). 
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2. Absorpcja elektromagnetycznego promieniowania jonizującego przez tkanki w zależności od energii fotonów. Prawo Lamberta (współ-
czynniki osłabiania, warstwa połowiąca). 

3. Klasyczne zdjęcia rtg – zalety i wady odwzorowań. Pomiar wartości liniowych i masowych współczynników osłabiania przez pomiar pro-
jekcji. Skala Hounsfielda i jej jednostka. 

4. Zasady budowy skanera tomografu rtg – generacje skanerów. Tomografia spiralna i tomografia EBT oraz tomografia komputerowa 
wiązką stożkową. Technika „okien” – centrum i szerokość okna.  

5. Gęstościowa i przestrzenna zdolność rozdzielcza. Rola kontrastu w zdjęciach rentgenowskich oraz w technice tomografii komputerowej 
KT. Wielorzędowa tomografia komputerowa. 

6. Angiografia, angiografia różnicowa, koronarografia, mammografia. Wady i zalety obrazowania techniką tomografii rtg. Zagrożenia zwią-
zane z użyciem promieniowania jonizującego w tomografii rtg. 

7. Prawo rozpadu promieniotwórczego. Aktywność pierwiastków promieniotwórczych: stała rozpadu, czas połowicznego zaniku, średni czas 
życia, biologiczny czas połowicznego zaniku, efektywny czas połowicznego zaniku. Radio farmaceutyki: definicja, sposoby pozyskiwania. 

8. Aparatura diagnostyczna: liczniki scyntylacyjne, scyntygrafy, kamery scyntylacyjne, podstawy fizyczne emisyjnej tomografii komputero-
wej SPECT. 

9. Budowa i zasada działania tomografu emisyjnego PET. Koincydencja czasowa, zdolność rozdzielcza. Znaczniki izotopowe stosowane w to-
mografii PET. 

Literatura: 
F. Jaroszyk (red.), Biofizyka – podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa 2008. 
F .Jaroszyk (red.), Biofizyka medyczna – skrypt dla studentów medycyny i stomatologii, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Medycznej 
im. K. Marcinkowskiego, Poznań 1993. 

Se02. Biomechanika, 2 h. 
Systematyka ruchów, przywodzenie odwodzenie – zespoły przeciwstawne. Typy połączeń stawowych. Siła i moment siły. Siła wywie-
rana przez mięsień – rodzaje skurczów mięśnia. Statyka – warunki równowagi, rodzaje równowagi. Klasy dźwigni; przekładnia dźwigni. 
Stabilność postawy w warunkach działania sił zewnętrznych. Posturografia. 
Rozwiązywanie przykładowych problemów: 

− staw łokciowy, 
−  obciążone, wyprostowane ramię, 
− - stabilność postawy przy działaniu sił zewnętrznych, 
−  stawanie na palcach. 

Tematy prezentacji: 
1. Klasyfikacja skurczów mięśnia z przykładami: 

• izometryczny, izotoniczny, auksotoniczny, 
• koncentryczny, ekscentryczny, 

2. Moment siły: definicja, zwrot i kierunek, przykłady liczbowe obliczania momentu siły. 
3. Dźwignie, ich budowa i wynikająca z niej systematyka - klasy dźwigni. Przekładnia dźwigni – przykładowe obliczenia. 
4. Statyka – warunki równowagi statycznej. Rodzaje równowagi z przykładami. Stabilność postawy w warunkach działania sił ze-

wnętrznych. Posturografia i jej znaczenie kliniczne. 
5. Dźwignie – rozwiązanie wybranego przykładu: 
 Przykład 1: Obliczenia wartości siły M napięcia mięśnia naramiennego i siły R nacisku na głowę kości ramiennej przy przyjętym cię-

żarze ramienia QR = 20 N oraz: 
• a) przy braku obciążenia, 
• b) przy obciążeniu ciężarem Q ciężar obciążenia o wybranej wartości z zakresu od 50 do 100 N 

 
Przykład 2: Obliczenia wartości siły M napięcia mięśnia trójgłowego ramienia i siły S nacisku na panewkę stawu łokciowego w trak-
cie nacisku przedramienia na powierzchnię stołu z siłą F o wybranej wartości z zakresu od 50 do 100 N. 

 
Literatura: 
F. Jaroszyk (red.), Biofizyka – podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa 2008. 
J.W. Błaszczyk, Biomechanika kliniczna, PZWL, 2004. 
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Se03. USG, 2 h. 
Natura i klasyfikacja fal mechanicznych (infradźwięki, dźwięki, ultradźwięki), parametry ruchu falowego. Wpływ ośrodka na parametry 
fali ultradźwiękowej, prędkość propagacji fali impedancja akustyczna. Zjawiska i prawa związane z propagacją fal sprężystych w tkan-
kach (odbicie, załamanie, tłumienie, cień akustyczny). Zasada działania i rodzaje głowic USG. Rekonstrukcja obrazu – metody prezenta-
cji: A, B, M, 2D, 3D, 4D. Zdolność rozdzielcza obrazowania (podłużna, poprzeczna), procedura ogniskowania wiązki. Ultrasonografia 
dopplerowska (zjawisko Dopplera, metoda fali ciągłej, metoda fali pulsacyjnej, doppler spektralny, doppler kolor, doppler mocy). Echo-
kardiografia i jej rodzaje. Efekty biologiczne ultradźwięków. Zagrożenia i korzyści badań USG. Zastosowanie ultrasonografii w przekroju 
specjalizacji medycznych 

Tematy prezentacji: 
1. Natura i klasyfikacja fal mechanicznych (infradźwięki, dźwięki, ultradźwięki), parametry fali ultradźwiękowej, natężenie fali vs. poziom 

natężenia fali. Wpływ ośrodka na parametry fali ultradźwiękowej, pojęcie impedancji akustycznej.  
2. Podstawowe zjawiska i prawa związane z propagacją fal ultradźwiękowych w tkankach (odbicie, załamanie, tłumienie, cień akustyczny). 

Pojęcie poziomu echa. 
3. Ultrasonografia – podstawy fizyczne; rola, zasada działania oraz rodzaje głowic USG, podstawowe metody wizualizacji A, B, M, 2D, 3D, 

4D.  
4. Zdolność rozdzielcza obrazowania ultrasonograficznego (osiowa/lateralna), procedura ogniskowania wiązki.  
5. Ultrasonografia dopplerowska – zjawisko Dopplera, metoda fali ciągłej, metoda fali pulsacyjnej, doppler spektralny, doppler kolor, dop-

pler mocy. 
6. Zastosowanie ultrasonografii w przekroju specjalizacji medycznych (kardiologia, urologia, ginekologia etc.) 
7. Bezpieczeństwo badania ultrasonograficznego (efekty mechaniczne, termiczne, chemiczne, biologiczne). 

Literatura: 
F. Jaroszyk (red.), Biofizyka – podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa 2008. 
F .Jaroszyk (red.), Biofizyka medyczna – skrypt dla studentów medycyny i stomatologii, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Medycznej 
im. K. Marcinkowskiego, Poznań 1993. 

Se04. Biofizyka zmysłu słuchu 
Dźwięk jako zjawisko fizyczne i psychofizyczne: Fala dźwiękowa. Cechy obiektywne i subiektywne dźwięku: ciśnienie akustyczne, natę-
żenie, częstotliwość, widmo, głośność, wysokość i barwa dźwięku. Poziom natężenia dźwięku – skala decybelowa. Ocena głośności 
dźwięku, poziom głośności (fony). Pojęcie krzywych jednakowej głośności. Tor zmysłu słuchu: ucho zewnętrzne, ucho środkowe, ucho 
wewnętrzne, budowa ślimaka, droga słuchowa: powietrzna i kostna. Metody badania słuchu: subiektywne – audiometria tonalna 
i mowy, badania stroikowe, badania akumetryczne; obiektywne: otoemisje akustyczne, badania elektrofizjologiczne, audiometria impe-
dancyjna. Wady narządu słuchu: niedosłuch odbiorczy, przewodzeniowy i mieszany, szumy uszne. Protezowanie niedosłuchów – apa-
raty rodzaje aparatów słuchowych, słuchowe na przewodnictwo powietrzne, aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne, implanty 
słuchu – na przewodnictwo kostne, implanty ucha środkowego, implanty ślimakowe. 

Tematy prezentacji: 
1. Dźwięk jako zjawisko fizyczne i psychofizyczne. Cechy obiektywne i subiektywne dźwięku. 
2. Przewodzenie dźwięku na drodze powietrznej i drodze kostnej. Tor zmysłu słuchu. 
3. Subiektywne metody badania słuchu i ich rola diagnostyczna. 
4. Rola obiektywnych badań słuchu w diagnostyce układu słuchowego. 
5. Przyczyny występowania szumów usznych i metody ich leczenia. 
6. Charakterystyka niedosłuchów (przewodzeniowy, odbiorczy i mieszany) oraz budowa aparatów słuchowych na przewodnictwo po-

wietrzne i kostne. 
7. Rodzaje implantów słuchowych, różnice w budowie i analizie sygnału. 

Literatura: 
F. Jaroszyk (red.), Biofizyka – podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa 2008. 
E. Hojan (red.), Protetyka słuchu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014. 

Se05. Biofizyka zmysłu wzroku 
Prawa optyki geometrycznej – zasady tworzenia obrazów przez układy optyczne. Budowa układu optycznego oka. Model układu optycz-
nego oka. Akomodacja oka i jej rodzaje. Oko miarowe. Wady wzroku: klasyfikacja i sposoby ich korekcji. Zdolność rozdzielcza układu 
wzrokowego. 

Tematy prezentacji: 
1. Prawo załamania i odbicia. Załamanie na powierzchni sferycznej. Pojęcie ogniska i ogniskowej. Umowa o znakach w optyce. Soczewki 

sferyczne, ognisko, ogniskowa, płaszczyzna ogniskowa, zdolność skupiająca – wzór szlifierzy soczewek. 
2. Konstrukcja obrazów tworzonych przez soczewki. Rodzaje obrazów. Równanie soczewkowe. Przykłady obliczeń. 
3. Aberracja sferyczna. Zjawisko dyspersji – aberracja chromatyczna. Astygmatyzm. 
4. Układ optyczny oka. Akomodacja oka. Punkt bliski i daleki, amplituda akomodacji. Wrażliwość widmowa oka: widzenie skotopowe i foto-

powe. 
5. Zdolność rozdzielcza oka. Ograniczenia zdolności rozdzielczej wynikające z wad odwzorowań soczewek i falowych właściwości światła. 

Dyfrakcja światła na przysłonie kołowej, kryterium Rayleigha. Znaczenie budowy siatkówki oka dla zdolności rozdzielczej oka. 
6. Korekcja wad miarowości oka: punkt daleki oka, refrakcja i wady miarowości. Zasady korekcji prezbiopii i astygmatyzmu. 
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Literatura: 
F. Jaroszyk (red.), Biofizyka – podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa 2001, 2008, Rozdział 16. 
A. Styszyński, Korekcja wad wzroku – procedury badania refrakcji, α-medica press, Bielsko-Biała 2007. 
 
 
 


