
ANALITYKA MEDYCZNA Zagadnienia wykładów: 
W01 Metodyka pomiaru wielkości fizycznych 
Elementy teorii pomiarów, właściwości narzędzi pomiarowych, opracowywanie wyników pomiarów, szacowanie błędów systematycznych i przy-
padkowych, szacowanie błędów wielkości złożonych, pojęcie cyfr znaczących. Analiza i interpretacja wyników pomiarów (sporządzanie wykresów, 
linie trendu). 

W02 Biofizyka komórki 
Ogólne właściwości komórek, jako układów fizycznych, cechy charakteryzujące żywe układy, źródła energii komórek, sposoby przetwarzania energii 
przez komórki. Błona komórkowa jej funkcje, skład chemiczny i budowa; lipidy i ich właściwości fizyczne, warstwa monomolekularna, ciśnienie 
powierzchniowe i napięcie powierzchniowe (siły spójności i siły przylegania, meniski, efekt kapilarny, ciśnienie Laplace'a); substancje powierzch-
niowo czynne. Metody badania wybranych właściwości fizycznych syntetycznych błon bimolekularnych: pojemności elektrycznej, oporu elektrycz-
nego, napięcia przebicia, współczynnika dyfuzji (prawo Ficka) oraz przepuszczalności błony; elektryczny model zastępczy błony; porównanie wybra-
nych właściwości fizycznych błon syntetycznych i błon biologicznych; model Singera i Nicholsona płynnej mozaiki: płynność, asymetryczność i hete-
rogenność błony. 

W03 Układ krążenia 
Budowa i funkcje układu sercowo-naczyniowego. Elementy hydrodynamiki – rodzaje przepływów, podstawowe prawa hydrodynamiki, opór naczy-
niowy, ciśnienie statyczne i dynamiczne, strumień objętości. Ilustracja zagadnień hydrodynamiki na przykładzie układu krążenia (przepływ krwi, 
rozkład ciśnienia i szybkości przepływu krwi w układzie krwionośnym, lepkość krwi, opór naczyniowy, tętno i fala tętna; funkcje układów tętniczego 
i żylnego (napięcie sprężyste); praca i wydajność energetyczna serca. Mikrokrążenie: wymiana pomiędzy krwią a płynem tkankowym, budowa ścian 
kapilar, ciśnienie statyczne i osmotyczne w kapilarach i w płynach śródtkankowych. 

W04 Potencjały spoczynkowe i czynnościowe 
Podstawy fizyczne bioelektryczności: powstawanie potencjału elektrodowego, dyfuzyjnego, błonowego, SEM ogniwa stężeniowego, równowaga 
Donnana. Potencjały spoczynkowe, a potencjały równowagowe: rozkład jonów, transport bierny, transport aktywny – pompy jonowe. Potencjały 
czynnościowe w zależności od funkcji komórek pobudliwych. Sposoby badania potencjałów czynnościowych, eksperymenty Hodgkina i Huxleya. 
Parametry opisujące potencjał czynnościowy (czasy refrakcji, próg pobudliwości, potencjał progowy, akomodacja). 
Progowe natężenie bodźca; relacje pomiędzy progowym natężeniem bodźca a czasem jego trwania. Sposób propagacji potencjału czynnościowego 
wzdłuż błony komórkowej. 

W05 Układ oddechowy 
Mechanizm wentylacji płuc, ciśnienie śródpęcherzykowe, wewnątrzopłucnowe i sprężyste, zmiany wartości tych ciśnień w procesie wdechu i wyde-
chu, wentylacja płuc. Rola właściwości sprężystych tkanki płucnej i napięcia powierzchniowego warstwy powierzchniowej pęcherzyków w procesie 
wdechu i wydechu. Praca wykonywana przez układ oddechowy, sprawność układu oddechowego. Wymiana gazowa w pęcherzykach płucnych 
(prawo Henry'ego, stężenie rozpuszczonych we krwi gazów). 

W06 Wpływ czynników fizycznych na organizm człowieka 
Wpływ czynników fizycznych na organizm człowieka (temperatura, przyspieszenie ziemskie, ciśnienie atmosferyczne, promieniowania elektroma-
gnetycznego). 
 
 
  


