
KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY Zagadnienia wykładów: 

W01. Biofizyka układu oddechowego 
Rola układu oddechowego w żywym organizmie. Mechanizm wentylacji płuc. Rola ciśnienia wewnątrzpłucnowego i śródpecherzykowego. Właści-
wości sprężyste tkanki płucnej. Rola napięcia powierzchniowego surfaktantów. Praca wykonywana przez układ oddechowy. Moc oddechowa, wy-
dajność energetyczna układu oddechowego. Wymiana gazowa w płucach. Rola dyfuzji w wymianie gazów oddechowych między krwią a pęcherzy-
kami płucnymi. Prawo Henry'ego. Schemat mechanizmu wymiany gazowej. Zdolność dyfuzyjna płuc. 

W02. Biofizyka układu krążenia 
Rola układu krążenia. Obwód krążenia. Prawa hydrodynamiki: prawo Bernoullego (ciśnienie dynamiczne i statyczne w układzie krążenia), prawo 
ciągłości strumienia, prawo Poiseuille'a (definicja oporu naczyniowego, czynniki wpływające na opór naczyniowy). Spadek ciśnienia w łożysku na-
czyniowym. Sprężyste właściwości ścian naczynia. Napięcie sprężyste naczyń krwionośnych. Wzór Laplace'a. Zależność napięcia sprężystego tętnicy 
głównej i żyły głównej od promienia przekroju. Tętno. Fala tętna. Powstawanie tętna w tętnicy głównej. Czynniki wpływające na prędkość fali tętna, 
diagnostyczna rola wartości prędkości fali tętna. Rola układów tętniczego i żylnego. Praca serca. Moc serca. Wydajność energetyczna serca. 

W03. Biotermodynamika 
I i II zasada termodynamiki. Energia wewnętrzna. Praca i ciepło. Entalpia. Procesy egzo- i endotermiczne. Prawo Hessa. Procesy odwracalne i nieod-
wracalne. Entropia jako miara nieporządku. Entropia a wymiana ciepła. Energia swobodna. Entalpia swobodna. Procesy egzo- i endotermiczne. 
Potencjał chemiczny. Potencjał elektrochemiczny. Dyfuzja. Osmoza. Ciśnienie osmotyczne. Mechanizmy transportu ciepła. Wpływ temperatury na 
szybkość procesów biologicznych. Rozkład temperatury w organizmie człowieka. Straty cieplne w organizmach stałocieplnych. Parametry środowi-
skowe strat cieplnych. Termoregulacja w organizmie człowieka. Granice tolerancji zmian temperatury, znaczenie wilgotności. 

W04. Elementy biofizyki komórki 
Błona komórkowa budowa i funkcje, modele błony komórkowej. Podstawowe właściwości błony komórkowej (opór, pojemność, napięcie przebi-
cia, przepuszczalność, napięcie powierzchniowe), potencjał błonowy. Potencjał spoczynkowy. Rodzaje transportu. Potencjał równowagi jonów Na, 
K, Cl na błonie komórkowej. Wzór Goldmana. Model elektryczny błony komórkowej. Potencjał czynnościowy. Budowa neuronu. Prądy jonowe 
w błonie po pobudzeniu, zmiany przepuszczalność błony po pobudzeniu. Zależność progowego natężenia bodźca od czasu jego trwania. Reobaza. 
Chronaksja. Przewodzenie pobudzenia wzdłuż aksonu. Przewodzenie synaptyczne: potencjały pre- i postsynaptyczne (EPSP, IPSP). Model neuronu 
formalnego. Receptory, potencjał generacyjny. 

W05. Fale mechaniczne i promieniowanie jonizujące w diagnostyce medycznej 
Oddziaływanie ultradźwięków z tkankami. Zasady działania urządzeń ultradźwiękowych oraz ich zastosowanie w stomatologii i medycynie: ultraso-
nografia, ultrasonoforeza, diatermia ultradźwiękowa, fala uderzeniowa. Wykorzystanie promieniowania jonizującego w diagnostyce. Klasyczne 
zdjęcia rtg – wady odwzorowań. Technika zdjęć warstwowych. Zasady rentgenowskiej transmisyjnej tomografii komputerowej tomografii. Rola 
kontrastu w technice tomografii komputerowej rtg. Radiofarmaceutyki: definicja, sposoby pozyskiwania. Diagnostyka i terapia radioizotopowa. 
Aparatura diagnostyczna: liczniki scyntylacyjne, scyntygrafy, kamery scyntylacyjne, emisyjna tomografia komputerowa SPECT, emisyjna tomografia 
komputerowa pozytonowa PET 

W06. Pola elektromagnetyczne w diagnostyce medycznej 
Elektrodiagnostyka jakościowa i ilościowa. Biologiczne źródła sygnałów elektrycznych. Bierne właściwości elektryczne tkanek. Pomiary podstawo-
wych parametrów krwi. Konduktometryczny pomiar hematokrytu. Podstawy fizyczne tomografii impedancyjnej, zasada funkcjonowania, zasady 
konstrukcji obrazu ITK, systemy i układy pomiarowe. Prezentacja wyników konstrukcji obrazu, różnica między tomografią RTG a tomografią impe-
dancyjną. 
Spin i moment magnetyczny jądra. Wpływ pola magnetycznego na moment magnetyczny jądra wodoru (rodzaje ruchu, dozwolone orientacje i 
energie). Namagnesowanie podłużne i porzeczne w tkance. Precesja Larmora (wzór). Absorpcja fali elektromagnetycznej przez próbkę zawierającą 
jądra wodoru – warunek jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR), krzywa absorpcji. Rola impulsów RF 90° i RF 180° w obrazowaniu NMR. 
Zjawisko relaksacji podłużnej i poprzecznej. Definicja czasu relaksacji podłużnej T1 i poprzecznej T2. Metoda echa spinowego. Rekonstrukcja obra-
zów i ich rodzaje (zależne od czasów T1, T2 i gęstości protonowej). Sygnał FID i jego parametry. Rola środków kontrastujących w obrazowaniu 
NMR. Kodowanie fazowo-częstotliwościowe. Spektroskopia NMR i jej wykorzystanie w biologii medycynie. Ograniczenia i bezpieczeństwo metody. 
 
 
  


