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A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Študentje bodo pri predmetu preko predavanj in seminarjev spoznali biokemijski in klinični vidik
preučevanja bolezni in zgradbe zob. Spoznali bodo kako lahko bazična znanja uporabijo v kliniki.
Podrobno bodo preučili naslednje teme: biokemijsko-klinični vidik razvoja in delovanja zobnega organa
ter nastanek in razvoja kariesa, vloga fluorida pri karioznem procesu ter erozijah, biofilm v endodontiji
in konzervativnem zobozdravstvu, vloga biokemije in genetike pri razvoju zob, biokemija amalgama ter
analiza proteoma patogenih mikroorganizmov ustne votline. Pridobljeno znanje bodo študentje lahko
uporabili pri povezovanju znanj, ki so jih pridobili pri obveznih kliničnih in predkliničnih predmetih.

2. Natančen potek študija
Predmet Biokemijsko-klinični vidik bolezni in zgradbe zob poteka v obliki predavanj in seminarjev na
Inštitutu za biokemijo, Vrazov trg 2, v seminarski sobi, nova stavba, 2. nadstropje ter na Katedri za
zobne bolezni in normalno morfologija zoba, Hrvatski trg 6. Termini (april, maj 2019) in naslovi
predavanj bodo objavljeni v spletni učilnici Medicinske fakultete in na spletnih straneh Inštituta za
biokemijo. Literaturo za seminarje dobijo študenti pri enem od izvajalcev pred začetkom izvedbe
izbirnega predmeta. Prisotnost pri pouku izbirnega predmeta je obvezna in jo preverjamo.
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3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Ni sprotnega preverjanja.

4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
Konzultacije z učiteljem pred predstavitvijo seminarja.

5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Opravljen pisni del seminarja, ustna predstavitev ter uspešen ustni zagovor seminarja.
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6. Druge določbe
V primeru negativne ocene seminarja mora študent ponovno pripraviti seminar.

7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
Primarno gradivo:
1. Fejerskov O in Kidd E. Dental caries. The disease and its clinical management. Copenhagen:
Munksgaard; 2008 (izbrana poglavja).
2. Nanci A. Ten Cate’s Oral Histology. St. Louis: Mosby; 2003.
Dopolnilno gradivo: Najnovejši pregledni članki iz področja.
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
Biokemija amalgama
Genetska analiza patogenih mikroorganizmov ustne votline
Vpliv genetskih dejavnikov na razvoj kariesa
Preventiva - prehrana, cepljenje in pridobljena imunost, genski markerji
Neoperativni načini zdravljenja kariesa - polifenoli in metalni flouridi
Biokemija kompozitov
Biokemijski pogled na obrabo trdih zobnih tkiv z zobno erozijo
Vloga biofilma pri karioznem procesu

9. Druge informacije
/
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B. Izbirni predmeti (velja tudi kot najava izbirnega predmeta)
1. Izvajalci izbirnega predmeta
prof. dr. Aljoša Bavec
asist. dr. Lidija Nemeth
asist. dr. Maja Grošelj
asist. dr. Tomi Samec
2. Okvirno obdobje izvajanja v semestru
april, maj
3. Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
30

4. Navedite, ali se izbirni predmet izvaja v angleškem jeziku za študente, ki na UL MF gostujejo
v okviru programov mobilnosti (Erasmus+ in drugo). Navedite morebitne posebne in
dodatne pogoje, v kolikor je izbirni predmet na voljo za tuje študente.
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Opombe:
1. Režim študija začne veljati z dnem objave in velja do preklica oziroma najave spremembe.
Med študijskim letom sprememba režima študija ni dopustna. V primeru spremembe je
uveljavitev mogoča šele z začetkom naslednjega študijskega leta (spremembe režima študija za
študijsko leto morajo biti objavljene najpozneje 14 dni pred pričetkom študijskega leta kot
nov režim študija).
2. Režim študija za obvezne predmete mora biti objavljen najpozneje 14 dni pred pričetkom
študijskega leta.
3. Režim študija za izbirne predmete velja tudi kot najava izbirnega predmeta in mora biti objavljen
najpozneje do 30. junija pred študijskim letom, v katerem se bo izvajal.
4. Režim študija mora biti objavljen v slovenskem in angleškem jeziku.
5. V režimu študija se Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za EMŠ programa
Medicina in Dentalna medicina uporablja izraz pravilnik.

V primeru nejasnosti kontaktirajte Komisijo za študijske zadeve UL MF
preko elektronske pošte: ksz@mf.uni-lj.si.
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