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Poletni ✔
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Petra Hudler
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Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za biokemijo UL MF

Kratek opis izbirnega predmeta
Študenti poglobijo znanje in razumevanje o metaboličnih procesih, ki potekajo v zobeh in
kosteh.
1. Cilji in kompetence
Biomineralizacija in strukturne komponente zob in kosti
Molekulske osnove procesov v kosteh
Metabolizem osteoklastov
Metabolizem osteoblastov
Uravnavanje preoblikovanja kosti
Molekularni mehanizem osteoporoze
Okvirno
obdobje
v semestru,
v katerem
se bo izbirni predmet izvajal
Genetske
nepravilnosti,
ki privedejo
do osteoporoze
Ponedeljek od 8 - 10h; druga polovica aprila in maj 2018
Molekulske osnove procesov v obzobnih tkivih
Genetske nepravilnosti, katerih posledici sta nepravilna zgradba in slaba kvaliteta zob
Molekulske osnove propada obzobnih tkiv- vloga lipidnih mediatorjev vnetja, ROS in
metaloproteinaz, markerji za bolezni obzobnih tkiv
Molekulske osnove regeneracije obzobnih tkiv- izzivi tkivnega inženirstva, vloga regulatorjev
pri razvoju cementa in kosti ter regeneraciji obzobnih tkiv
Molekularno biološki pristopi k regeneraciji kosti in obzobnih tkiv z gensko terapijo

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Končna ocena je sestavljena iz ocene opravljenega seminarja (90%) in sodelovanja pri
diskusijah (10%). Prisotnost pri pouku je obvezna.
V primeru negativno opravljenega seminarja se znanje preverja s pisnim izpitom.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Predmet lahko vpišejo študenti, ki imajo opravljene vaje iz predmeta medicinska biokemija in
molekularna genetika
Največje število študentov, ki lahko vpišejo izbirni predmet za določeni študijski program v
študijskem letu 2017/2018: 30

Obvezna študijska literatura in gradivo
Najnovejši pregledni članki s področja

Navedite, ali se izbirni predmet v študijskem letu izvaja tudi 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. Navedite, ali se izbirni
predmet izvaja (tudi) v angleškem jeziku.
Izbirni predmet lahko vpišejo tudi študenti, ki gostujejo v okviru programov mobilnosti.
Komunikacija s študentom bo v tem premeru potekala v angleškem jeziku

Velja za študijsko leto: 2017 / 2018

V skladu z 2. členom Pravilnika in navodil za najavo, vpis in izvedbo izbirnih predmetov
na UL MF je treba najavo z opisom izbirnega predmeta v elektronski obliki posredovati
Službi za študentske zadeve UL MF in Komisiji za študijske zadeve UL MF na e-naslov
predmeti@mf.uni-lj.si najkasneje do 30. 6. za naslednje študijsko leto.

