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Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔
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prof. dr. Bavec Aljoša
prof. dr. Janja Jan
asist. dr. Lidija Nemeth
asist. dr. Maja
Grošelj
Sodelujoče
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oz. inštituti
asist. dr. Tomi Samec
Inštitut za biokemijo
Katedra za zobne bolezni in normalno morfologija zoba

Kratek opis izbirnega predmeta
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.
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
1.4.do 31.5.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Način sprotnega in končnega preverjanja znanja je pisni izpit in seminarska naloga.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Ni omejitev.

Obvezna študijska literatura in 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.
3. Najnovejši strokovni in raziskovalni članki iz ustreznega 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 se ne izvaja za študente v okviru programov mobilnosti.

Velja za študijsko leto: 2016 / 2017

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.

