Vrazov trg 2
SI-1000 Ljubljana
E: ksz@mf.uni-lj.si
T: +386 1 543 7700

Komisija za študijske zadeve
UL Medicinske fakultete

Režim študija
Predmet
Oralna biologija- modul Biokemija ustne votline

Študijski program

Vrsta predmeta

EMŠ program Dentalna medicina Obvezni

Semester

Število

zimski

3

✔

(ECTS)

Nosilec (nosilci) predmeta
prof. dr. Aljoša Bavec

Sodelujoče organizacijske enote (katedre in inštituti
Inštitut za biokemijo

Moduli predmet
1 Morfologija zobnega organa
2 Embriologija
3 Biokemija ustne votline
4 Biologija celice
Datum objave režima študija
15. 9. 2018
1

Letnik izvajanja predmeta

A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Študenti pridobijo znanje in razumevanje o biokemijskih in molekularno genetskih procesih, ki
potekajo v ustni votlini tako na površini zob kot v obzobnih tkivih.

2. Natančen potek študija
Modul Biokemija ustne votline poteka v obliki predavanj na Inštitutu za biokemijo, v seminarski sobi,
nova stavba, 2. nadstropje. Termini in naslovi predavanj bodo objavljeni v spletni učilnici Medicinske
fakultete in na spletnih straneh Inštituta za biokemijo.
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3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Ni sprotnega preverjanja.

4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
Zaključena predavanja iz modula.

5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Po zaključenih predavanjih je možen delni izpit iz modula Biokemija ustne votline. Delni pisni izpit
sestavlja pet esejskih vprašanj. V tekočem šolskem letu so razpisani 3 roki delnega pisnega izpita iz
modula Biokemija ustne votline. Če študent ne opravi delnega izpita iz modula Biokemija ustne
votline oziroma ne pristopi k delnemu izpitu, lahko opravlja izpit iz Oralne biologije v rednih
predpisanih rokih.
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6. Druge določbe
/

7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
Primarno gradivo: Črešnar et. al. Biokemija ustne votline. Scripta, 2011.
Dopolnilno gradivo: Najnovejši pregledni članki iz področja.
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
1. Trda zobna tkiva
·
Osnovne značilnosti procesa biomineralizacije
·
Vloga komponent organskega matriksa v procesu biomineralizacije
·
Proteini organskega matriksa dentina in dentinogeneza
·
Proteini organskega matriksa sklenine in amelogeneza
·
Proteini organskega matriksa cementa in cementogeneza
·
Fluorid in trda zobna tkiva
·
Homeostaza kalcija in fosfata in njeno uravnavanje
2. Biokemija sline
·
Lastnosti sline in njen pomen
·
Anorganske in organske komponente v slini
·
Struktura specifičnih proteinov sline in njihova funkcija
·
Vloga sline pri preprečevanju demineralizacije
·
Vloga sline pri prebavi
3. Metabolične aktivnosti bakterij v ustni votlini
·
Strukturne komponente in vloga pelikla
·
Zobni biofilmi
·
Biokemijska osnova nastanka zobnega kamna
·
Zunajcelični bakterijski encimi in hidroliza polimerov
·
Prenos ogljikovih hidratov skozi celično membrano ustnih bakterij
·
Shematični pregled metabolizma glukoze v bakterijah zobnih oblog
·
Končni produkti metabolizma glukoze
·
Metabolizem drugih sladkorjev in njihovih derivatov
·
Uravnavanje metabolizma glukoze
· Druge
Sintezainformacije
zunaj in znotrajceličnih polisaharidov
9.
Metabolizem dušikovih spojin
/·
·
Metabolične aktivnosti bakterij zobnih oblog in karies
·
Antimikrobno delovanje specifičnih proteinov sline in fluorida
4. Biokemijski procesi obzobnih tkiv
·
Zunajcelične komponente vezivnih tkiv in njihove strukturne posebnosti
·
Biosinteza kolagena in njegova funkcija v obzobnih tkivih
·
Molekulske značilnosti pozobnice, dlesni, cementa in alveolarne kosti
·
Preoblikovanje obzobnih vezivnih tkiv
·
Razgradnja komponent zunajceličnega matriksa obzobnih tkiv
·
Uravnavanje aktivnosti (metalo)proteinaz in njihovi inhibitorji
·
ROS in RNS v razgradnji obzobnih vezivnih tkiv
·
Sestava in vloga gingivalne tekočine
·
Primerjava parodontalne bolezni in kariesa
5. Nekateri vidiki molekularne biologije pri biokemijskih procesih v ustni votlini
·
Genske nepravilnosti, ki prizadenejo proces biomineralizacije dentina in sklenine
·
Molekularno biološki pristopi priprave cepiv proti kariesu in parodontitisu
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B. Izbirni predmeti (velja tudi kot najava izbirnega predmeta)
1. Izvajalci izbirnega predmeta

2. Okvirno obdobje izvajanja v semestru

3. Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu

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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