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Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Dyskusja-
Wykład z prezentacją multimedialną-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

•zaliczenie pisemne z pytaniami otwartymi i zamkniętymi dotyczącymi
tematyki wykładu

Podstawowe kryteria oceny

Zaliczenie wykładu na podstawie uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego
składającego się z pytań zamkniętych (test jednokrotnego wyboru) i otwartych w
stosunku 1:1 obejmujących zagadnienia wymienione w treściach programowych
wykładu; zastrzega się możliwość zadawania pytań otwartych stanowiących
uzasadnienie dokonanego wyboru odp. do pytań zamkniętych. Zastosowana skala
oceny jest zgodna z przepisami obowiązującymi w UG.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Sposoby weryfikacji przyswojenia wiedzy: Odpowiada na pytania testu pisemnego w tym na pytania zamknięte (test jednokrotnego wyboru) połączone z
pytaniami otwartymi w stosunku 1:1 obejmującymi tematykę wykładu; pytania otwarte mogą stanowić uzasadnienie wyboru odpowiedzi (np. przytaczanie
poznanych przykładów metalofarmaceutyków) (K_W05).
 
Sposoby weryfikacji nabrania kompetencji społecznych: Odpowiada na pytania problemowe podczas wykładu, uczy się formułowania dojrzałych
wypowiedzi, posiłkując się również wiedzą nabytą wskutek wysłuchania wykładu. Dyskutuje z innymi studentami, starając się znaleźć optymalną drogę
do rozwiązania problemu (K_K01).
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne

Wykład specjalizacyjny - Innowacyjne metalofarmaceutyki w diagnostyce i leczeniu #13.3.0941 | 5dcc2b9f66d5e5dcb83e0e6691a75860 | Strona 1 z 2



Wykład specjalizacyjny - Innowacyjne metalofarmaceutyki w diagnostyce i leczeniu #13.3.0941
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia

Brak

B. Wymagania wstępne
Brak

Cele kształcenia

- zaznajomienie z podstawowymi czynnikami warunkującymi aktywność biologiczną metalofarmaceutyku
- wyrobienie umiejętności łączenia wiedzy z pogranicza chemii i medycyny w odniesieniu do stosowanych w praktyce leków opartych na
kompleksach jonów metali
- zaznajomienie z przykładami metaloleków wykorzystywanych w życiu codziennym
- wprowadzenie w podstawy projektowania i otrzymywania metalofarmaceutyków z zakresu ostatnich 15 lat

Treści programowe

Problematyka wykładu: charakterystyka metalofarmaceutyków i ich możliwe efekty fizjologiczne; usystematyzowanie i omówienie czynników
warunkujących aktywność metaloleku (natura hydrofilowo-lipofilowa, stopień utlenienia jonu centralnego, stopień jonizacji, rozmiar cząstek, trwałość
kinetyczna i termodynamiczna); charakterystyka właściwości metalofarmaceutyków mających istotne znaczenie na ich wykorzystanie w diagnostyce
medycznej oraz leczeniu; omówienie sposobu projektowania struktury i warunków prowadzenia syntezy metalofarmaceutyków; klasyfikacja metalo-
leków i -proleków z uwagi na strukturę: rodzaj jonowego centrum metalicznego, rodzaj liganda/-ów, geometria, liczba koordynacyjna; przedstawienie
przykładów leków przeciwnowotworowych opartych na kompleksach jonów metali ze szczególnym uwzględnieniem jedno- i wielordzeniowych
kompleksów jonów na stopniu utlenienia (a) +I: złota; (b) +II: kobaltu, rutenu, rodu, osmu, miedzi, palladu, platyny, molibdenu; (c) +III: kobaltu,
rutenu, rodu, osmu, irydu, złota; (d) +IV: platyny, molibdenu; mechanizmy działania metaloleków i cele komórkowe; kompleksy metali stosowane w
praktyce jako leki przeciwzapalne; metalofarmaceutyki w diagnostyce medycznej (radiofarmaceutyki, czynniki kontrastowe; metalo-związki
radioczułe; metalo-układy o aktywności antywirusowej, antybakteryjnej oraz antygrzybicznej).
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Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

w zakresie wiedzy:
K_W05: operuje poszerzoną wiedzą w zakresie studiowanej
specjalności;
 
w zakresie kompetencji społecznych:
K_K01: zna ograniczenia własnej wiedzy, rozumie
konieczność dalszego kształcenia się i potrafi inspirować do
tego inne osoby;

Wiedza

1. zna i rozpoznaje metalofarmaceutyki
2. wie jak zaprojektować strukturę metalofarmacutyku
3. rozumie w jaki sposób planować syntezę
4. rozumie i potrafi wytłumaczyć znaczenie czynników wpływających na aktywność
biologiczną kompleksów jonów metali
5. posługuje się terminologią związaną z nazewnictwem metalofarmaceutyków i ich
budową
6. podaje konkretne przykłady metalofarmaceutyków stosowanych w praktyce jako:
leki przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe i używan w
diagnostyce medycznej
7. prawidłowo identyfikuje rodzaje metalofarmaceutyków

Umiejętności
Kompetencje społeczne (postawy)

 rozumie znaczenie metalofarmaceutyków w życiu codziennym, w tym: w
diagnostyce medycznej i leczeniu chorób

Kontakt

agnieszka.chylewska!@ug.edu.pl
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