
Zagadnienia na egzamin dyplomowy – Biomedycyna studia II stopnia – 

czerwiec 2022 r. 

1. Wady i zalety modelu mysiego (Explain the power and limitations of the mouse 

model). 

2. Zmiany w narządzie wzroku u osób starszych. 

3. Reakcje fazy II metabolizmu ksenobiotyków, ich rola w detoksykacji organizmu. 

4. Czym różni się informacja uzyskana podczas sekwencjonowania genomu od 

informacji uzyskanej po sekwencjonowaniu transkryptomu. Cele kliniczne  użycia 

tych danych. 

5. Cukrzyca jako choroba cywilizacyjna. 

6. Propozycja doboru testu statystycznego w zależności od rodzaju cechy i typu analizy 

dla dwóch cech spełniających założenia stosowania testu parametrycznego przy 

badaniu związku w jednej grupie. 

7. Diagnostyka prenatalna. Metody inwazyjnego pobierania materiału do badań 

prenatalnych. Techniki badań genetycznych stosowane przy ocenie zmian w genomie 

komórek płodu. Analiza wolnego krążącego płodowego DNA. 

8. Przełyk i żołądek – zmiany zachodzące w okresie starzenia. 

9. Podaj podstawy dlaczego możemy używać organizmów modelowy w badaniach 

biomedycznych (Explain the rationale of using animal models in biomedical research). 

10. Propozycja doboru testu statystycznego w zależności od rodzaju cechy i typu analizy 

dla 1-ej cechy ilościowej spełniającej założenia stosowania testu parametrycznego 

przy porównaniu więcej niż 2 grup. 

11. Mutacje, których grup genów biorą udział w procesie powstawania nowotworów 

(przykłady)? Które z tych mutacji mogą być dziedziczone i mogą być odpowiedzialne 

za rodzinne występowanie nowotworów?  Przykład nowotworu o podłożu 

dziedzicznym.  

12. Hipoteza zerowa w teście dla dwóch średnich. 

13. Technika mikromacierzy CGH? Zastosowanie tej techniki w badaniach genetycznych. 

Jaka jest przewaga tej metody nad innymi technikami ctytogenetycznymi np. FISH? 

Ograniczenia metody aCGH. 

14. Wady i zalety modelu kurzego (Explain the power and limitations of the chicken 

model). 

15. Pozyskiwanie komórek macierzystych z różnych źródeł. 



16. Rola VEGF w procesie angiogenezy. 

17. Zasada działania i zastosowanie techniki MLPA w diagnostyce pacjentów z 

podejrzeniem choroby genetycznej. 

18. Potencjalne zastosowania peptydów T komórkowych.  

19. Apoptoza – definicja, mechanizm, znaczenie. 

20. Diagnostyka oparta na hybrydyzacji z sondami molekularnymi. 

21. Generalna zasada funkcjonowania programów służących do projektowania epitopów 

T komórkowych (np. program SYFPEITHI). 

22. Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych. 

23. Rodzaje profilaktyki na przykładzie nowotworów. 

24. Otyłość - to już choroba cywilizacyjna? 

25. Korzystając z testu dla współczynnika korelacji badano zależność między ocenami na 

I-ym I i IV roku studiów. Otrzymano współczynnik korelacji r = 0,8, przy p=0.05: 

n=10, tα.= 2,306. Proszę powiedzieć jaki nasuwa się wniosek po badaniu 

26. Powikłania immunoterapii przeciwnowotworowej – patogeneza, ogólna 

charakterystyka i leczenie. 

27. Rodzaje komórek macierzystych. 

28. Ocena chimeryzmu komórkowego po przeszczepie allogenicznych komórek 

krwiotwórczych. 

29. Perspektywy terapii genowej. 

30. Cechy charakteryzujące nowotworowe komórki macierzyste. 

31. Teoria katastrofy błędów – założenia, słabe punkty. 

32. Nieswoiste antygeny nowotworowe (CA 125, CA 15-3, CA 19-9). 

33. Czynniki wpływające na toksyczność ksenobiotyków. 

34. Urazy. Medyczna ocena następstw użycia przemocy fizycznej. 

35. Zasady interpretacji dowodu w oparciu o parametry biostatystyczne. 

36. Cechy dobrego markera nowotworowego. 

37. Receptory glutaminianergiczne jonotropowe – podział, budowa, rola. 

38. Zjawisko nabywania oporność na antybiotyki przez bakterie. 

39. Metody obrazowania zjawisk przyrodniczych w medycynie i kryminalistyce. 

40. Wielooporność  bakterii. 

41. Tworzenie biofilmu przez bakterie.  

42. Zakażenia wirusowe u pacjentów z niedoborami odporności. 



43. Wirusy o potencjale onkogennym dla człowieka. Mechanizmy procesu onkogenezy 

przy udziale tych wirusów. 

44. Podobieństwo w mechanizmie toksycznego działania metanolu i glikolu etylowego 

oraz dlaczego etanol może zapobiec pojawieniu się objawów zatrucia? 

45. Charakterystyka szczepionek przeciwwirusowych, przykłady szczepionek dostępnych 

w Polsce. 

46. Rodzaje patologii społecznych i rola pracowników medycznych w ich identyfikacji. 

47. Nieswoista profilaktyka zakażeń wirusowych. 

48. Karcynogeneza. 

49. Receptory glutaminianergiczne metabotropowe – podział, budowa, rola. 

50. Rodzaje mikromacierzy – podział ze względu na wykrywaną sekwencji. 

51. Główne zadania projektu HMP (Human Microbiome Project)  w badaniach 

mikrobiomu człowieka. 

52. Przykłady dalszych możliwych kierunków badań wynikających z analiz ludzkiego 

mikrobiomu. 

53. Dysbioza mikrobioty, przyczyny i konsekwencje. 

54. Wady i zalety modelu zebrafish (Explain the power and limitations of the zebrafish 

model). 

55. Zmierzono czas reakcji na pewien bodziec u 10 pacjentów przed i po podaniu leku. 

Otrzymano wyniki (w sek.) przed: 22 18 16 19 20 23 17 25 23 20, po:      28 25 20 30 

19 26 28 24 23 24. Dla jakich zmiennych został zastosowany test? 

56. Czynniki wpływające na kształtowanie się mikrobioty jelitowe noworodków. 

57. Wady cewy nerwowej. Czynniki genetyczne i środowiskowe biorące udział w 

powstawaniu tych wad rozwojowych. 

58. Biomarkery zatruć, rodzaje. 

59. Grupy leków stosowanych w leczeniu depresji.  Mechanizmy działania i objawy 

niepożądane. 

60. Zastosowanie terapeutyczne  komórek macierzystych. 

61. Jakiego rodzaju informacje dostarcza sekwencjonowanie całego genomu (WGS) w 

odróżnieniu od exomu (WES)? Z punktu widzenia klinicznego kiedy należy robić 

WGS a kiedy WES? 

62. Reumatoidalne zapalenie stawów – definicja, patomechanizm. 

63. Główne hamujące elementy funkcjonalne układu immunologicznego, które sprzyjają 

progresji nowotworów. 

64. Naturalna oporności na antybiotyki u bakterii, przykłady, przyczyny.   



65. Synapsa – budowa i czynność. 
 


