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Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
Prof. dr. Borut Peterlin, dr. med., svetnik
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✔

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski ✔ Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
Prof. dr. Borut Peterlin, dr. med., svetnik
Doc. dr. Luca Lovrečić, univ. dipl. biol, dr. med
Doc. dr. Karin Writzl, dr. med.
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oz.dr.inštituti
Marija Volk, dr. med.
Klinični inštitut za medicinsko genetiko
Dr. Helena Jaklič, univ. dipl. biol
Dr. Nataša Teran, univ. dipl. biol
Dr. Aleš Maver, dr. med.
Kratek opis izbirnega predmeta

Prepoznavanje monogenskih bolezni
Praktična sestava in interpretacija rodovnika
Uporaba podatkovnih baz (OMIM, Orphanet, Genetests)
Praktični pristop k DNA diagnostiki in interpretacija izvidov
Prepoznavanje vzorcev razvojnih nepravilnosti – sindromologija
Strukturiran pristop k analizi razvojnih nepravilnosti
Praktična uporaba diagnostičnih orodij (London dysmorfology database)
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semester
Genomski bioznačevalci pri diagnostiki in ocenjevanju prognoze
Sodobna molekularno-citogenetska diagnostika
Praktični pristop k mikromrežni komparativni genomski hibridizaciji
Predimplantacijska genetska diagnostika

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Znanje in razumevanje genetskih mehanizmov bolezni, prepoznavanja in diagnostike
genetskih bolezni ter osnovnih etičnih in pravnih vidikov v genetski medicini.
Praktične kompetence s področja medicinske genetike, ki jih mora obvladovati zdravnik.
Odražanje razumevanja teoretičnih spoznanj pri izkušnjah v praksi.
Povezovanje različnih strok v kontekstu genomske medicine.
Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Največje število študentov je 30 v študijskem letu. Zaključen 2. letnik medicinskega študija.

Obvezna študijska literatura in gradivo
Sodobni pregledni članki in knjižna poglavja s področja.
Knjiga - Genetika v ginekologiji:
https://itunes.apple.com/si/book/genetika-v-ginekologiji-la/id968996430?mt=11

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.
Izpit se izvaja tudi za za študente, ki na UL MF gostujejo v okviru programov mobilnosti
(Erasmus+ in drugo) v angleškem jeziku.

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.

