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Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Humana genetika - izbrani primeri
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
Damjan Glavač

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

✔

3.

✔

4.

✔

5.

✔

6.

✔

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
Damjan Glavač, Inštitut za patologijo

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za patologijo

Kratek opis izbirnega predmeta
Predmet podaja primere sodobnih molekularnogenetskih preiskav.
Poglobljeno znanje sodobnih tehnik in postopkov molekularne genetike, genomike,
farmakogenomije in proteomike. Poznavanje DNA mrež, metod sekvenciranja nove
generacije in drugih metod analize celotnega genoma. Razumevanje simptomatike bolezni in
molekularno genetske analize. Racionalna diagnostika in terapija. Razumevanje pridobljenih
znanj in sklepanje na možne aplikacije teh znanj pri drugih bolezni. Kritična ocena pomena
molekularnogenetskega izvida. Sposobnost ocene korelacij genotip-fenotip. Pravilen odvzem
in ustrezno pošiljanje vzorcev za molekularno genetske preiskave. Pravilna interpretacija
molekularnogenetskega izvida. Prikazani bodo primeri molekularne diagnostike genetskih in
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stromalni tumorji – GIST, koronarna srčna bolezen, astma, sladkorna bolezen, primeri
farmakogenetike in farmakogenomike.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Pisni test (70%) in ocena seminarjev (30%).

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Število študentov je omejeno na 20. Pogojev oz. izpitov, ki jih mora študent opraviti, da lahko
vpiše izbirni predmet ni.

Obvezna študijska literatura in gradivo
Thompson & Thompson Genetics in Medicine, 8th edition, Nussbaum, McInnes, Willard,
Saunders Elsevier, Philadelphia, 2016.
Principles of Molecular Medicine; Marschall S. Runge, Cam Patterson, 2nd edition Humana
Press Inc, New Yersey, 2006 (prosto dostopna).
Novejši pregledni članki za posamezne sklope seminarjev / Review articles for seminar topics

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 bo v študijskem letu 2016/17 lahko izvajal tudi za študente, ki na UL MF
gostujejo v okviru programov mobilnosti (Erasmus+ in drugo).

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.

