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✔

5.

✔

6.

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Nosilec izbirnega predmeta
doc. dr. Andrej Vogler, doc. dr. Špela Smrkolj, prof. dr. Tea Lanišnik Rižner
Izvajalci izbirnega predmeta

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za biokemijo, Katedra za ginekologijo in porodništvo

Kratek opis izbirnega predmeta
Študenti spoznajo hormonsko odvisne ginekološke bolezni: rak jajčnikov, rak endometrija in
endometriozo. Predmet obravnava epidemiologijo, patofiziologijo, patogenezo, diagnostiko in
zdravljenje hormonsko odvisnih ginekoloških bolezni. Študenti se seznanijo z vplivi genov,
steroidnih hormonov in drugih dejavnikov na razvoj teh bolezni, z različnimi teorijami in
molekularnimi osnovami patogeneze, z najnovejšimi smernicami diagnosticiranja in
zdravljenja. Seznanijo se tudi z metodološkimi pristopi proučevanja molekularnih osnov
razvoja teh bolezni in z metodami za identifikacijo novih biokemijskih označevalcev za
diagnosticiranje ali napoved prognoze.
Okvirno
semestru,
v katerem
se bo izbirni
predmet izvajal
Predmetobdobje
poteka vv obliki
predavanj
in študentskih
seminarjev.
Izbirni predmet se bo izvajal v prvi polovici poletnega semestra.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Študenti pripravijo in predstavijo seminarsko nalogo.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Pogoji za vpis so opravljeni izpiti predmetov Temelji biokemije, Medicinska biokemija in
molekularna genetika, Fiziologija in Patofiziologija.
Predmet lahko vpiše 30 študentov.

Obvezna študijska literatura in gradivo
Študijsko literaturo predstavljajo novejši pregledni članki s področja ter posamezna poglavja
knjig: Giudice L.C., Evers J.L.H., Healy D.L.: Endometriosis - Science and Practice,
Wiley-Blackwell 2012 in Berek J. S.: Berek and Novak's Gynecology, Lippincot Williams &
Wilkins 2007.

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.
Predmet se ne bo izvajal 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.

