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CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o procesach wolnorodnikowych, utleniania
i przeciwutleniaczach w matrycach biologicznych, żywności i organizmie człowieka. Przedstawione są mechanizmy
działania przeciwutleniaczy, ich struktura chemiczna, występowanie w surowcach i produktach żywnościowych,
interakcje przeciwutleniaczy w żywności. Omawiane są również zagadnienia biodostępności naturalnych
przeciwutleniaczy oraz ich roli w organizmie człowieka. Studenci są również zapoznawani z metodami oznaczania
zawartości przeciwutleniaczy (przygotowanie próbki, ekstrakcja, metody spektroskopowe, metody chromatografii
NP-HPLC, RP-HPLC), metodami analizy aktywności antyoksydacyjnej oraz metodami wykorzystującymi struktury
biomimetyczne do badania mechanizmów działania antyoksydantów.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykłady z prezentacja multimedialną, konsultacje z wykładowcą.
ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU/MODUŁU

Odniesienie
do efektów
kierunkowych

AN2A_W01
AN2A_W02
AN2A_W04
AN2A_W05
AN2A_W06
AN2A_W09

EE3. Studenci potrafią posługiwać się fachowym słownictwem dotyczącym procesów
wolnorodnikowych, utleniania i przeciwutleniaczy.

AN2A_U12

Kompetencje społeczne

Umiejętności Wiedza

EE1. Studenci posiadają wiedzę dotyczącą procesów wolnorodnikowych, utleniania oraz
występowania, przemian i mechanizmów działania przeciwutleniaczy.
E2. Studenci posiadają wiedzę dotyczącą metod oznaczania przeciwutleniaczy i aktywności
antyoksydacyjnej.

E4. Studenci śledzą na bieżąco nowości dotyczące procesów wolnorodnikowych, utleniania i
przeciwutleniaczy, co zapewnia ciągle poszerzanie specjalistycznej wiedzy w dziedzinie
technologii i badań naukowych.

AN2A_K01
AN2A_K07

E5. Studenci mają świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumieją potrzebę
ciągłego kształcenia.
E6. Studenci upowszechniają wiedze dotyczącą roli przeciwutleniaczy w żywności i organizmie
człowieka.

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Test końcowy
Ocena dyskusji

E1-E3
E4-7

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykłady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Procesy wolnorodnikowe i utleniania w żywności i organizmie człowieka
Przeciwutleniacze i mechanizm ich działania
Naturalne i syntetyczne przeciwutleniacze – występowanie w żywności.
Biodostępność naturalnych przeciwutleniaczy, oddziaływania z innymi składnikami żywności.
Przeciwutleniacze w organizmie człowieka – korzyści zdrowotne.
Metody oznaczania przeciwutleniaczy.
Metody oznaczania aktywności antyoksydacyjnej.

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu

Ocena z egzaminu

Procentowy udział w
końcowej ocenie

100%
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