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KURS Z ZAKRESU: Zaburzeń metabolizmu aminokwasów siarkowych 
Temat: Charakterystyka biochemiczna i kliniczna wrodzonych zaburzeń aminokwasów  – diagnostyka 

różnicowa  
 
Miejsce kursu:  
 
Termin:  21.06 – 23.06.2021;   godz. 9.00 – 16.00 
                    
Kierownik kursu:  dr. n.med. Katarzyna Kuśmierska 
 

Program kursu: 

Dzień I. 

 
 
 
 
 
 

8:30  Rejestracja  

 9.00 – 9.15 Otwarcie kursu -  dr. n. med. Katarzyna Kuśmierska 

……………………….. 

  9.20 – 10.15 
Aminokwasy w procesach metabolicznych komórki 
dr n.med. Katarzyna Kuśmierska 

  10.15 – 11.10 
Neurologia w zaburzeniach metabolizmu aminokwasów 
dr hab. n.med. Krystyna Szymańska 

11.10 – 11.25 
Przerwa kawowa 

11.25 – 12.10 
Rola aminokwasów rozgałęzionych w metabolizmie komórki 
dr n. med. Katarzyna Kuśmierska 

……………………….. 

12.10 – 12.55 
Diagnostyka pierwotnych i wtórnych zaburzeń metabolizmu aminokwasów 
Dr n. med. Katarzyna Kuśmierska 

12.55 – 13.25 
Przerwa obiadowa 

13.25 – 14.10 Choroba syropu klonowego 
dr n. med. Joanna Taybert 

14.10 – 15.00 
Aspekty kliniczne zaburzeń metabolizmu aminokwasów  
dr n.med Joanna Taybert 

15.00 – 15.15 
Przerwa kawowa   

15.15 – 16.00 
Hiperglicynemia w acydurii metylomalonowej i propionowej – charakterystyka kliniczna  
dr n. med. Joanna Taybert 

……………………….. 
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Dzień II. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….. 

  9.00 – 9.45 
Aminokwasy jako neuroprzekaźniki w OUN  
dr n. med. Katarzyna Kuśmierska 

9.45 – 10.30 
Acyduria glutarowa – zaburzenie metabolizmu lizyny 
dr n.med. Joanna Taybert  

10.30 – 10.45 
Przerwa kawowa  

10.45 – 11.45 
Układ dopaminergiczny i serotonergiczny w zaburzeniach metabolizmu aminokwasów 
aromatycznych 
dr n. med. Katarzyna Kuśmierska 

……………………….. 

11.45 – 12.30 
Acyduria izowalerianowa – charakterystyka kliniczna 
 dr n. med. Joanna Taybert 

12.30 – 13.00 
Obiad 

13.00 – 13.45 
Produkty rozpadu tryptofanu na szlaku kynureninowym 
dr n. med. Katarzyna Kuśmierska  

13.45 – 14.45 
Deficyt fumaryloacetoacetazy  - tyrozynemia typu I 
dr n. med. Joanna Taybert 

14.45 – 15.00 
Przerwa kawowa 

15.00 – 16.00 
Neurologia w zaburzeniach metabolizmu aminokwasów aromatycznych 
dr hab. n. med. Krystyna Szymańska 

……………………….. 



 

Projekt „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”, Nr projektu UDA-POWER.04.03.00-00-0054/18  
tel.: (22) 32-77-356; kursy@imid.med.pl, edu-metgen.imid.med.pl 

 

Dzień III. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….. 

  9.00 – 10.00 
Rola cyklu metioninowego w procach biochemicznych zachodzących w komórce 
dr n. med. Katarzyna Kuśmierska 

10.00 – 10.45 Kliniczne aspekty zaburzeń cyklu metioninowego  
 dr n.med. Joanna Taybert 

10.30 – 10.45 
Przerwa kawowa 

10.45 – 11.30 
Rola glutaminianu w procesach komórkowych 
dr n.med. Katarzyna Kuśmierska 

……………………….. 

11.30 – 12.30 
Spektrometria mas w diagnostyce zaburzeń metabolizmu aminokwasów 
dr n. chem. Jakub Nawała 

12.30 – 13.00 
Obiad  
 

13.00 – 13.45 
Kofaktor molibdenowy w metabolizmie aminokwasów siarkowych 
dr n. med. Joanna Taybert 

13.45 – 14.45 
Neurologia w zaburzeniach metabolizmu glutaminianu 
 dr hab. n. med. Krystyna Szymańska 

14.45 – 15.00 
Przerwa kawowa  

15.00 – 16.00 
Kolokwium i zakończenie kursu. 
dr n. med. Katarzyna Kuśmierska 

……………………….. 


