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Immunologia weterynaryjna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
weterynaria

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Poziom studiów
jednolite studia magisterskie

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WMWMWWS.J8B.0943.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
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Przedmioty kierunkowe
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Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie
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Pozostali prowadzący Anna Chełmońska-Soyta, Julia Miller, Joanna Bajzert, Agnieszka Żak

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Grupa zajęć standardu
A. Zajęcia w zakresie nauk podstawowych

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest osiągnięcie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw immunologii a szczególnie
wskazanie integracyjnej roli procesów odpornościowych, wskazanie głównych mechanizmów odpowiedzialnych
za rozpoznanie immunologiczne antygenów własnych i obcych, współdziałania i komunikacji pomiędzy
komórkami układu odpornościowego. Zostaną przedstawione mechanizmy immunologiczne leżące u podstaw
nadwrażliwości i procesów zapalnych, także sposoby czynnej i biernej immunizacji chroniące przed czynnikami
zakaźnymi u pacjenta indywidualnego i w populacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
rozwój, budowę, funkcjonowanie, zachowania
i mechanizmy fizjologiczne zwierząt w warunkach
prawidłowych i mechanizmy zaburzeń w warunkach
patologicznych

O.W2
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Kolokwium

W2 strukturę organizmu zwierzęcego: komórek, tkanek,
narządów i układów A.W1

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Kolokwium

W3

budowę, czynność i mechanizmy regulacji narządów
i układów organizmu zwierzęcego (oddechowego,
pokarmowego, krążenia, wydalniczego, nerwowego,
rozrodczego, hormonalnego, immunologicznego
i powłok skórnych oraz ich integracji na poziomie
organizmu

A.W2
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Kolokwium

W4
zasady i mechanizmy leżące u podstaw zdrowia
zwierząt, powstawania chorób i ich terapii -
od poziomu komórki, przez narząd, zwierzę, stado
zwierząt do całej populacji zwierząt

A.W10
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Kolokwium

W5
zmiany patofizjologiczne komórek, tkanek, narządów
i układów zwierząt oraz mechanizmy biologiczne,
w tym immunologiczne, a także możliwości
terapeutyczne umożliwiające powrót do zdrowia

A.W12
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Kolokwium

W6
zasady i mechanizmy leżące u podstaw zdrowia
zwierząt, a także powstawania chorób i ich terapii -
od poziomu komórki przez narząd, zwierzę do całej
populacji zwierząt

O.W1
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Kolokwium

W7

biologię czynników zakaźnych wywołujących choroby
przenoszone między zwierzętami oraz
antropozoonozy, z uwzględnieniem mechanizmów
przenoszenia choroby oraz mechanizmów obronnych
organizmu

A.W13
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Kolokwium

W8 polską i łacińską nomenklaturę medyczną A.W20
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

analizować i interpretować objawy kliniczne, zmiany
anatomopatologiczne oraz wyniki badań
laboratoryjnych i dodatkowych, formułować
rozpoznanie stanu chorobowego, z uwzględnieniem
diagnostyki różnicowej, oraz podejmować czynności
terapeutyczne lub profilaktyczne

O.U2 Kolokwium

U2
posługiwać się lekarską nomenklaturą łacińską
w stopniu niezbędnym do rozumienia i opisywania
czynności lekarskich, stanu zdrowia zwierząt, chorób
oraz stanów i zmian patologicznych

O.U8
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Kolokwium

U3

posługiwać się podstawowymi technikami
laboratoryjnymi, takimi jak: analiza jakościowa,
miareczkowanie, kolorymetria, pehametria,
chromatografia oraz elektroforeza białek i kwasów
nukleinowych

A.U2 Kolokwium

U4 opisać zmiany funkcjonowania organizmu w sytuacji
zaburzeń homeostazy A.U4

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Kolokwium

U5 słuchać i udzielać odpowiedzi językiem zrozumiałym,
odpowiednim do sytuacji A.U13 Egzamin ustny

U6 zaplanować postępowanie diagnostyczne O.U3
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 korzystania z obiektywnych źródeł informacji O.K4
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Kolokwium

K2 formułowania wniosków z własnych pomiarów lub
obserwacji O.K5 Kolokwium

K3

rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej
krytyki w zakresie praktyki weterynaryjnej,
przyjmowania krytyki prezentowanych przez siebie
rozwiązań, ustosunkowywania się do niej w sposób
jasny i rzeczowy, także przy użyciu argumentów
odwołujących się do dostępnego dorobku naukowego
w dyscyplinie

O.K7
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Kolokwium

K4 komunikowania się ze współpracownikami i dzielenia
się wiedzą O.K9 Egzamin pisemny,

Egzamin ustny

K5 pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności O.K8
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Kolokwium

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 40
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Udział w egzaminie 2

Konsultacje 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1.     Struktura układu immunologicznego. Obwodowe narządy limfatyczne,
miejsce rozpoznania Ag. Krążenie limfocytów.
2.    Rozpoznanie immunologiczne. Receptory rozpoznania immunologicznego.
Główny układ zgodności tkankowej (MHC). Prezentacja Ag.    Receptor dla
antygenu limfocytów T - TCR
3.    Rozpoznanie immunologiczne cd. - receptor dla antygenu limfocytów B - BCR.
Dojrzewanie i różnicowanie limfocytów T i B. 
4.    Cytokiny. Regulacja odpowiedzi immunologicznej. Zapalenie.
5.    Cytotoksyczność komórkowa w reakcjach immunologicznych. Odpowiedź
immunologiczna w zakażeniach wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych.
6.    Reakcje nadwrażliwości.
7.    Odporność wrodzona. Odporność błon śluzowych.
8.    Immunologiczne podstawy szczepienia zwierząt. Uodparnianie czynne i
bierne.

Wykład

2.

 1.     Reakcje antygen (Ag) – przeciwciało (Ab) -  Testy immunoprecypitacyjne
2.     Reakcje antygen (Ag) – przeciwciało (Ab)  - Testy immunoenzymatyczne
(ELISA, Western blotting). Przeciwciała monoklonalne.
3.     Reakcje antygen (Ag) – przeciwciało (Ab) -  Aglutynacja i odczyn
hemolityczny. Antygeny grupowe krwi.
4.     Badanie funkcji granulocytów. 
5.     Badanie funkcji limfocytów. 
6.     Zaawansowane metody immunonfenotypizacji. Cytometria przepływowa. 
7.     Zastosowanie testów immunologicznych w badaniach naukowych i analizie
przypadków klinicznych.
8.    Immunologia eksperymentalna. Modele zwierzęce chorób immunologicznych

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia, analiza przypadków, Burza mózgów, Pokaz/demonstracja, Praca w grupie

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Egzamin ustny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Kolokwium 50%
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Dodatkowy opis

Średnia z dwóch ocen z kolokwiów oraz aktywność: 50%
Ocena z egzaminu: 50%
Do zaliczenia ćwiczeń oraz dopuszczenia do egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% punktów możliwych do
zdobycia w obydwu kolokwiach

Wymagania wstępne
Przedmiot sekwencyjny, wymagany zdany egzamin z anatomii, histologii i biochemii.

Literatura
Obowiązkowa

Immunologia. Red. Gołąb, Jakóbisiak i wsp. PWN, 20171.
Immunochemia w biologii medycznej. Metody laboratoryjne. Kątnik-Prastowska, PWN, 20092.
Immunologia, D. Male, D.B. Roth, I. Roitt, J. Brostoff wyd. II polskie, red. J. Żeromski Urban and Partner, 20083.

Dodatkowa

Immunologia kliniczna psów i kotów, Michael Day, Galaktyka, 20131.
Veterinary Immunology, Ian Tizard, Elsevier, 20182.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

A.U2 Posługiwać się podstawowymi technikami laboratoryjnymi, takimi jak: analiza jakościowa, miareczkowanie,
kolorymetria, pehametria, chromatografia oraz elektroforeza białek i kwasów nukleinowych

A.U4 Opisać zmiany funkcjonowania organizmu w sytuacji zaburzeń homeostazy

A.U13 Słuchać i udzielać odpowiedzi językiem zrozumiałym, odpowiednim do sytuacji

A.W1 Strukturę organizmu zwierzęcego: komórek, tkanek, narządów i układów

A.W2
Budowę, czynność i mechanizmy regulacji narządów i układów organizmu zwierzęcego (oddechowego,
pokarmowego, krążenia, wydalniczego, nerwowego, rozrodczego, hormonalnego, immunologicznego i powłok
skórnych oraz ich integracji na poziomie organizmu

A.W10 Zasady i mechanizmy leżące u podstaw zdrowia zwierząt, powstawania chorób i ich terapii - od poziomu komórki,
przez narząd, zwierzę, stado zwierząt do całej populacji zwierząt

A.W12 Zmiany patofizjologiczne komórek, tkanek, narządów i układów zwierząt oraz mechanizmy biologiczne, w tym
immunologiczne, a także możliwości terapeutyczne umożliwiające powrót do zdrowia

A.W13 Biologię czynników zakaźnych wywołujących choroby przenoszone między zwierzętami oraz antropozoonozy, z
uwzględnieniem mechanizmów przenoszenia choroby oraz mechanizmów obronnych organizmu

A.W20 Polską i łacińską nomenklaturę medyczną

O.K4 Korzystania z obiektywnych źródeł informacji

O.K5 Formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji

O.K7
Rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki w zakresie praktyki weterynaryjnej, przyjmowania
krytyki prezentowanych przez siebie rozwiązań, ustosunkowywania się do niej w sposób jasny i rzeczowy, także
przy użyciu argumentów odwołujących się do dostępnego dorobku naukowego w dyscyplinie

O.K8 Pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności

O.K9 Komunikowania się ze współpracownikami i dzielenia się wiedzą

O.U2
Analizować i interpretować objawy kliniczne, zmiany anatomopatologiczne oraz wyniki badań laboratoryjnych i
dodatkowych, formułować rozpoznanie stanu chorobowego, z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej, oraz
podejmować czynności terapeutyczne lub profilaktyczne

O.U3 Zaplanować postępowanie diagnostyczne

O.U8 Posługiwać się lekarską nomenklaturą łacińską w stopniu niezbędnym do rozumienia i opisywania czynności
lekarskich, stanu zdrowia zwierząt, chorób oraz stanów i zmian patologicznych

O.W1 Zasady i mechanizmy leżące u podstaw zdrowia zwierząt, a także powstawania chorób i ich terapii - od poziomu
komórki przez narząd, zwierzę do całej populacji zwierząt

O.W2 Rozwój, budowę, funkcjonowanie, zachowania i mechanizmy fizjologiczne zwierząt w warunkach prawidłowych i
mechanizmy zaburzeń w warunkach patologicznych


