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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami immunologii. W ramach przedmiotu
studenci poznają morfologię centralnych i obwodowych narządów limfatycznych oraz rolę elementów składowych
układu odporności w przebiegu swoistej i nieswoistej odpowiedzi immunologicznej. Tematyka przedmiotu
obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem głównego układu zgodności tkankowej (HLA) w zakresie
odpowiedzi na antygeny własne i obce. W programie realizowanego przedmiotu znajdują się dodatkowo
zagadnienia związane z klasyfikacją reakcji nadwrażliwości, rozwojem pierwotnych i wtórnych niedoborów
odporności, mechanizmami prowadzącymi do rozwoju chorób autoimmunizacyjnych i nowotworowych,
odpornością przeciwzakaźną, immunohematologią oraz zasadami i formami stosowanych aktualnie
immunoterapii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawy rozwoju i mechanizmy funkcjonowania
układu odporności, w tym swoiste i nieswoiste
mechanizmy leżące u podstaw rozwoju odpowiedzi
humoralnej i komórkowej

BC_P6S_WG04,
BC_P6S_WG06

Egzamin pisemny,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

W2
i potrafi opisać budowę i funkcję głównego układu
zgodności tkankowej w stanach prawidłowych
i patologicznych,

BC_P6S_WG04,
BC_P6S_WG06

Egzamin pisemny,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

W3 i potrafi wymienić i scharakteryzować typy reakcji
nadwrażliwości

BC_P6S_WG04,
BC_P6S_WG06

Egzamin pisemny,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

W4 i potrafi opisać i odróżnić pierwotne niedobory
odporności od wtórnych

BC_P6S_WG04,
BC_P6S_WG06

Egzamin pisemny,
Kolokwium

W5 podstawy współczesnej immunoterapii
i immunoprofilaktyki u dzieci i u osób dorosłych

BC_P6S_WG06,
BC_P6S_WK18

Egzamin pisemny,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się terminologią specjalistyczną z zakresu
immunologii i immunoterapii

BC_P6S_UO15,
BC_P6S_UW01

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń

U2
dobrać, wykonać i zinterpretować uzyskane wyniki
testów immunologicznych wykrywające obecność
przeciwciał i antygenów w materiale biologicznym

BC_P6S_UO15,
BC_P6S_UW01

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń

U3 wykorzystać zdobytą wiedzę praktyczną do analizy
zaburzeń funkcjonowania układu odporności BC_P6S_UU16

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykazania odpowiedzialności za powierzony sprzęt BC_P6S_KR04
Egzamin pisemny,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach
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K2 przestrzegania zasad BHP BC_P6S_KR04
Egzamin pisemny,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

K3
formułowania, przedstawiania i dyskutowania nad
zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem układu
odporności w stanach prawidłowych i chorobowych

BC_P6S_KK01,
BC_P6S_KO02

Egzamin pisemny,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25

Konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
77

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
32

ECTS
1.1

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Podstawowe pojęcia immunologiczne. Charakterystyka komórek układu
odporności. Struktura i funkcje układu immunologicznego (1h). 

2. Mechanizmy odporności nieswoistej (1h).

3. Elementy swoistej odpowiedzi komórkowej i humoralnej (1h).

Limfocyty B - dojrzewanie limfocytów B, populacje limfocytów B, aktywacja
limfocytów B, budowa i rola receptora BCR, przeciwciała i ich różnorodność (1h). 

Limfocyty T -budowa i rola receptorów TCR, dojrzewanie limfocytów T, populacje i
subpopulacje limfocytów T, krążenie i aktywacja limfocytów T (1h).

4. Budowa i rola głównego układu zgodności tkankowej  (HLA). Prezentacja
antygenów w kontekście HLA. Podstawy immunologii transplantacyjnej (1h).

5. Mechanizmy regulacji odpowiedzi immunologicznej.  Rola cytokin (1h).

6. Mechanizmy cytotoksyczności. Cytotoksyczność komórkowa - naturalna i
zależna od przeciwciał (1h).

7. Pierwotne i wtórne niedobory odporności (1h).

8. Reakcje nadwrażliwości. Zjawisko tolerancji immunologicznej (1h).

9. Podstawy immunohematologii i transfuzjologii (1h).

10. Mechanizmy chorób o podłożu autoimmunizacyjnym. Przykłady chorób
autoimmunizacyjnych (1h).

11. Podstawy immunologii nowotworów (1h).

12. Swoista odporność przeciwzakaźna (1h).

13. Immunoterapia i immunoprofilaktyka (1h).

Wykład

2.

 1. Podstawowe testy immunologiczne, reakcje aglutynacji i precypitacji. Detekcja
kompleksów immunologicznych metodą immunofluorescencji (2h). 

2. Fagocytoza - metody badania aktywności fagocytów, test pochłaniania i
redukcji NBT (2h). 

3. Immunoenzymatyczne testy fazy stałej. Wykonanie i interpretacja wyników
testu Elisa (2h).

4. Technika Western blot - wykonanie i interpretacja wyników testu (2h). 

5. Ocena funkcji układu dopełniacza (1h) + kolokwium I (1h)

6. Podstawy cytometrii przepływowej i sortowania komórek. Izolacja komórek
jednojądrzastych krwi obwodowej. Analiza odsetka limfocytów we krwi obwodowej
(2h).

7. Badania aktywacji limfocytów. Test transformacji blastycznej limfocytów pod
wpływem mitogenu (1h). 

8. Badania funkcji limfocytów B - detekcja komórek produkujących przeciwciała
(1h) + kolokwium II (1h)

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza przypadków, Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń 50%

Dodatkowy opis

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń, dwóch kolokwiów sprawdzających w semestrze,
obejmujących zakres materiału z wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych (na poziomie przynajmniej 60%) oraz egzaminu
pisemnego, do którego student może przystąpić po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych. 
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest obecność studenta i uczestnictwo we wszystkich ćwiczeniach
(dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność). W przypadku nieobecności studenta na zajęciach student jest
zobowiązany do zaliczenia odpowiedniej części materiału. Zaliczenie ćwiczeń i wykładów odbywa się na podstawie zaliczenia
wszystkich kolokwium poprzedzających ćwiczenia, sprawozdań z wykonanych ćwiczeń, dwóch kolokwiów obejmujących
zagadnienia przedstawione podczas wykładów i ćwiczeń.
Student ma prawo do poprawy każdego z kolokwiów oraz egzaminu testowego, w przypadku  braku zaliczenia w pierwszym
terminie.

Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu anatomii, fizjologii, histologii oraz biologii komórki, zgodnie z programem zajęć dla kierunku.

Literatura
Obowiązkowa

Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T: Immunologia wyd.7 zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,1.
2017
Ptak W., Ptak M., Szczepanik M.: Podstawy immunologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 20102.
Kandafer-Szerszeń M.: Ćwiczenia z immunologii. Wydawnictwo UMCS, Lublin 20063.

Dodatkowa

Abbas A.K., Lichtman A.H., Pillai S.: Immunologia. Funkcje i zaburzenia układu immunologicznego. Wydanie polskie, pod1.
red. J. Żeromskiego, Edra i Urban, Wrocław 2015
Vollmar A., Zundorf I., Dingerman T: Immunologia i immunoterapi, wydanie polskie, pod red. J. Żeromskiego, MedPharm,2.
Wrocław 2015
Chapel H., Haeney M., Misbah S., Snowden N.: Immunologia kliniczna, wydanie polskie pod red. G. Senatorskiego, Czelej,3.
Lublin 2009
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BC_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do systematycznej aktualizacji wiedzy z zakresu biologii i dyscyplin pokrewnych.
Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę oraz informacje dotyczące biologii człowieka podawane w mass-
mediach.

BC_P6S_KO02
Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego; jest świadomy
znaczenia bioróżnorodności. Aktywnie propaguje ochronę i dba o jakość środowiska naturalnego.
Propaguje zachowania prozdrowotne i proekologiczne.

BC_P6S_KR04 Absolwent jest gotów do efektywnej i bezpiecznej współpracy. Dba o bezpieczeństwo pracy własnej i
innych. Przestrzega zasad etyki zawodowej.

BC_P6S_UO15
Absolwent potrafi planować zadania badawcze z zakresu biologii człowieka; organizować pracę
indywidualną oraz w zespole oraz podejmować właściwe decyzje o doborze technik badawczych, które
potrafi zastosować

BC_P6S_UU16 Absolwent potrafi kształtować ścieżkę własnego rozwoju; rozumie potrzebę uczenia się i uzupełniania
wiedzy przez całe życie

BC_P6S_UW01 Absolwent potrafi przeprowadzać proste reakcje chemiczne, wykonywać analizy ilościowe i jakościowe,
posługiwać się przyrządami używanymi w laboratoriach chemicznych

BC_P6S_WG04 Absolwent zna i rozumie molekularne podstawy funkcjonowania organizmów a także molekularne podłoże
chorób infekcyjnych i genetycznych człowieka

BC_P6S_WG06
Absolwent zna i rozumie procesy fizjologiczne komórek i funkcjonowanie tkanek oraz narządów roślin i
zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. a także związki między budową i funkcją
poszczególnych organów człowieka i zwierząt

BC_P6S_WK18
Absolwent zna i rozumie fundamentalne zjawiska i procesy przyrodnicze oraz ich związki z licznymi
dyscyplinami pokrewnymi oraz zagrożenia i problemy etyczno-moralne związane z rozwojem biologii
Wskazuje możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu społeczno-gospodarczym


