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Immunologia
Karta opisu przedmiotu
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Nie
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Immunologia jest przedmiotem opisującym biologiczne i biochemiczne mechanizmy leżące u podstaw zjawisk
odporności na patogeny oraz inne czynniki  zagrażające równowadze immunologicnej ustroju. Wskazuje
fizjologiczne i anatomiczne uwarunkowania funkcjonowania komórek układu odpornościowego a także
molekularne podstawy rozpoznania antygenów własnych i obcych. Opisuje w jaki sposób dysfunkcja układu
odpornościowego wpływa na zdrowie człowieka. Pokazuje metody sterowania odpowiedzią odpornościową
prowadzące do wzmocnienia lub osłabienia reakcji odpornościowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawowe mechanizmy odporności swoistej
i nieswoistej wobec antygenów obcych groźnych dla
zdrowia człowieka

BC_P6S_WG04,
BC_P6S_WG06

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

W2
przyczyny zaburzonych mechanizmów
immunologicznych w przebiegu chorób
z nadwrażliwości i niedoborów odporności u człowieka

BC_P6S_WG04,
BC_P6S_WG06

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

W3 zasady immunoprofilaktyki swoistej u dzieci i osób
dorosłych

BC_P6S_WG04,
BC_P6S_WG06,
BC_P6S_WK18

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykonać podstawowe testy immunologiczne
wykrywające obecność antygenów i przeciwciał
w materiale biologicznym

BC_P6S_UO15,
BC_P6S_UW01

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

U2 przeprowadzić proste testy laboratoryjne z
wykorzystaniem komórek układu odpornościowego

BC_P6S_UO15,
BC_P6S_UW01

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

U3 wykorzystać praktyczną wiedzę do interpretacji
zjawisk immunologicznych u ludzi BC_P6S_UU16

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
przedstawienia argumentów wskazujące
na konieczność stosowania szczepień profilaktycznych
w populacji człowieka

BC_P6S_KK01,
BC_P6S_KO02

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

K2
w jasny i przystępny sposób wyjaśnić niekorzystne
skutki wtórnych niedoborów immunologicznych w tym
AIDS w kontekście zdrowia jednostki i populacji

BC_P6S_KK01,
BC_P6S_KO02

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach
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K3
w przystępny sposób przedstawić zagadnienia
odporności człowieka w gremiach nie związanych
bezpośrednio z naukami biologicznymi

BC_P6S_KK01,
BC_P6S_KO02

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
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

1.

1.Odporność swoista i nieswoista. Receptory dla antygenu na komórkach układu
odpornościoweg
2. Główny układ zgodności tkankowej człowieka. Prezentacja antygenu limfocytom
3. Fazy odpowiedzi odpornościowej . Rola komórek prezentujących antygen
4. Faza efektorowa odpowiedzi odpornościowej. Odporność komórkowa
5. Faza efektorowa odpowiedzi odpornościowej. Odporność humoralna
6. Cytokiny. Regulacja odpowiedzi immunologicznej.
7. Nadwrażliwość typu I i II
8. Nadwrażliwość typu III i IV
9. Niedobory odpornościowe pierwotne i wtórne
10. Odporność błon śluzowych
11. Immunizacja bierna i kształtowanie się odporności w okresie pre- i
postanatlnym.
12. Immunizacja czynna. Kalendarz szczepień
13. Odporność przeciwnowotworowa
14. Odporność transplantacyjna
15. Immunologia ciąży

Wykład
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2.

 1.     Przeciwciało jako odczynnik immunologiczny  
2.    Przeciwciała monoklonalne (mAb) 
3.    Immunoezymatyczne testy fazy stałej. Test ELISA  
4.    Immunoezymatyczne testy fazy stałej. Western Blot oraz Doting 
5.    Reakcje obrony nieswoistej 
6.    Ocena aktywności limfocytów in vitro
7.    Praktyczne wykorzystanie poznanych technik 

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Egzamin ustny 50%

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

Dodatkowy opis

Zaliczenie ćwiczeń:Dwukrotnie w semestrze sprawdziany pisemne. Student jest zobowiązany do złożenia pisemnego
sprawozdania z ostatnich ćwiczeń, podczas których otrzyma kartę pracy.Sprawdziany pisemne ( obejmujące materiał z
ćwiczeń i wykładów) i projekt są oceniane zgodnie ze skalą punktową. Student zbiera punkty przez cały semestr. Student
uzyskuje zaliczenie, jeżeli zdobędzie 60% wszystkich możliwych punktów. Ocena z ćwiczeń jest proporcjonalna do liczby
zdobytych punktów. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa; student może mieć tylko jedną nieusprawiedliwioną
nieobecność. W przypadku dodatkowej nieobecności usprawiedliwionej student jest zobowiązany do zaliczenia odpowiedniej
części materiału (bez dodatkowych punktów).
Zaliczenie przedmiotu: 
studentów posiadających zaliczenie ćwiczeń obowiązuje pisemny egzamin testowy (50 otwartych pytań) w sesji
egzaminacyjnej. Egzamin trwa 65 min. Jeśli egzamin nie zostanie zaliczony (mniej niż 60% prawidłowych odpowiedzi) w
pierwszym terminie student ma prawo ponownie go zdawać ustnie lub pisemnie w terminie poprawkowym

Wymagania wstępne
Wiedza podstawowa i zaawansowana  z zakresu biologii komórki, anatomii, histologii, biochemii, genetyki, zgodnie z
programem zajęć 

Literatura
Obowiązkowa

1.Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T Immunologia wyd.6 zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,1.
2014
2.Immunochemia w biologii medycznej. Metody laboratoryjne. Kątnik-Prastowska, PWN, 20092.

Dodatkowa

1. Immunologia. Funkcje i zaburzenia układu immunologicznego. A.K. Abbas, A.H. Lichtman, S. Pillai wyd. I polskie, red. J.1.
Żeromski 352 strony rok wydania: 2015
2. Male D., Brostoff J., Roth D.B., Roitt I. Immunologia 7 ed. Elsevier Urban&Partner, Wrocław, 20082.
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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_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


