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Immunologia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
BD000000BBLS.L8B.0940.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Wojciech Nowacki, Anna Chełmońska-Soyta

Pozostali prowadzący Wojciech Nowacki, Anna Chełmońska-Soyta, Joanna Bajzert

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

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

Liczba
punktów ECTS
2.0
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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 molekularne i komórkowe składowe
biorące udział w odpowiedzi odpornościowej wobec
antygenów własnych i obcych

KB_P6S_WG05,
KB_P6S_WG06

Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

W2
podstawowe mechanizmy odporności swoistej
i nieswoistej w tym mechanizmy odporności
przeciwzakaźnej i przeciwpasożytniczej

KB_P6S_W0G4,
KB_P6S_WG05

Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

W3 i przewiduje skutki pobudzenia lub supresji odpowiedzi
odpornościowej

KB_P6S_WG05,
KB_P6S_WG06

Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się specjalistyczną terminologią opisującą
zjawiska immunologiczne KB_P6S_UW05

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

U2 objaśnić zasady, interpretować wyniki i wykonywać
proste testy immunologiczne

KB_P6S_UO15,
KB_P6S_UW01,
KB_P6S_UW05

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

U3 analizować funkcje złożonego układu biologicznego
jakim jest system immunologiczny KB_P6S_UU16

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podjęcia dyskusji o społecznych skutkach czynnej
immunizacji ludzi i zwierząt

KB_P6S_KK01,
KB_P6S_KK02,
KB_P6S_KR05

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

K2
podjęcia dyskusji o współczesnych metodach
zwalczania i przeciwdziłania chorbom tła
immunologicznego

KB_P6S_KK01,
KB_P6S_KK02,
KB_P6S_KR05

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15
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Przygotowanie do zajęć 12

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
59

ECTS
2.0

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. Struktura układu immunologicznego. Elementy odporności wrodzonej i nabytej 
2. Antygeny. Komórki rozpoznające. Obwodowe narządy limfatyczne miejscem
rozpoznania Ag
3. Receptory rozpoznania immunologicznego. Główny układ zgodności tkankowej
(MHC)
4. Rozpoznanie immunologiczne - MHC. Prezentacja antygenu. TCR
5. Rozpoznanie immunologiczne- BCR
6. Dojrzewanie i różnicowanie limfocytów T i B
7. Cytokiny. Regulacja odpowiedzi immunologicznej
8. Zapalenie. Kaskada dopełniacza
9. Cytotoksyczność komórkowa w reakcjach immunologicznych
10. Reakcje nadwrażliwości (typ I i II)
11. Reakcje nadwrażliwości (typ III i IV) 
12. Odporność wrodzona. Odporność błon śluzowych
13. Niedobory immunologiczne wrodzone i nabyte
14. Immunizacja
15. Immunologia nowotworów. Immunologia przeszczepów

 

Wykład

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
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Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Kolokwium 50%

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

Dodatkowy opis

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa; student może mieć tylko jedną nieusprawiedliwioną nieobecność. W przypadku
nieobecności usprawiedliwionej student jest zobowiązany do zaliczenia odpowiedniej części materiału. Zaliczenie ćwiczeń
odbywa się na podstawie średniej ocen z bieżących krótkich sprawdzianów poprzedzających ćwiczenia oraz na podstawie
średniej z dwóch kolokwiów obejmujących materiał przedstawiony podczas wykładów i ćwiczeń. Jeśli kolokwium nie zostanie
zaliczone w pierwszym terminie student ma prawo do poprawy każdego kolokwium w formie pisemnej lub ustnej. Zaliczenie
przedmiotu jest równoznaczne z zaliczeniem kolokwiów.

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

KB_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do systematycznego aktualizowania wiedzy z zakresu biologii i dyscyplin
pokrewnych, uznaje jej znaczenie poznawcze. Ocenia krytycznie posiadaną wiedzę

KB_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny informacji dotyczących biologii, także tych podawanych w
mass-mediach.

KB_P6S_KR05 Absolwent jest gotów do uwzględniania zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt wynikających z postępu
cywilizacyjnego, wspiera idee i działania proekologiczne. Wykazuje etyczne postawy wobec zwierząt.

KB_P6S_UO15
Absolwent potrafi samodzielnie lub w grupie wykonywać proste zadania badawcze i eksperymenty z
zakresu biologii, planować i organizować pracę działając w sposób przedsiębiorczy. Podejmuje właściwe
decyzje o doborze technik badawczych i potrafi je zastosować

KB_P6S_UU16 Absolwent potrafi realizować poszerzanie wiedzy szczególnie z zakresu zagadnień biologicznych i własne
uczenie się przez całe życie.

KB_P6S_UW01 Absolwent potrafi prawidłowo przeprowadzić analizy ilościowe i jakościowe. Sprawnie i bezpiecznie
posługuje się przyrządami używanymi w laboratoriach chemicznych.

KB_P6S_UW05
Absolwent potrafi prawidłowo przeprowadzać obserwacje w laboratoriach biologicznych i w terenie.
Interpretuje wyniki oraz formułuje wnioski, wykorzystując terminologię naukową z zakresu biologii
korzystając z technik informatycznych.

KB_P6S_W0G4 Absolwent zna i rozumie molekularne podstawy funkcjonowania organizmów. Objaśnia molekularne
podłoże chorób infekcyjnych i genetycznych.

KB_P6S_WG05 Absolwent zna i rozumie budowę organizmów żywych na każdym poziomie organizacyjnym. Rozumie
procesy adaptacyjne w kontekście zmian morfologii, funkcji i środowiska.

KB_P6S_WG06
Absolwent zna i rozumie procesy fizjologiczne zachodzące w komórkach oraz funkcjonowanie tkanek i
narządów roślin oraz zwierząt. Objaśnia związki między budową i funkcją poszczególnych organów roślin i
zwierząt.


