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Regulamin zajęć: 

1. Obecność na seminariach jest obowiązkowa. Nieobecność usprawiedliwioną należy 

odpracować z inną grupą studencką, po uprzednim zgłoszeniu u prowadzącego zajęcia. W 

przypadkach losowych forma zaliczenia nieobecności do uzgodnienia z koordynatorem kursu.  

2. Nie ma możliwości indywidualnej zmiany grupy, z wyjątkiem konieczności 

odpracowywania zajęć w przypadku nieobecności.  

3. Organizacja seminariów:  

Tematyka seminariów obejmuje zagadnienia z zakresu immunologii klinicznej i diagnostyki 

immunologicznej.  

Na każde z seminariów przewidziano 6-7 wiodących tematów w zakresie, których studenci 

zobowiązani są przygotować się. Każdy z tych tematów będzie zreferowany przez dowolnie 

wybranego przez grupę studenta w formie 20 min. prezentacji, a następnie przedyskutowany z 

udziałem prowadzącego zajęcia nauczyciela i oceniany w skali 1-5 punktów, które będą 

doliczane do puli punktów gromadzonych przez studenta w trakcie seminariów. Studenci 

nieprzygotowani do zajęć będą zobowiązani do zdania materiału u prowadzącego zajęcia. 

Niezaliczenie dwóch lub więcej tematów spowoduje niezaliczenie przedmiotu.  

5. Po zakończeniu zajęć, na platformie OLAT, odbywa się kolokwium zaliczeniowe 

obejmujące materiał z wykładu i seminariów. Składa się ze 100 pytań testowych, czas trwania 

100 min. Termin do uzgodnienia dla całego roku. Maksymalna ocena: 100 punktów. 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie łącznie 60 punktów z kolokwium 

zaliczeniowego i punktów za wystąpienia podczas seminarium 

Przewiduje się dwie poprawki kolokwium zaliczeniowego. 

 

Seminarium nr 1  

Choroby alergiczne, uwarunkowane nadwrażliwością i autoimmunizacyjne 

Prowadzący Magdalena Frydrychowicz 

 

I  

1. IV typy nadwrażliwości – klasyfikacja Gella i Coombsa. 

2. Definicje: alergia, alergen, choroba atopowa, atopia, anafilaksja, reakcja 

anafilaktoidalna. 

3. Epidemiologia chorób alergicznych: czynniki genetyczne, czynniki środowiskowe, 

hipoteza higieny, marsz alergiczny. 

 

II  



1. Immunopatogeneza chorób alergicznych: komórki biorące udział w reakcji alergicznej 

(limfocyty, komórki tuczne i bazofile, eozynofile), mediatory reakcji alergicznych (mediatory 

preformowane, mediatory generowane. 

2. Fazy reakcji alergicznej: faza natychmiastowa, faza późna, faza przewlekła. 

3. Alergeny: cechy molekularne, alergeny główne i słabe, klasyfikacja i rodzaje alergenów, 

alergeny krzyżowe. 

 

III  

1. Diagnostyka laboratoryjna alergii: ocena ekspozycji alergenowej , diagnostyka reakcji 

nadwrażliwości (oznaczanie IgE, badanie cytologiczne, badanie histopatologiczne, oznaczanie 

markerów aktywacji komórek, badanie stężenia cytokin), monitorowanie leczenia 

(farmakologicznego, alergenowej immunoterapii swoistej), badania genetyczne, hodowle 

komórkowe 

 

Autoimmunizacja  

IV  

 Choroby autoimmunizacyjne człowieka: podział ze względu na umiejscowienie autoantygenu, 

podział ze względu na mechanizmy efektorowe. 

 Choroby zależne od mechanizmów komórkowych, rola limfocytów Th17, choroby zależne od 

wytwarzania autoprzeciwciał, choroby kompleksów immunologicznych. 

 Czynniki prowadzące do zniesienia autotolerancji:  

1. czynniki endogenne: czynniki genetyczne, zaburzenia mechanizmów 

tolerancji centralnej, zaburzenia mechanizmów tolerancji obwodowej, płeć, 

rola zwiększonej sekrecji cytokin, rola receptorów Toll–podobnych w 

autoimmunizacji, 

2. czynniki egzogenne: infekcje wirusowe i bakteryjne, hipoteza higieny, rola 

bakteryjnej flory jelitowej i diety, inne elementy środowiska zewnętrznego. 

  

V  

 Charakterystyka wybranych chorób autoimmunizacyjnych: 

1. Choroby narządowo nieswoiste – ogólna charakterystyka 

2. Jednostki chorobowe: 

a) Toczeń rumieniowaty układowy 

b) Reumatoidalne zapalenie stawów 

c) Twardzina układowa 

d) Zapalenie wielomięśniowe/zapalenie skórno-mięśniowe 



e) Zespół Sjögrena 

f) Mieszana choroba tkanki łącznej  

g) Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 

h) Młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów 

Rodzaje autoprzeciwciał, sposoby ich wykrywania, znaczenie w ustaleniu diagnozy i 

monitorowaniu. Objawy związane z mechanizmami uszkodzenia.  

VI  

Choroby narządowo swoiste 

1. Choroby narządowo swoiste – ogólna charakterystyka 

2. Jednostki chorobowe: 

a) autoimmunologiczne choroby tarczycy 

b) choroba Addisona 

c) cukrzyca typu I 

d) autoimmunizacyjne zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka 

e) autoimmunologiczne choroby wątroby: aktywne zapalenie wątroby, pierwotna 

marskość żółciowa 

f) zespół Goodpasture’a 

g) autoimmunologiczne przyczyny niepłodności 

h) celiakia 

i) choroba Leśniowskiego-Crohna 

j) wrzodziejące zapalenie jelita grubego 

k) immunopatologia wątroby: autoimmunizacyjne zapalenie wątroby, pierwotna 

marskość żółciowa, pierwotne stwardniejące zapalenie przewodów żółciowych  

3. Terapia chorób narządowo swoistych 

 

 

Seminarium nr 2  

Niedobory odporności 

Prowadzący Magdalena Frydrychowicz 

 

I Pierwotne niedobory odporności 

1. epidemiologia, immunopatogeneza, klasyfikacja. 

2. Algorytm diagnostyki pierwotnych niedoborów odporności: 

 Badanie odporności humoralnej, 



 Badanie odporności komórkowej, 

 Badanie układu dopełniacza, 

 Badanie komórek fagocytujących. 

II Charakterystyka wybranych niedoborów odporności z przewagą zaburzeń 

wytwarzania przeciwciał:  

 Agammaglobulinemia sprzężona z chromosomem X (Brutona),  

 Agammaglobulinemia dziedziczona autosomalnie recesywnie, 

 Pospolity zmienny niedobór odporności oraz izolowany niedobór IgA,  

 Niedobory podklas IgG, itp. 

 Niedobór odporności związany ze zwiększonym stężeniem IgM (zespół hiper IgM), 

 Niedobór odporności związany ze zwiększonym stężeniem IgE (zespół Joba, zespół 

hiper IgE). 

III Charakterystyka wybranych niedoborów odporności z przewagą zaburzeń limfocytów 

T:  

 Zespół DiGeorge’a,  

 Selektywny niedobór limfocytów T, 

 Niedobór odporności z brakiem limfocytów TCD8+. 

IV Niedobory odporności o charakterze mieszanym:  

 Zespół Wiskotta–Aldricha,  

 Ciężkie złożone niedobory odporności (SCID),  

 Niedobory związane z zaburzeniami ekspresji cząsteczek MHC,  

 Niedobory związane z zaburzeniami mechanizmów naprawy DNA: ataksja 

teleangiektazja, zespół ATLD, zespół Nijmegen 

V Niedobory związane z zaburzeniami czynności komórek żernych i niedobory 

składników dopełniacza: 

 Wrodzone neutropenie (cykliczna neutropenia i ciężka wrodzona neutropenia, zespół WHIM< 

zespół Shwachmana-Diamonda) 

 Przewlekła choroba ziarniniakowa, 

 Zespół Chediaka-Higashiego, 

 Niedobór cząsteczek adhezyjnych, 

 Niedobory związane ze szlakiem IL-12 i IFN-gamma 

 

VI Wtórne niedobory odporności 

 Wtórne niedobory odporności: niedożywienie, choroby przewlekłe i metaboliczne, czynniki 

jatrogenne, i inne. 



 Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS). 

 Terapia pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności 

 

 

 

 

Seminarium nr 3 – prowadzący Mariusz Kaczmarek  

 

 

1. Ocena jakościowa reakcji antygen – przeciwciało 

Zagadnienia: antygeny, hapteny, antygenowość, immunogenność, epitop, powinowactwo, 

awidność, przeciwciała, monoklonalność, poliklonalność, monowalentność, poliwalentność, 

precypitacja, krzywa precypitacji, obszar ekwiwalentny, warunki reakcji precypitacji, metody 

oparte o zjawisko precypitacji, immunoelektroforezy, immunofiksacja, złożone techniki 

serologiczne, immunoblotting, doting, testy immunochromatograficzne, immunoprecypitacja, 

aglutynacja, warunki reakcji aglutynacji, metody oparte o zjawisko aglutynacji 

2. Ocena ilościowa reakcji antygen-przeciwciało 

Zagadnienia: elektroforeza rakietkowa, immunodyfuzja wg Mancini, turbidymetria, 

nefelometria, metody wykorzystujące odczynniki znakowane, RIA, ELISA, wiarygodność 

metody diagnostycznej, przykłady zastosowania testów diagnostycznych 

3. Metody immunomorfologiczne 

Zagadnienia: sposoby detekcji reakcji antygen-przeciwciało, reakcje immunoenzymatyczne, 

reakcja APAAP, reakcja ABC, reakcja LAB, reakcje z użyciem barwnika fluorescencyjnego, 

immunofluorescencja wielokolorowa, mikroskopia konfokalna, mikroskopia wielofotonowa, 

reakcje z użyciem metali ciężkich, mikroskopia elektronowa, technologia ImageStream 

4. Ocena immunofenotypu leukocytów krwi obwodowej 

Zagadnienia: pojęcie immunofenotypu, cytofluorymetria przepływowa, cytometr 

przepływowy, względna wielkość komórki, względna ziarnistość komórki, średnia 

intensywność fluorescencji, zjawisko fluorescencji, markery różnicowania, immunofenotyp 

krwi obwodowej 

5. Ocena czynnościowa komórek pomocniczych układu odpornościowego 

Zagadnienia: metody oceny funkcji komórek żernych, ocena adhezji, ocena zdolności do 

chemotaksji, zaburzenia chemotaksji, ocena zdolności do fagocytozy, indeks fagocytarny, 

zaburzenia fagocytozy, ocena zdolności do zabijania wewnątrzkomórkowego, wybuch 

tlenowy, zaburzenia wybuchu tlenowego, zaburzenia zabijania wewnątrzkomórkowego 

6. Ocena czynnościowa komórek efektorowych układu odpornościowego 



Zagadnienia: metody oceny funkcji limfocytów, test transformacji blastycznej, metody oceny 

aktywacji komórek, mitogeny, testy cytotoksyczne, metody oceny wydzielania cytokin 

7. Immunomodulacja 

Zagadnienia: zjawisko immunomodulacji, szczepienia ochronne: cel szczepień, typy 

szczepionek, schematy szczepienia 

 

Seminarium nr 4 – prowadzący Marcin Lenkowski 

Choroby jamy ustnej o podłożu immunologicznym 

 

 

 

Zalecane podręczniki: 

1. Abbas A. K. Immunologia. Funkcje i zaburzenia układu immunologicznego. 
2. Gołąb J, Jakubisiak M, Lasek W., Stokłosa T. IMMUNOLOGIA Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2012 

3. Żeromski J. IMMUNOLOGIA DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Wydawnictwo 

Naukowe U.M. Poznań 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


