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Treści programowe przedmiotu: 

I. 26.03.2019 

 Etapy funkcjonowania układu immunologicznego w zależności od wieku. Rola czynników 

prenatalnych, w tym diety w rozwoju układu odpornościowego, fenomen zależności układu 

immunologicznego matki i dziecka, przebieg etapów tolerancji i symbiozy matki i dziecka.  

 Udział mechanizmów nadwrażliwości w patogenezie chorób. 

alergicznych, autoimmunologicznych, w niedoborach odporności. 

 

 Zajęcia seminaryjne * 

 

 

II. 2.04. 

 Prawidłowe i zaburzone funkcje układu odporności.  

 Epidemiologia alergii, metodologia badań. Alergia pokarmowa - kryteria diagnostyczne i 

terapeutyczne w alergii pokarmowej. 

 Dieta a czynniki genetyczne, infekcyjne, środowiskowe. 

 Mikrobiom - wpływ na odporność.  

 

 Zajęcia seminaryjne* 

 

III. 9.04. 

 Alergia pokarmowa. Symptomatologia. Reakcje lokalne ze strony układu pokarmowego, 

oddechowego, skóry.  

 Reakcje uogólnione: anafilaksja, zespół OAS, zespół alergii pokarmowej zależnej od wysiłku. 

 Podstawy diagnostyki alergii i nadwrażliwości na pokarmy  

 Metody prewencji, edukacji. Informacje o alergenach w produktach spożywczych (aktualne 

zalecenia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA, badania 

ECARF).Wykorzystanie badań monitora pyłkowego u chorych z alergią pyłkową i 

pokarmową.  

 

 Zajęcia seminaryjne* 

 

IV. 16.04. 

 Alergeny i antygeny. Klasyfikacja i charakterystyka, aspekty immunologiczne, molekularne. 

Międzynarodowe bazy alergenów. Alergeny pokarmowe i wziewne najczęściej powodujące 

reakcje alergiczne i ich stabilność w trakcie trawienia i przetwarzania. Reakcje krzyżowe. 

 Żywność modyfikowana genetycznie. Diety do zadań specjalnych. 

 

 Zajęcia seminaryjne 

 Kolokwium zaliczeniowe 

 

* Zajęcia seminaryjne w grupach (Metody diagnostyki alergologicznej, immunoterapii, badań 

aeroalergenów, diagnostyki immunologicznej, transplantologicznej, biobankowania) 

 

 



 

 Dodatkowe informacje: 

1. Wykłady odbywają się w Auli Wschodniej CKD ul. Pomorska 251, a zajęcia seminaryjne  

w Klinice Immunologii i Alergii CKD, ul. Pomorska 251, budynek C5, 92-213 Łódź.  

2. Cykl zajęć obejmuje 4 moduły, co stanowi 20 godzin lekcyjnych.   

3. Szczegółowa struktura zajęć i wykaz zalecanej literatury przedstawiona jest w sylabusie. 

4. Na terenie całej Katedry i terenie Centralnego Szpitala Klinicznego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.  

5. Studenci są zobowiązani do korzystania z szatni i zmiany obuwia. 

 

 Zasady zaliczenia  

 

1. Podstawą zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach. 

2. W razie usprawiedliwionej nieobecności, student zobowiązany jest zaliczyć je w innym terminie. 

3. Zaliczenie końcowe polega na weryfikacji obecności, aktywności podczas zajęć seminaryjnych i poprawne 

rozwiązanie testu. 

4. Osoba do kontaktu: dr Barbara Majkowska – Wojciechowska  

barbara.majkowska-wojciechowska@umed.lodz.pl 
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