
                  
 

 

1 
 

KATEDRA  IMMUNOLOGII  KLINICZNEJ  I  REUMATOLOGII 
KLINIKA IMMUNOLOGII  I  ALERGII 

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, 
e-mail: anna.dlugosz@umed.lodz.pl 

tel. 42 272 53 80, fax: 42 678-22-92 
 Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Marek L. Kowalski 

    
   

   
 

IMMUNOLOGIA OGÓLNA dla STUDENTÓW III WL 

 

PROGRAM SEMINARIÓW I ĆWICZEŃ’ 2020/21 
 

Ćwiczenie 1  
 
Seminarium: Budowa i funkcje układu odpornościowego 

1. Układ odpornościowy - główne funkcje, typy odpowiedzi immunologicznej, etapy odpowiedzi 

odpornościowej.  

2. Komórki układu immunologicznego.  

3. Narządy limfatyczne – budowa i funkcja 

Część praktyczna: Metody pozyskiwania komórek do badań laboratoryjnych cz. I 

1. Interpretacja rozmazu krwi pełnej 

2. Wybarwienie preparatów 

3. Ocena mikroskopowa preparatów – wzór odsetkowy Schillinga 

4. Biobank  

Materiał do przygotowania przed zajęciami: Abbas i wsp. 2015. Rozdział 1. Wprowadzenie do układu 

immunologicznego. 

 

Ćwiczenie 2 

 
Seminarium: Odporność wrodzona,  

1. Komórkowe receptory dla bakterii i wirusów 

2. Składniki odporności wrodzonej 

3. Unikanie odporności wrodzonej przez bakterie 

4. Rola odporności wrodzonej w pobudzaniu adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej 

Część praktyczna: Metody pozyskiwania komórek do badań laboratoryjnych cz. II 

1. Izolacja PBMC,  

2. Wirusologiczne testy laboratoryjne. Diagnostyka w kierunku SARS-CoV-2  

3. Pracownia hodowli komórkowych  

Materiał do przygotowania: Abbas i wsp. 2015.  

Rozdział 2. Odporność wrodzona  

Rozdział 8. Efektorowe mechanizmy odporności humoralnej (tylko podrozdziały: Opsonizacja i fagocytoza. 

Układ dopełniacza. 
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Ćwiczenie 3  

 
Seminarium: Rozpoznanie antygenu i jego prezentacja w mechanizmach swoistej odpowiedzi 

immunologicznej  

1. Budowa i funkcje cząsteczek MHC 

2. Obróbka i prezentacja antygenów białkowych 

3. Receptory wiążące antygen limfocytów – powstawanie i funkcje 

Część praktyczna: Ośrodek Dawców Szpiku 

1. Rola typowania HLA przy doborze dawcy i biorcy 

2. Interpretacja wyników rozdziału żelu agarozowego (przeszczep nerki) 

3. Witualna wizyta w Ośrodku Dawców Szpiku 

Materiał do samodzielnego przygotowania przed zajęciami: Abbas i wsp. 2015. Rozdział 3. Wychwytywanie 

antygenu i prezentacja limfocytom. Rozdział 4. Rozpoznawanie antygenu w mechanizmach swoistej 

odpowiedzi immunologicznej (tylko podrozdział: Receptory wiążące antygen limfocytów T) 

Rozdział 5. Odporność typu komórkowego zależna od limfocytów T (tylko podrozdział: Rozpoznanie antygenu 

i kostymulacja) 

 

Ćwiczenie 4  
 

Seminarium: Odpowiedź immunologiczna typu komórkowego. Aktywacja limfocytów T. 

1. Różnicowanie limfocytów T w komórki efektorowe 

2. Migracja limfocytów 

3. Powstawanie limfocytów T pamięci 

4. Subpopulacje limfocytów T 

Część praktyczna: Diagnostyka immunologiczna cz.1: Cytometria przepływowa 

1. Testy diagnostyczne (subpopulacje limfocytów, oznaczenie wybuchu tlenowego w neutrofilach) 

2. Interpretacja wyników  

3. Przegląd testów laboratoryjnych przydatnych w diagnostyce niedoborów odporności 
4. Przypadek kliniczny: nabyty niedobór odporności 

Materiał do przygotowania Abbas i wsp. 2015. Rozdział 4. Rozpoznanie antygenu w mechanizmach swoistej 

odpowiedzi immunologicznej (tylko podrozdział: Powstawanie receptorów wiążących antygen). Rozdział 6. 

Mechanizmy efektorowe odpowiedzi T-komórkowej. Rozdział 5. Odporność typu komórkowego zależna od 

limfocytów T (tylko podrozdziały: Etapy odpowiedzi immunologicznej zależnej od limfocytów T; Biochemiczne 

szlaki aktywacji limfocytów T; Czynnościowa odpowiedź limfocytów T na antygeny oraz kostymulację). 

 

Ćwiczenie 5  

 
Seminarium: Odpowiedź immunologiczna typu humoralnego. Przeciwciała. 

1. Aktywacja limfocytów B 

2. Różnicowanie limfocytów B w komórki efektorowe 

1. Układ dopełniacza, grupy krwi 

Część praktyczna:  

1. Diagnostyka immunologiczna cz. 2 – metody oparte na reakcji Ag-Ab. Testy oznaczania 

przeciwciał. Testy ELISA i nefelometria   

2. Przypadek kliniczny – omówienie 

3.  Pracowna diagnostyki immunoserologicznej  

 

 



                  
 

 

3 
 

KATEDRA  IMMUNOLOGII  KLINICZNEJ  I  REUMATOLOGII 
KLINIKA IMMUNOLOGII  I  ALERGII 

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, 
e-mail: anna.dlugosz@umed.lodz.pl 

tel. 42 272 53 80, fax: 42 678-22-92 
 Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Marek L. Kowalski 

  

 

 

 

Materiał do przygotowania: Abbas i wsp. 2015. Rozdział 4. Rozpoznanie antygenu w mechanizmach swoistej 

odpowiedzi immunologicznej (tylko podrozdział: Przeciwciała). 

Rozdział 7. Humoralne odpowiedzi immunologiczne.  

Rozdział 8. Efektorowe mechanizmy odporności humoralnej.  

 

Ćwiczenie 6 

 
Seminarium: Tolerancja immunologiczna i reakcje autoimmunologiczne. Choroby z autoagresji. 

1. Tolerancja immunologiczna – znaczenie, mechanizmy 

2. Patogeneza chorób autoimmunizacyjnych  

Część praktyczna:  
Diagnostyka immunologiczna cz. 3 – metody oparte na reakcji Ag-Ab 

1. Przypadek kliniczny toczeń/RZS 

2. Oznaczenie czynnika RF, CRP w surowicy 

3. Immunofluorescencja – oznaczanie przeciwciał ANA – pokaz preparatów, interpretacja wyników  

Materiał do przygotowania: Abbas i wsp. 2015. Rozdział 9. Tolerancja immunologiczna i autoimmunizacja. 

Gołąb i wsp. 2017. Rozdział 18. 

 

 

Ćwiczenie 7  

 
Seminarium: Nadwrażliwość i choroby alergiczne 

Typy reakcji nadwrażliwości 

1. Choroby wywołane przez przeciwciała i kompleksy immunologiczne 

2. Choroby wywołane przez limfocyty T 

Część praktyczna: 

1. Zasady przeprowadzania testów skórnych i płatkowych, molekularna diagnostyka alergii 

2. Przypadek kliniczny  

Materiał do przygotowania: Abbas i wsp. 2015. Rozdział 12. Wrodzone i nabyte niedobory odporności. 

Abbas i wsp. 2015. Rozdział 11. Nadwrażliwość. 

 

Ćwiczenie 8  

 
Seminarium: Immunopatologia rozrodu. Obrona przeciw infekcjom, szczepienia ochronne.  

Część praktyczna: 

1. Pracowna Aeroalergenów: metody oceny alergenów całorocznych i sezonowych 

2. Dyskusja. Podsumowanie materiału z immunologii ogólnej 

 

Materiał do przygotowania:  
Gołąb i wsp. 2017. Rozdział 16, Immunologia ciąży. Odporność przeciwzakaźna, szczepionki. Rozdział 18.5.  
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                         Regulamin zajęć z Immunologii Ogólnej  
dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego 2020/2021 

 
 

W związku z rozprzstrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,  Studenci zobowiązani są do przestrzegania 

Zarządzeń Rektora UŁ nr 82/2020 z dnia 7 września 2020 r.  

https://covid19.umed.pl/2020/09/08/zarzadzenie-nr-82-2020-rektora-uniwersytetu-medycznego-w-lodzi/ 
      
W zajęciach/egzaminach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę 
zakaźną.  
W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u studenta przed rozpoczęciem zajęć (podwyższonej 
temperatury, kaszlu, kataru, prowadzący jest zobowiązany nie dopuścić studenta do zajęć, egzaminu, 
zaliczenia.  
W przypadku pojawienia się objawów Student powinien natychmiast opuścić budynek UMed-u i zastosować 
się do wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotyczących dalszego postępowania w takiej sytuacji.  
 
W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u studenta podczas zajęć Student jest zobowiązany do 
niezłocznego poinformowania prowadzącego/egzaminatora, który może podjąć decyzję o zwolnieniu studenta 
z zajęć lub przerwania zaliczenia/egzaminu.  
Okoliczności powyższe prowadzący odnotowuje w protokole zajęć/ zaliczenia/egzaminu.  
Studenci zobowiązani są do:   

 Bezwarunkowego podporządkowania się regulaminowi zajęć w tym: 

 Zachowania dystansu społecznego, nie opuszczania sali dydaktycznej bez zgody prowadzącego 

zajęcia/egzaminatora. 

 Stawiania się przed salą nie wcześniej niż 5 min przed rozpoczęciem zajęć. 

 Posiadania własnych środków dezynfekcyjnych. Przed wejściem zobowiązani są do dezynfekcji dłoni, 

regularnego mycia rąk 

 Zakazuje się samowolnej zmiany grupy. 

 Obowiązkowego zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki (ew przyłbicy wyłącznie w przypadku 

przeciwskazań lekarskich), 

 Posiadania własnych przyborów piśmienniczych, 

 Zmiany obuwia na zmywalne, 

 Noszenia codziennie pranego, czystego, wyprasowanego fartucha 

 Niezwłocznego zgłaszania prowadzącemu wystąpienia objawów chorobowych 

 Stosowania się do wskazówek prowadzącego zajęcia 

 W przypadku kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych sposób odrabiania zajęć ustala 

kierownik przedmiotu i mogą być realizowanie treści programowych w formie zdalnej.  

 Po rozpoczęciu zajęć dopuszcza się zdjęcie maseczki lub przyłbicy jeśli zostanie zachowany dystans 

społeczny.  

https://covid19.umed.pl/2020/09/08/zarzadzenie-nr-82-2020-rektora-uniwersytetu-medycznego-w-lodzi/
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 WYKŁADY 
 

1. Wykłady będą odbywać się zdalnie na platformie e-lerningowej.  

2. Obecność na wykładach jest obowiązkowa i będzie kontrolowana. 

 

 ĆWICZENIA 

 

3. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w budynku C5 

Centrum Kliniczno – Dydaktycznego UMED,  

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź.  

Do budynku C5 Studenci wchodzą wejściem od strony zachodniej przy Portierni i kierują się do 

szatni. Po zajęciach opuszczają budynek wyjściem od strony Północnej. 

4. Przed zajęciami Student zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, dotyczące aktualnego stanu 

zdrowia, które jest poufne i będzie przechowywane przez osobę prowadzącą zajęcia..  

5. Cykl zajęć obejmuje 8 ćwiczeń. Terminy zajęć i tematy przedstawione są w ‘Programie seminariów i 

ćwiczeń’ (http://immunologia.umed.pl/). 

6. Ćwiczenia 1-8 trwają trzy godziny lekcyjne. Każde ćwiczenie składa się z następujących etapów: 

Złożenia pisemnego oświadczenia dotyczące stanu zdrowia, pisemnego sprawdzianu wiadomości, 

seminarium oraz ćwiczeń praktycznych. 

7. Studenci są zobowiązani do przygotowywania się do seminariów na podstawie rozdziałów z 

podręczników (numery rozdziałów podano przy tematach seminariów w programie ćwiczeń). 

8. Na początku każdego zajęcia będzie przeprowadzony pisemny sprawdzian w formie opisowej 

(wejściówka), składający się z pięciu pytań (numery rozdziałów podano przy tematach w ‘Programie 

ćwiczeń’). Za każde pytanie student może uzyskać maksymalnie 2 punkty, minimum wymaganym do 

zaliczenia wejściówki jest 7 pkt. 

9. W przypadku niezaliczenia wejściówki, student zobowiązany jest zaliczyć temat w terminie 

uzgodnionym z osobą prowadzącą ćwiczenia. 

10. Studenci są zobowiązani do korzystania z szatni, zmiany obuwia, fartuchów.  

11. Do sal ćwiczeń wolno wnosić wyłącznie notatniki. Torby, plecaki oraz sprzęt elektroniczny (komórki, 

tablety itp.) należy zostawić w szafkach, które znajdują się w szatni budynku oraz w holu przy salach 

ćwiczeń. Do zamknięcia szafek konieczne jest zostawienie w depozycie zamku monety 2 zł. W razie 

zgubienia klucza od szafki konieczne jest uiszczenie opłaty 10 zł w portierni budynku.  

12. W salach ćwiczeniowych i pracowniach nie wolno spożywać posiłków. 

13. Na terenie całego budynku C 5 i terenie zewnętrznym Centralnego Szpitala Klinicznego UMed 
obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 

 
 

http://immunologia.umed.pl/
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Zasady zaliczenia ćwiczeń 

 
1. Podstawą zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do kolokwium końcowego jest obecność na wszystkich 

ćwiczeniach oraz ich zaliczenie. 
2. Student mający jedną nieobecność na ćwiczeniach, usprawiedliwioną zwolnieniem lekarskim, może 

być dopuszczony do kolokwium zaliczającego, po uprzednim zaliczeniu ćwiczenia u asystenta. 
3. Za zaliczenie wszystkich sprawdzianów w pierwszym terminie student otrzyma 2 pkt dodatkowe, 

doliczany do zdanego kolokwium. 
4. Asystent po zakończeniu ćwiczeń może przyznać po 2 punkty dodatkowe pięciu wyróżniającym się 

podczas zajęć studentom z każdej grupy. Punkty dodatkowe uzyskane podczas ćwiczeń będą 
doliczane do zdanego kolokwium końcowego w I terminie.  

 
Kolokwium zaliczeniowe z Immunologii Ogólnej – z oceną wpisywaną do indeksu. 

 Pisemne kolokwium z immunologii ogólnej odbędzie się w sesji egzaminacyjnej, 

 w terminie uzgodnionym ze Starostą III r WL. 

 Kolokwium ma charakter testowy i będzie składać się z 50 pytań jednokrotnego wyboru – każde 

pytanie punktowane jest następująco: poprawna odpowiedź-2 pkt; niewłaściwa odpowiedź -0 pkt. 

 Kolokwium obejmować będzie zagadnienia przedstawiane na wykładach, ćwiczeniach, we 

wskazanych podręcznikach. 

 Próg zaliczenia ustalany będzie w zależności od wyników kolokwium w danym terminie. 

 Termin kolokwium końcowego: 

 I termin - w trakcie zimowej sesji egzaminacyjnej  

 II i III - terminy do ustalenia ze Starostą. 

Wykaz literatury podstawowej: 

 Abbas i wsp. 2015 Immunologia - funkcje i zaburzenia układu immunologicznego. 

 Gołąb i wsp. 2017. Immunologia (wybrane rozdziały).  

Wykaz literatury dodatkowej: Gołąb i wsp. 2017. Immunologia  

Uwaga: Obowiązkiem studenta jest zapoznanie się z regulaminem oraz udokumentowaniem tego podpisem 

podczas pierwszego ćwiczenia.  

Informacje dla studentów III r. WL znajdują się na stronach internetowych Katedry Immunologii: 

immunologia.umed.lodz.pl/ w dziale „Dydaktyka”. Telefon do sekretariatu Kliniki: 42675 7309. 

Adiunkci odpowiedzialni: 

 dr n med. Aleksandra Wardzyńska aleksandra.wardzynska@umed.lodz.pl 

 dr n med. Barbara Majkowska-Wojciechowska  

 barbara.majkowska-wojciechowska@umed.lodz.pl@csk.umed.lodz.pl 

 dr n. biol. Adrian Gajewski adrian.gajewski@umed.lodz.pl  

Kierownik Kliniki Immunologii i Alergii 

Prof. dr hab. n med. Marek L. Kowalski 
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