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Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

  

Status przedmiotu  przedmiot obieralny stopień I,    rok IV stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy: j. polski  

Założenia i cele przedmiotu 
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwością wykorzystania przeciwciał w diagnostyce 
medycznej i weterynaryjnej. Zostaną przedstawione studentom różne metody wykonywania preparatów 
immunohistochemicznych. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin 
a) Wykłady  -  liczba godzin 15 

b) Ćwiczenia laboratoryjne  -  liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne Wykład, dyskusja, doświadczenie/eksperyment, studium przypadku, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu 

Immunochemia w biologii medycznej i weterynaryjnej. Przeciwciała mono i poliklonalne. Produkcja przeciwciał 
do diagnostyki. Immunohistochemia i immunofluorescencja. Zastosowanie różnych systemów wizualizacyjnych 
w immunohistochemii. Reakcje bezpośrednie i pośrednie. Barwienia wielokrotne. Hybrydyzacja in situ. 
 
Podstawowe markery wykrywane metodami immunohistochemicznymi ważne w diagnostyce medycznej i 
weterynaryjnej. Procedury przygotowania preparatów mrożeniowych i parafinowych do barwień 
immunohistochemicznych. Różne techniki barwień immunohistochemicznych. Barwienie immunohistochemiczne 
z wykorzystaniem systemu DAB. Barwienie immunofluorescencyjne. Kontrole reakcji immunohistochemicznych.  
Mikroskopowa analiza obrazu.   

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

Wiedza z przedmiotów: Anatomia zwierząt, zoologia ogólna, histologia i embriologia 

Założenia wstępne Znajomość podstawowych informacje dotyczących cytologii, histologii i anatomii kręgowców. 

Efekty kształcenia 

01 – zna wybrane techniki immunohistochemiczne i metody analizy obrazu. 
02 - potrafi zaprojektować proste doświadczenie biologiczne 
03 - potrafi samodzielnie wykonać barwienie preparatów wybranymi technikami immunohistochemicznyi 
04 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia 
01, 04 – zaliczenie pisemne 
02, 03, 04 – ocena eksperymentów wykonywanych podczas zajęć 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia  

Treść pytań z oceną, imienne karty oceny studenta 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

 Zaliczenia pisemne - 70%; ocena eksperymentu - 30% 

Miejsce realizacji zajęć
 

Sala dydaktyczna, laboratorium histologiczne 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 Bielańska-Osuchowska Z. Embriologia. 2001. PWRiL.  

 Bielańska-Osuchowska Z. 2004. Zarys organogenezy. Różnicowanie się komórek w narządach. PWN 

 Boenisch T. 2001. Handbook immunochemical staining methods. DakoCytomation, Carpinteria, California 

 Jura Cz., Klap J. 2005. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka, t. 1 i 2. 

 Kątnik-Prastowska I. 2009. Immunochemia w biologii medycznej. Metody laboratoryjne. PWN 

 Kuryszko J., Zarzycki J. 2000. Histologia zwierząt. PWRiL 

 Sawicki W. Malejczyk J. 2012. Histologia,  PZWL 

 Stevens A.,  Lowe J. 2000. Histologia człowieka. PZWL 

 Zawistowski  St. 1970. Technika histologiczna, histologia oraz podstawy histopatologii. Zarys PZWL.  
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 85 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,5  ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, 
projektowe, itp.: 

2  ECTS 

 
 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 
 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01/W Student zna wybrane techniki immunohistochemiczne i metody analizy obrazu. B_W09 

02/U Student potrafi zaprojektować proste doświadczenie biologiczne B_U12 

03/U Student potrafi samodzielnie wykonać barwienie preparatów wybranymi technikami 
immunohistochemicznyi 

B_U02, B_U05, B_U12 

04/K Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie B_K01 

 
 
 
  
 
 

 


