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Katedra za mikrobiologijo in imunologijo MF UL

Kratek opis izbirnega predmeta
Vsebina: Predmet nadgrajuje znanje, pridobljeno pri predmetu Temeljna mikrobiologija in
imunologija.
Študent se podrobno spozna z zgradbo in funkcijami imunskega sistema na nivoju organov,
celic in molekul ter poveže njihovo delovanje v celoto povezanih mehanizmov, ki delujejo kot
prirojeni in specifični imunski (humoralni in celični) odziv. Snov obravnava poglobljene
značilnosti antigenov, protiteles (predvsem njihovo funkcijo, antigenske determinante na
protitelesih in značilnosti prepoznavanja z aktivacijo B-celičnega receptorja), organizacijo in
izražanje imunoglobulinskih genov ter nastanek raznolikosti in interakcije med antigeni in
protitelesi, kot osnovo za imunološke diagnostične tehnike. Spozna značilnosti limfocitov T,
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dan razumevanju uravnavanja delovanja imunskega sistema pri zdravem človeku, v primeru
večje psihofizične obremenitve (telesni napor, poškodba, vnetna reakcija, psihološki stres) in
v primeru bolezenskih stanj, ki vplivajo na imunski sistem (okužbe, kronične vnetne bolezni,
tumorji, imunosupresivne terapije). Pri tem razjasnimo pomen citokinov (struktura, lastnosti,
delovanje, receptorji, regulacija), sistema komplementa, značilnosti fagocitnih celic in njihovih
interakcij. Spozna se tudi s pojavom avtoimunosti, osnovami transplantacijske imunologije in
značilnostmi imunskega odziva pri različnih vrstah okužb.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Preverjanje znanja: ustni zagovor seminarske naloge in sodelovanje pri diskusiji znaša 20 %
končne ocene, pisni izpit znaša 80 % končne ocene. Ocena se lahko popravlja v skladu s
Pravilnikom MF.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Največje število študentov, ki lahko vpišejo izbirni predmet za določeni študijski program v
študijskem letu: 15
Opravljeni izpiti iz predmetov 1. in 2. letnika: Biokemija 1 in 2, Anatomija 1 in 2, Histologija in
embriologija, Fiziologija, Biofizika, Biologija celice in Nujna medicinska pomoč 1.
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V skladu z 2. členom Pravilnika in navodil za najavo, vpis in izvedbo izbirnih predmetov
na UL MF je treba najavo z opisom izbirnega predmeta v elektronski obliki posredovati
Službi za študentske zadeve UL MF in Komisiji za študijske zadeve UL MF na e-naslov
predmeti@mf.uni-lj.si najkasneje do 30. 6. za naslednje študijsko leto.

