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Medicinsk mikrobiologi och immunologi

Kurskod: MDGMI1

Kursens benämning: Medicinsk mikrobiologi och immunologi
Medical microbiology and immunology

Högskolepoäng: 7.5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Successiv fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Huvudområde:

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2020-08-28 och gäller från
vårterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c (B) och Naturkunskap 2 (B) eller motsvarande.

Lärandemål
Kursens syfte är att studenten efter genomgången kurs skall ha inhämtat grundläggande kunskaper i
medicinsk mikrobiologi och immunsystemets uppbyggnad och funktion.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för uppbyggnad av grundläggande eukaryota, bakteriella och virala strukturer och ge exempel
på processer då bakterier och virus orsakar infektion hos människa.
- beskriva och visa förståelse för normalflorans betydelse samt skillnaden mellan normalflora och
patogenflora.
- beskriva olika smittspridningsvägar samt åtgärder för att bryta dessa.
- beskriva verkningsmekanismer för olika typer av läkemedel för behandling av infektionssjukdomar.



-beskriva struktur och funktion för lymfoida organ.
- beskriva immunkompetenta cellers roll vid medfött och förvärvat immunsvar.
- beskriva hur cellulärt och humoralt immunsvar agerar för att skapa akutfasrespons, inflammation och
feber samt hur dessa reaktioner regleras.
-redogöra för de generella principerna för signalering mellan immunceller.
- redogöra för hur ett immunologiskt minne skapas och underhålls.
- redogöra för hur immunförsvarets specificitet uppnås samt förklara hur och varför toleransutveckling är
viktigt.
- beskriva hur vaccinering och profylax används för att skapa immunitet.

Innehåll
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Kursmoment:
-Grundläggande bakteriologi och virologi. 
-Antibiotikas verkningsmekanismer, antibiotikaresistens och patogeners försvar.
-Teori kring laborativt arbete med mikroorganismer.
-Immunsystemets uppbyggnad, cellulära organisation och kommunikation. 
-Effektorcellernas prolifiering, differentiering, egenskaper och funktion i immunsystemet. 
-Komplementsystemet och antikroppars struktur och funktion. 
-Principer för vaccinering.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


