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Innledning 
 
Immunologi er læren om immunsystemet og hvordan det under normale 
forhold beskytter oss mot infeksjoner.  Immunsystemet kan imidlertid også 
forårsake autoimmune sykdom.  Studentene vil lære om vev, celler og 
molekyler som inngår i normale og sykelige immunreaksjoner. I tillegg vil 
transfusjoner og transplantasjoner omtales. Grunnleggende (basal) 
immunologi vil stå sentralt tidlig i studiet men vil etterhvert erstattes av 
pasientrelatert (klinisk) immunologi. 
 
1. semester 
 
Undervisningen gis i form av tre forelesninger som skal gi studentene en 
introduksjon til immunologien. Hensikten er å gi studentene en forsåelse av 
basale immunologiske begreper.  
 
Emner: 
Antigen  
Antigenreseptorer   
Det adaptive immunsystemet  
Det nonadaptive immunsystemet  
Lymfatisk vev 
Monocytter/makrofager og dendrittiske leukocytter 
Lymfocytter  (B-celler, T-celler, NK-celler) 
Betennelse (inflammasjon)  
 
 
3. semester. 
 
Undervisningen gis i form av ni forelesninger i basal immunologi, et kurs over 
5 dager som dekker immunologiske teknikker og immunhematologi 
(blodtypeserologi), to histokurs (benmarg og blod/ lymfatisk vev), og to PBL 
oppgaver.  
 
Emner:  
Medfødte og ervervet infeksjonsresistens  
Celler i immunsystemet, med vekt på lymfocytter 
Antigen og antigene determinanter   
Antigenspesifikke reseptorer på B- og T-celler   



De tre kardinaltegn ved ervervet immunitet (spesifisitet, hukommelse og 
toleranse)  
B-celler og humoral immunitet   
T-celler og cellemediert immunitet   
Utvikling av B- og T-celler   
Sentrale og perifere lymfoide organer  
Benmarg 
Klonseleksjonsterorien  
Primær og sekundær respons  
Struktur av perifere lymfoide organer (lymfeknuter)   
Dendrittiske celler  
Antigen bearbeiding og presentasjon.  MHC molekyler   
Resirkulasjon av lymfocytter   
Initiering av T-celle responser  
T-B celle kooperasjon 
NK celler 
Makrofager 
Toll-like reseptorer 
Komplementsystemet 
Immunhistokjemi 
HLA-typing 
ELISA 
Immunpresipitasjon i gel 
ABO systemet 
Rhesus systemet 
Kuldeagglutininer 
Pengeruller 
Direkte antiglobulinreaksjon 
Indirekte antiglobulinreaksjon 
Forlikelighetstesting av blod 
Medfødte immundefekter 
 
 
 
5. semester  
 
Det gis en forelesning i nyreimmunologi 
 
Emner: 
Type I-V hypersensitivitetesreaksjoner med hovedvekt på type II og III 
reaksjoner.  
Nefrotoksisk glomerulonefritt med påvisning av anti-glomerulus 
basalmembran antistoffer 
Immunkompleksmediert glomerulonefritt  
IgA nefropati  
Nyretransplantasjon  
 
6. semester 
 
Det gis 12 forelesninger i klinisk immunologi. 



 
Emner:  
Transplantasjon av ulike organer og celler 
HLA molekyler, T celler og alloreaktivitet  
Tranplantatforkastelse, transplantasjonsutredning, immunsuppresjon  
Medfødte og ervervet  immunforsvar ved infeksjoner  
Strategier for å bekjempe bakterier, virus, protozoer, sopp og ormer  
Immunologisk diagnostikk ved infeksjonssykdommer 
Aktuelle blodprodukter ved hemoterapi 
Praktisk anvendelse av blodprodukter 
Transfusjonsreaksjoner 
Immunologisk toleranse og toleransebrudd 
Mekanismer for immunbetinget vevskade (type I-V reaksjoner) ved ulike 
autoimmune sykdommer .  
Autoimmune sykdommer i endokrine organer (Hashimotos thyroiditt,  
thyreotoksikose, insulinavhengig diabetes mellitus,  autoimmun 
binyrebarksvikt)  
Immunologisk betinget hudsykdom  (atopisk eksem, urtikaria, bulløse 
hudsykdommer, immunkompleksmedierte vaskulitter, dermatitis herpetiformis, 
allergisk kontaktdermatitt) 
Kreftspesifikke antigener, immunterapi av kreft 
Immunologisk betinget leversykdom (hepatitt B, C, kronisk aktiv hepatitt,  
primær biliær cirrhose, primær skleroserende kolangitt) 
Immunsystemet i tarmen 
Akutt og subakutt gastrointestinal allergi 
Pernisøs anemi 
Cøliaki 
Ulcerøs kolitt 
Crohns sykdom 
  
 
 
11/12 semester 

 
Det gis 6 fellesklinikker/forelesninger med deltagelse av undervisere fra 
immunologi 
 
Emner: 
Legemiddelallergi  
Blødningstendens 
Kardiomyopati/transplantasjoner 
Sjokkbehandling    
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