
PROTOKÓŁ ZALICZENIOWY DO ĆWICZEN Z MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ  

WYDZIAŁ LEKARSKI II ROK (2020-2021) 

Imię i Nazwisko............................................................... 

grupa..............................data…………………….. 

ĆWICZENIE 2 - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

1. Neisseria sp.
2. Moraxella sp.
3. Bordetella pertussis.
4. Haemophilus sp.
5. Pseudomonas sp.
6. Acinetobacter sp.

Zadanie 1 

Opisz profilaktykę wykorzystywaną przeciwko zakażeniom wywołanym przez: 

a) Haemophilus infuenzae

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

b) Neisseria gonorrghoeae

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 2 - B.pertussis 
Napisz:  

a) dlaczego drobnoustrój jest niebezpieczny zwłaszcza dla niemowlat?

.......................................................................................................................................................  

................................................................................................................................…………… 

b) czy istnieje profilaktyka, jeśli tak to wyjaśnij na czym polega oraz u kogo powinna być

zastosowana?

…………………………………….............................................................................................

………………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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c) jaki materiał diagnostyczny jest pobierany w przypadku podejrzenia zakażenia tym 

patogenem oraz jakie badania diagnostyczne można wykonać w celu potwierdzenia tego 

zakażenia?  

……………………………….………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………….………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 3  

Zakażenie Pseudomonas aeruginosa  

Wypełnij:  

a) W jakim środowisku występuje ten patogen?....................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

b) Gdzie znajdują się najczęstsze źródła zakażeń tym patogenem w szpitalu?......................... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

c) Napisz dla kogo ten drobnoustrój stanowi największe zagrożenie?...................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

d) Jakie testy diagnostyczne wykorzystywane są w identyfikacji tego drobnoustroju?............ 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 Wykonano hodowlę oraz preparat barwiony metodą Grama (zdjęcia): opisz charakterystykę 

hodowli i kolonii widocznych na zdjęciu. 
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Odczytaj test na oksydazę: 

 

Interpretacja: wynik dodatni - kolor niebiesko-błękitny; wynik ujemny – kolor szary 

Wynik testu ............................................................................................................................  

……………………………….…………………………………………………………………

……………………………………………………… 

e) Napisz jakie powikłania mogą wystąpić w przypadku takiego zakażenia: 

……………………………….…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

6. Zaproponuj leczenie  

……………………………….………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 4 

 Zakażenie Acineteobacter baumanii wypełnij: 

a) Najczęstsze źródła zakażeń:……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

b) Wymień jednostki chorobowe jakie może wywołać ten patogen 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

c) Napisz jakie leczenie powinno być zastosowane 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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d) Opisz profilaktykę 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Przypadek kliniczny  

17-miesięczne dziecko zostało przywiezione przez matkę do szpitala z powodu wysokiej 

gorączki, rozdrażnienia, płaczliwości. U dziecka zaobserwowano pulsujące ciemiączko. 

Natychmiast pobrano materiał biologiczny do badania. W preparacie bezpośrednim barwionym 

metodą Grama stwierdzono obecność Gram-ujemnych dwoinek oraz bardzo dużą liczbę 

neutrofili.  

1. Podaj materiał diagnostyczny: 

……………………………….………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Opisz preparat barwiony metodą Grama (zdjęcie): 

  
……………………………….………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Napisz mikrobiologiczne postępowanie diagnostyczne:  

……………………………….………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………….………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Napisz postępowanie terapeutyczne oraz profilaktykę: 

……………………………….…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 
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