
PROTOKÓŁ ZALICZENIOWY DO ĆWICZEN Z MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ 

WYDZIAŁ LEKARSKI II ROK (2020-2021) 

Imię i Nazwisko............................................................... grupa..............................data…………………….. 

ĆWICZENIE 1 - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

1. Morfologia komórki bakteryjnej.

2. Morfologia kolonii bakteryjnych.

3. Sterylizacja, dezynfekcja, antyseptyka, aseptyka.

4. Metody oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki.

5. Staphylococcus sp.

6. Streptococcus sp.

7. Enterococcus sp.

Zadanie 1 - Przygotowanie preparatów barwionych. 

Z zawiesiny drożdży (Saccharomyces sp.) i soku z ogórków kiszonych wykonano preparaty barwione 

metodą Grama (zdjęcia poniżej):  

- określ i napisz jakie należy zastosować powiększenie dla oglądanego obrazu w mikroskopie

świetlnym

- określ i napisz czy drobnoustroje (na zdjęciach) są Gram-dodatnie czy Gram-ujemne

- porównaj komórki drożdży i komórki bakteryjne w wykonanych preparatach (zastosowano takie

samo powiększenie)

Zawiesina Saccharomyces sp - barwienie metodą Grama      Sok z kiszonych ogórków - barwienie metodą Grama 

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

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

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

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

Izabela chudzicka-Strugała 
Barbara Zwoździak



Zadanie 2 – Przygotowano rozmaz bezpośredni z materiału biologicznego (wymaz z jamy ustnej) i 

wybarwiono go metodą Grama (zdjęcie poniżej), napisz: 

- jakie mikroorganizmy (kolor, morfologia) można zaobserwać 

- określ jakie inne struktury można dodatkowo zaobserwować  

 

Wymaz z jamy ustnej barwiony metodą Grama 

 

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

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

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

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

Zadanie 3 - Wypełnij tabelę 

 Sposób sterylizacji 

Igła jednorazowego użytku   

Eza po wykonaniu posiewu  

Podłoże bakteriologiczne przed rozlaniem 

na płytke Petriego 

 

Zużyte opatrunki  

Szkło laboratoryjne przed rozlaniem 

podłoży bakteriologicznych  

 

 

Zadanie 4  

Dla badanego szczepu S. aureus wykonano E-test: 

1. Wyjaśnij pojęcia: MIC oraz MBC.  

MIC - …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MBC - …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. Określ wartość MIC (na podstawie załączonego zdjęcia):  

 

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

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

Zadanie 5 - Oceń morfologię kolonii S.aureus, rosnących na podłożu agarowym z krwią i na podłożu 

Chapmana: 

  

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

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

- z hodowli Staphylococcus sp. wykonano preparat barwiony metodą Grama (zdjęcie poniżej):  

 

E-test 

podłoże Chapmana podłoże agarowe z krwią 

Staphylococcus sp. – metoda Grama 
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- zwróć uwagę i napisz dlaczego układ tych drobnoustrojów jest charakterystyczny: 

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

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

Zadanie 6  

Wykonano test określający zdolność Staphylococcus sp. do produkcji plazmokoagulazy związanej 

(CF). Pojawiające się po kilkunastu sekundach agregaty świadczą o wytwarzaniu koagulazy. 

 

Napisz wnioski o czym świadczy wytwarzanie koagulazy: 

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

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

Zadanie 7. – Streptococcus sp.  

- Oceń wzrost paciorkowców (Streptococcus sp.) α-hemolitycznych i β-hemolitycznych na podłożu 

agarowym z krwią (zdjęcia poniżej) i napisz na czym polega różnica: 

       

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

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

 

 

 

Brak agregatów 

β-hemoliza α -hemoliza 
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- Oceń i zinterpretuj hodowlę Streptococcus sp. z krążkiem z Bacytracyną (zdjęcie poniżej): 

 

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

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

- Oceń i zinterpretuj hodowlę Streptococcus sp. z krążkiem z Optochiną (zdjęcie poniżej): 

 

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

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

 

 

 

 

Bacytracyna 

Optochina 
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- Z hodowli bulionowej Streptococcus sp. wykonano preparat barwiony metodą Grama– zwróć 

uwagę i napisz na czym polega charakterystyczne ułożenie komórek bakteryjnych:  

 

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

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

 

Przypadek kliniczny 1 

27 letni pacjent przyjęty na oddział urologiczny z powodu piasku w układzie moczowym. Pacjent jest 

cewnikowany. Na sali przebywa z 3 innymi mężczyznami. Po 2 dniach pacjent uskarża się na bóle 

podbrzusza i gorączkę 39°C. Ponadto pacjent zaobserwował, że jedna z pielęgniarek, podczas wymiany 

cewników, nie myje rąk i nie zmienia rękawiczek. Proszę udzielić odpowiedzi na następujące 

zagadnienia: 

a) Podaj potencjalne źródło zakażenia: 

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

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

b) Podaj procedury mycia rąk personelu medycznego: 

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

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

c) W jaki sposób powinny być przygotowane do użytku jednorazowe sprzęty medyczne: 

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

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

Przypadek kliniczny 2  

7-letnie dziecko zostało przywiezione przez matkę do lekarza rodzinnego z powodu bólu gardła oraz 

temperatury 38,5°C. U dziecka zaobserwowano czopy ropne na migdałkach. Dziecko od ponad pół 

roku ma cyklicznie powtarzające się podobne dolegliwości, co wiąże się z częstą nieobecnością w 

szkole. Lekarz zdecydował się na wykonanie badań mikrobiologicznych. W preparacie bezpośrednim 

Streptococcus sp. 
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barwionym metodą Grama stwierdzono obecność Gram-dodatnich ziarniaków  oraz bardzo dużą liczbę 

neutrofili. 

 

 

1. Podaj materiał diagnostyczny: 
...............................................................................................................................  

2. Napisz mikrobiologiczne postępowanie diagnostyczne: 

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

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

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

3. Napisz postępowanie terapeutyczne oraz prawdopodobne źródło zakażenia: 

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

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