
KONSPEKTY DO ĆWICZEN Z MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ 
WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY II ROK 2019/2020 

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

ĆWICZENIE 1  

1. Diagnostyka mikrobiologiczna i metody laboratoryjne. 

2. Morfologia komórki bakteryjnej.  

3. Morfologia kolonii bakteryjnych.  

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 
 

Zadanie 1 - Przygotowanie preparatów i barwienie.  

Z otrzymanych zawiesin (zawiesina drożdży (Saccharomyces); sok z ogórków kiszonych):  

- wykonaj preparaty i zabarw je metodą Grama  

- nastaw i obejrzyj preparaty pod mikroskopem pod immersją  

- narysuj obrazy mikroskopowe wykonanych preparatów  

- określ i napisz zastosowane powiększenie oglądanego obrazu  

- określ kształt i sposób układania się komórek bakteryjnych  

- określ i napisz czy badane drobnoustroje są Gram-dodatnie czy Gram-ujemne  

- porównaj komórki drożdży i komórki bakteryjne w wykonanych preparatach  
 

Zawiesina drożdży -

barwienie metodą Grama 
 

 

Sok z kiszonych ogórków -

barwienie metodą Grama 

 

 

 



Zadanie 2 - Przygotowanie rozmazu bezpośredniego (z materiału biologicznego) i barwienie.  

- jałową wymazówką wykonaj wymaz z jamy ustnej  

- z materiału wykonaj rozmaz na szkiełku podstawowym  

- wykonany preparat zabarw metodą Grama  

- narysuj obraz mikroskopowy i określ jakie inne struktury można dodatkowo zaobserwować  

Wymaz z jamy ustnej 

barwiony metodą Grama 
 

 

Zadanie 3 - Charakterystyka kolonii bakteryjnej. 

- Obejrzyj otrzymane hodowle bakteryjne na podłożach stałych. 

- Opisz morfologię wyrosłych kolonii bakteryjnych na każdym z podłóż, uwzględniając m.in. 

cechy takie jak: barwa, kształt, brzegi, wyniosłość, zapach, przejrzystość kolonii bakteryjnych; 

- Oceń i napisz czy badane hodowle były czyste (jednorodne) czy mieszane i jeśli jest taka 

potrzeba zaproponuj dalsze postępowanie;  

Cecha:  S.aureus  Streptococcus sp.  E.coli Klebsiella sp. Enterococcus 

sp.  

Pseudomonas 

sp.  

barwa       

kształt       

wyniosłość       

zapach       

brzegi        
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ĆWICZENIE 2 

Charakterystyka ziarenkowców Gram dodatnich z rodzaju: Staphylococcus. 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

Zadanie 1 - Oceń morfologię kolonii S.aureus rosnących na podłożu agarowym z krwią i na 

podłożu Chapmana: 

Cecha: Podłoże agarowe z krwią Podłoże Chapmana 

Kolor   

Kształt   

Typ 

hemolizy 

  

Zapach   

 

Zadanie 2 - Wykonaj i narysuj preparat z drobnoustrojów rosnących na podłożu z krwią – 

barwiony metodą Grama - zwróć uwagę na charakterystyczny układ drobnoustrojów  

 

 

 



Zadanie 3 - Wykonaj test określający zdolność szczepu do produkcji plazmokoagulazy 

związanej (CF).  

Na szkiełko podstawowe nałożyć 1 kroplę odczynnika, a następnie za pomocą ezy przenieść          

1 kolonię badanego szczepu i dokładnie wymieszać. Pojawiające się po kilkunastu sekundach 

agregaty świadczą o wytwarzaniu koagulazy. 

Napisz wnioski: 

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

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

 

Zadanie 4 - Wykonaj test określający zdolność szczepu do produkcji katalazy. 

Na szkiełko podstawowe nałożyć 1 kroplę odczynnika (H2O2), a następnie za pomocą ezy 

przenieść 1 kolonię badanego szczepu i dokładnie wymieszać. Pojawiające się po kilkunastu 

sekundach pęcherzyki świadczą o wytwarzaniu katalazy. 

Napisz wnioski: 

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

.....................................................................................................................................................  
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ĆWICZENIE 3 

Charakterystyka pałeczek Gram ujemnych: Haemophilus sp., Bordetella sp. 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

Przypadek kliniczny 1.  

Dziecko 3-letnie przyjęte przez lekarza rodzinnego (pediatrę) z powodu temperatury 39°C, 

notorycznego chrząkania, zaburzeniach w oddychaniu (duszeniu się) oraz bezgłosu. Po zbadaniu 

przedmiotowym dziecko w trybie pilnym zostało przekazane do szpitala. Dziecko nie było 

poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym.  

1. Napisz jaki materiał diagnostyczny powinien zostać pobrany w kierunku badań 

mikrobiologicznych w opisanym przypadku. 

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

2. Zaproponuj diagnostykę mikrobiologiczną. 

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

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

3. Z otrzymanego podłoża wykonaj preparat barwiony metodą Grama i narysuj obraz 

mikroskopowy.  

 

 

 



4. Oceń pozostałe otrzymane testy diagnostyczne i napisz jaki czynnik etiologiczny jest 

odpowiedzialny za zakażenie w opisanym przypadku.  

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

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

5. Zaproponuj leczenie: 

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

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

6. Napisz, w jaki sposób można zapobiegać chorobom inwazyjnym wywoływanym przez ten 

drobnoustrój i uzasadnij swoją odpowiedź: 

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

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

............................................................................................................................................. 
 
Zadanie 1  
 

Obejrzyj otrzymaną hodowlę (B.pertussis) oraz napisz:  

- dlaczego drobnoustrój jest niebezpieczny zwłaszcza dla niemowląt?  

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

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

- czy istnieje profilaktyka, wyjaśnij na czym polega oraz u kogo powinna być zastosowana? 

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

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

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

- jaki materiał diagnostyczny jest pobierany w przypadku podejrzenia zakażenia tym patogenem 

oraz jakie badania diagnostyczne można wykonać w celu potwierdzenia tego zakażenia?  

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

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

…………………………………..........................................................................................................  
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ĆWICZENIE 4  

Pałeczki jelitowe: rodzina Enterobacteriaceae: 

Escherichia coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Serratia sp., Salmonella sp., Shigella sp., 

Przypadek kliniczny 1  

Pacjent lat 78 zgłosił się do lekarza rodzinnego z powodu pobolewania w odcinku lędźwiowym po 

stronie prawej od 2 tygodni. Pacjent również uskarża się na brzydki zapach moczu oraz pieczenie 

przy oddawaniu moczu. Lekarz rodzinny odesłał pacjenta do urologa, ale rozpoczął już 

diagnostykę.  

1. Jaki materiał diagnostyczny powinien zostać pobrany od pacjenta: 

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

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

2. Zaproponuj diagnostykę mikrobiologiczną 

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

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

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

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

3. Obejrzyj hodowlę i otrzymany preparat wybarw metodą Grama oraz narysuj obraz 

mikroskopowy: 

 
 

 



4. Na podstawie obserwacji oraz oceny testu ureazowego (kolor fioletowy - test dodatni, kolor 

żółty – test ujemny) napisz jaki czynnik etiologiczny wywołuje to zakażenie:  

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

5.Napisz powikłanie, które wystąpiło u pacjenta oraz jakie innego rodzaju powikłania mogą 

wystąpić w takich zakażeniach  

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

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

6. Zaproponuj leczenie: 

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

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

Przypadek 3  

79- letnia pacjentka z żylakami podudzi zgłosiła się do lekarza rodzinnego z powodu obrzęku 

podudzia i pojawienia się rany. Lekarz dokładnie obejrzał zmianę i wysłał pacjentkę do Katedry 

Mikrobiologii Lekarskiej celem pobrania materiału oraz pełnej diagnostyki.  

1. Napisz jaki materiał diagnostyczny powinien zostać pobrany od pacjenta 

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

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

2. Zaproponuj diagnostykę mikrobiologiczną 

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

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

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

3. Wybarw otrzymany preparat metodą Grama i narysuj obraz mikroskopowy: 

 

4. Napisz jaki czynnik etiologiczny wywołał to zakażenie: 

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

 



5. Napisz powikłanie, które wystąpiło u pacjenta oraz napisz jakie innego rodzaju powikłania 

mogą wystąpić w takich zakażeniach 

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

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

6. Zaproponuj leczenie: 

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

............................................................................................................................................................  
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ĆWICZENIE 5 

Mycobacteriaceae. 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

Przypadek kliniczny 1  

Pacjent lat 63 portier od kilku miesięcy uskarżał się na ból prawej goleni. Początkowo leczony był 

ortopedycznie oraz przez chirurga naczyniowego, ale bez rezultatów. Pacjent w ciągu kilku 

tygodni stracił około 10 kg bez stosowania diety. Pacjentowi wykonano podstawowe badania krwi 

gdzie zaobserwowano podwyższone leukocyty i CRP. Po wykonaniu kolejnego zdjęcia Rtg 

kończyny dolnej lewej wraz ze stawem kolanowym wykazano zmiany w strukturze kostnej i 

stawowej. Pacjenta skierowano do szpitala celem dalszej diagnostyki.  

1. Napisz jaki materiał biologiczny powinien zostać pobrany do diagnostyki 

mikrobiologicznej 

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

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

2. Zaproponuj diagnostykę mikrobiologiczną: 

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

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

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

3. Narysuj obraz mikroskopowy i napisz czynnik etiologiczny: 

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

…………………………..…………. 

 



4. Zaproponuj leczenie i dalsze postępowanie:  

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

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

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

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

5. Napisz na czym polega profilaktyka tego rodzaju zakażeń: 

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

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

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

6. Wyjaśnij pojęcia MDR-Tb………………………………………………………………… 

 

XDR-Tb……………………………………………………………………… 
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ĆWICZENIE 6 

 

Corynebacterium sp. 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA  
 

Zadanie 1 – Corynebacterium sp. 

1. Obejrzyj otrzymaną hodowlę C. diphteriae i opisz morfologię kolonii bakteryjnych: 

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

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

2. Z otrzymanych preparatów wykonaj barwienie metodą Grama oraz metodą Neissera i narysuj 

obrazy mikroskopowe: 

 

Barwienie metodą Grama   Barwienie metodą Neissera 

 

 

3.Napisz na czym polega profilaktyka błonicy oraz kiedy jest stosowana. 

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

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

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

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

…………………………………………… 

 

 

 



Przypadek kliniczny 1  

Do lekarza rodzinnego zgłosiła się 47 letnia kobieta uskarżająca się na obrzęk w okolicy szyji. 

Ponadto pacjentka od jakiegoś czasu zaczęła również odczuwać duszność i ból w klatce 

piersiowej. W trybie natychmiastowym pacjentka została skierowana do szpitala celem podjęcia 

dalszej diagnostyki i leczenia.  

1. Napisz jaki materiał diagnostyczny powinien zostać pobrany w opisanym przypadku 

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

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

2. Zaproponuj diagnostykę mikrobiologiczną: 

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

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

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

3. Napisz czynnik etiologiczny 

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

4. Zaproponuj leczenie 

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

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

5. Napisz czy istnieje profilaktyka, a jeśli tak to na czym ona polega oraz u kogo powinna być 

zastosowana? 

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

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

...........................................................................................................................................................  
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ĆWICZENIE 7 

Bakterie spiralne: Helicobacter pylori, Campylobacter sp.,  

Przypadek kliniczny 1  

Dziesięcioosobowa grupa przyjaciół spożywała kolację w nadmorskiej restauracji specjalizującej 

się w daniach bazujących na kurczakach z rożna. Na drugi dzień u 6 z nich wystąpiła gorączka, 

nudności, bóle brzucha i biegunka. Przeprowadzone badanie bakteriologiczne próbek kału 

wykazało obecność drobnoustrojów.  

1. Wykonaj preparat barwiony metodą Grama z tej hodowli i narysuj obraz mikroskopowy:  

 
2. Oceń jaki drobnoustrój jest odpowiedzialny za opisane schorzenie: 

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

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

Zadanie 1. Uzupełnij tabelę dotyczącą Helicobacter pylori:  

Czynnik wirulencji Funkcja 

 
Ma wpływ na przeżycie bakterii w kwaśnym pH żołądka  

 
Odpowiada za adhezję do nabłonka żołądka  

 
Uszkadza błonę śluzową żołądka  

 
Ingeruje w proces fagocytozy  

 
Inicjuje procesy prozapalne  
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ĆWICZENIE 8 

Laseczki przetrwalnikujące tlenowe: Bacillus anthracis, Bacillus cereus, Bacillus subtilis. 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA  

Przypadek kliniczny 1  

23 osoby zgłosiły się do szpitala z powodu zatrucia podczas wesela. Pacjenci uskarżali się 

początkowo na wymioty i nudności, a następnie biegunki. Jedna osoba miała poważne problemy 

ze wzrokiem. Na weselu podawano m.in. risotto z kurczakiem i warzywami oraz tatar z jajkiem. 

 

1. Napisz jaki materiał powinien być pobrany do badań mikrobiologicznych  

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

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

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

2. Podaj jaki czynnik etiologiczny wywołał zakażenie 

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

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

3. Napisz postępowanie terapeutyczne i profilaktykę tego rodzaju zakażeń 

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

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

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

 

 

 

 


