
 

Harmonogram ćwiczeń z przedmiotu „Mikrobiologia i mikrobiologia jamy ustnej z mikologią” dla studentów  

III roku Oddziału Stomatologii (semestr zimowy: 45 godz. w tym 36 godz. ćwiczeń+ 9 godz. seminariów (3 godz. lekcyjne)  

Zajęcia : środa: 14.15-16.30 (gr. 3 i 4); środa: 16.30-18.45 (gr.1 i 2) 

   

Data Temat zajęć sem/prelekcja Temat ćwiczeń 

1. 

2.10 

 

Ogólne właściwości wirusów. Wirusowe zakażenia przenoszone drogą 

oddechową: wirusy grypy, paragrypy, adenowirusy, rinowirusy, 

koronawirusy. 

Metody hodowli i identyfikacji wirusów. 

Diagnostyka grypy (OZHA, OWD, IF) 

 

2. 

9.10 

 

Wirusowe zakażenia przenoszone drogą krwionośną. Zakażenia HIV i 

AIDS 

Diagnostyka zapaleń wątroby, CMV, EBV (ELISA, 

PAP, PCR) 

Diagnostyka zakażenia wirusem HIV 

3. 

16.10 

 

Wirusowe zakażenia skóry i błon śluzowych (HSV 1,2, VZV, HPV, 

VSV, Coxsackie, odra, świnka, różyczka) 

Diagnostyka zakażeń skóry i błon śluzowych (HSV 

1,2, VZV, HPV, VSV, Coxsackie, odra, świnka, 

różyczka). 

Zakażenia prionowe i ich profilaktyka w praktyce 

stomatologicznej 

4. 

23.10 

 

Kolokwium :W 15 min. 

SEMINARIUM: Leki przeciwwirusowe. 

5. 

6.11 

 

Budowa, właściwości i klasyfikacja bakterii. Wprowadzenie do 

diagnostyki chorób zakaźnych.  

Mikroskopia. 

Metody hodowlane w diagnostyce mikrobiologicznej. 

Technika mikroskopowania. Metody 

przygotowywania preparatów bakteriolo-gicznych 

i ich barwienia; ocena mikroskopowa bakterii. 

Podłoża hodowlane, techniki posiewu. 



6. 

13.11 

 

Schorzenia jamy ustnej i górnych dróg oddechowych. Omówienie 

rodzajów bakterii Gram +: Streptococcus, Staphylococcus,.Actinomyces, 

Propionibacterium, Micrococcus, Peptostreptococcus, Lactobacillus, 

Nocardia, Bifidobacterium 

Gram -: Haemophilus, Fusobacterium, Neisseria, Porphyromonas, 

Prevotella  

Metody identyfikacji bakterii Gram dodatnich 
(przykłady testów krążkowych, testów biochemicznych i 

innych) 

7. 

20.11 

 

Chemioterapia zakażeń bakteryjnych (E-test, metoda rozcieńczeniowa 

MIC, MBC, metoda krążkowa, mechanizmy oporności) 

Metody identyfikacji bakterii Gram ujemnych 
(przykłady testów krążkowych, testów biochemicznych) 

Badanie lekowrażliwości mikroorganizmów. 

8. 

27.11 

 

Kieszonka zębowa. 

Choroby przyzębia -rozwój płytki nazębnej, mechanizmy próchnicy 

zębów. 

Mikrobiologiczny aspekt halitozy. 

Mechanizmy obronne śliny i powikłania kserostomii. 

Pobieranie materiałów w schorzeniach 

stomatologicznych. 

Testy mikrobiologiczne w ocenie próchnicy.  

9. 

4.12 

 

Dezynfekcja sprzętu i sterylizacja narzędzi stomatologicznych. 

Zapobieganie zakażeniom w gabinetach stomatologicznych (higiena 

rąk, profilaktyka poekspozycyjna, środki ochrony osobistej) 

Metody higienicznego mycia rąk, działanie 

środków odkażających. 

10. 

11.12  

 

Kolokwium: B 15 min. 

Zakażenia zębopochodne cz.I  

SEMINARIUM  PRZENIESIONE na 29.01.2020 

11. 

18.12 
 

 

Ogólne właściwości grzybów. Czynniki predysponujące do rozwoju 

grzybic. Pobieranie materiału do badań mikologicznych.  

Grzybice powierzchniowe. Grzybice narządowe i uogólnione. 

Kandydoza jamy ustnej i aspergiloza zatok szczękowych (obraz 

kliniczny, diagnostyka, leczenie, profilaktyka). 

 

12. 

8.01 

 

KOLOKWIUM Z MYKOLOGII! Metody mikroskopowe i hodowlane w diagnostyce 

mykologicznej. Diagnostyka grzybic 

powierzchniowych. 

Metody serologiczne i molekularne w diagnostyce 

mykologicznej. Badanie lekooporności. 



13. 

15.01 

 

 

Zarażenia wywoływane przez pierwotniaki i robaki (epidemiologia, 

chorobotwórczość i profilaktyka). 

 

 

14. 

22.01 

 

KOLOKWIUM Z PARAZYTOLOGII ! Diagnostyka wybranych chorób powodowanych 

przez pierwotniaki: T. vaginalis, T. tenax, G. 

intestinalis T. gondii, E. histolytica. 

Diagnostyka wybranych robaczyc: teniozy, 

bąblowicy, owsicy, glistnicy, włośnicy, 

toksokarozy. 

15. 

29.01 

 

SEMINARIUM: Zakażenia zębopochodne . cz. I i II 

16. 

 

Kolokwium poprawkowe W+ B+M+P 

Termin w sesji (do uzgodnienia) 

 

EGZAMIN 5.02.2020 godz.9.30 2 aule w Klinice przy ul. Montelupich 

 


