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Efekty kształcenia:
Symbol
efektu

MIKR_W1
MIKR_W2
MIKR_W3

MIKR_W4
MIKR_W5
MIKR_W6
MIKR_W7

Opis efektu kształcenia

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:
podstawowe pojęcia mikrobiologiczne oraz klasyfikację
drobnoustrojów.
budowę wirusów, komórek bakteryjnych i grzybiczych.
najważniejsze czynniki etiologiczne powodujące zakażenia
przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, układu
oddechowego, skóry oraz inne (mastitis) oraz najważniejsze
czynniki etiologiczne odpowiedzialne za zakażenia płodu i
poronienia.
czynniki etiologiczne będące przyczyną występowania zoonoz, ze
szczególnym uwzględnieniem czynników etiologicznych
bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu lekarzy weterynarii.
molekularne podstawy zjadliwości drobnoustrojów.
źródła i rezerwuary mikroorganizmów oraz drogi szerzenia się
zakażeń.
zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym i metody

Odniesienie
do efektu
kierunkowego

Symbol obszaru*

WET_W1_08 R
WET_W1_08 R
WET_W1_08 R

WET_W1_08 R
WET_W1_08 R
WET_W1_08 R
WET_W1_08 R

MIKR_W8
MIKR_W9

MIKR_U1

MIKR_U2

MIKR_U3

MIKR_K1
MIKR_K2

badawcze pozwalające na identyfikację określonych grup
drobnoustrojów, tj. metody hodowlane, serologiczne i molekularne.
zna podstawowe grupy antybiotyków oraz rozumie mechanizm ich
oddziaływania na komórki prokariotyczne..
zna metody dezynfekcji, sterylizacji, pracy w warunkach
aseptycznych.
UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:
posługiwać się podstawowymi technikami badań
mikrobiologicznych (w tym wykonać posiew redukcyjny, preparat
bezpośredni wybarwiony metodą Grama).
prawidłowo pobierać materiał kliniczny do badań
mikrobiologicznych, zabezpieczyć go, oraz przesłać w
odpowiednich warunkach do właściwego laboratorium
mikrobiologicznego.
w sposób właściwy zinterpretować wyniki badań
mikrobiologicznych oraz zastosować odpowiednią terapię
przeciwdrobnoustrojową .
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów
postępowania zgodnego z zasadami etyki lekarza weterynarii.
współpracy zarówno z hodowcami, innymi lekarzami weterynarii
oraz naukowymi zespołami interdyscyplinarnymi.

WET_W1_10 R
WET_W1_08 R

WET_U2_06 R

WET_U2_06 R

WET_U2_06 R
do:
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R
R

Treści kształcenia:
Wykłady
Tematyka zajęć

30 godz.
Wprowadzenie do mikrobiologii weterynaryjnej - rys historyczny. Taksonomia bakterii,
budowa komórek prokariotycznych. Podział morfologiczny bakterii, sposoby hodowli
i rozmnażania mikroorganizmów. Czynniki regulujące wzrost bakterii i tempo tworzenia
biofilmu bakteryjnego.
Pałeczki Gram-ujemne i pałeczki Gram-dodatnie z rodzajów: Escherichia, Klebsiella,
Proteus,Salmonella, Shigella, Yersinia, Pseudomonas Campylobacter, Brucella i
Haemophilus, Pasteurellae,Bordetella, Vibrio, Listeria, ich budowa, czynniki wirulencji oraz
ich znaczenie w zakażeniach dróg moczowych, przewodu pokarmowego, układu
oddechowego oraz rozrodczego zwierząt hodowlanych i towarzyszących .
Bakterie Gram–dodatnie z rodzajów: Streptococccus, i Staphylococcus i ich znaczenie
w zakażeniach zwierząt hodowlanych.
Gram- dodatnie laseczki z rodzajów: Bacillus i Clostridium, znaczenie i budowa spor.
Toksyny i enzymy bakteryjne wykorzystywane do wytwarzania broni biologicznej.
Mikrobiota przewodu pokarmowego, a prawidłowy rozwój zwierząt.
Choroby odzwierzęce, a rutynowa praktyka weterynaryjna
Metody molekularne w diagnostyce wybranych zakażeń weterynaryjnych.
Wprowadzenie do farmakoterapii zakażeń. Podstawowe grupy leków przeciwbakteryjnych
stosowanych w leczeniu ludzi i zwierząt.
Oporność bakterii na antybiotyki i inne czynniki przeciwbakteryjne. Antybiotyki, a żywność
pochodzenia zwierzęcego.
Historia odkrycia wirusów. Budowa wirusów. Systematyka. Strategie replikacji wirusów
DNA i RNA.
Patomechanizm zakażeń wirusowych: oddziaływanie wirus- komórka i wirus-organizm,
postacie zakażeń wirusowych.

Działanie onkogenne wirusów, teratogeneza i wpływ zakażenia na płodność.
Profilaktyka czynna i bierna zakażeń wirusowych. Programy zwalczania chorób
wirusowych.
Charakterystyka prionów. Choroby prionowe zwierząt i ludzi.
Wprowadzenie do mykologii weterynaryjnej – definicje i terminologia. Historia odkryć
mykologicznych.
Występowanie, taksonomia i metody klasyfikacji grzybów, sposoby rozmnażania się
grzybów.
Grzybice zwierząt domowych, hodowlanych i egzotycznych – patogeneza i obraz kliniczny.
Realizowane efekty kształcenia

MIKR_W1, MIKR_W2, MIKR_W3, MIKR_W4, MIKR_W5, MIKR_W7,
MIKR_W8, MIKR_W9, MIKR_K2
W trakcie semestru przeprowadzanych jest 7 pisemnych sprawdzianów,
z których każdy składa się z 5 pytań otwartych obejmujących materiał z
wykładów, seminariów i ćwiczeń (3 pytania z materiału z wykładów i
seminariów łącznie).

Sposoby weryfikacji oraz zasady
Za każde pytanie student otrzymuje od 0-2 pkt (0,5; 1,0; 1,5; 2), czyli
i kryteria oceny
maksymalnie 10 pkt na sprawdzianie.
Maksymalna liczba punktów możliwych do zebrania w semestrze wynosi 70
Minimalna liczba punktów warunkująca uzyskanie zaliczenia materiału
teoretycznego wynosi 42.
Ćwiczenia
Tematyka zajęć

23 godz.
Zasady bezpieczeństwa w pracowni mikrobiologicznej.
Podstawowe metody barwienia bakterii i pracy z mikroskopem świetlnym. Zasady
prawidłowego wykonania preparatów mikroskopowych.
Rodzaje podłóż mikrobiologicznych. Hodowla w warunkach tlenowych i beztlenowych.
Zasady pobierania i transportu materiałów klinicznych przeznaczonych do hodowli oraz
identyfikacji bakterii.
Diagnostyka bakterii Gram-ujemnych. Testy identyfikacyjne różnicujące gatunki bakterii
Gram-ujemnych.
Diagnostyka bakterii Gram-dodatnich. Testy identyfikacyjne różnicujące gatunki bakterii
Gram-dodatnich.
Metody badania lekooporności bakterii tlenowych i beztlenowych.
Metody namnażania wirusów i określania ich miana. Metody identyfikacji namnożonych
wirusów (hemaglutynacja, hemadsorbcja, neutralizacja, metody immunoenzymatyczne
i immunofluorescencyjne).
Bezpośrednie wykrywanie wirusów – mikroskopia elektronowa, wykrywanie specyficznych
antygenów i białek wirusowych (np. testy aglutynacyjne, immunofluorescencyjne, Elisa,
Western blot).
Wykrywanie materiału genetycznego wirusa (różne odmiany hybrydyzacji, PCR, PCR w
czasie rzeczywistym). Wybrane metody wykorzystywane w diagnostyce zakażeń
wirusowych zwierząt – wykrywanie obecności wirusa w materiale biologicznym i swoistych
przeciwciał.
Pobieranie materiału w kierunku grzybic. Preparaty bezpośrednie z materiałów klinicznych:

KOH, w nigrozynie (tuszu chińskim, metody barwienia. Techniki identyfikacji grzybów
drożdżopodobnych. Techniki identyfikacji grzybów strzępkowych. Wykrywanie mykotoksyn
i grzybów mykotoksynotwórczych (podłoże AFPA ). Metody serologiczne i molekulanre w
diagnostyce grzybic.
Badanie materiałów klinicznych: wymaz z ucha psa w kierunku otitis externa, oraz
badanie materiałów w kierunku zakażeń dermatofitowych.
Metody kontroli procesu sterylizacji i dezynfekcji.
Realizowane efekty kształcenia

MIKR_W7, MIKR_W8, MIKR_W9, MIKR_U1-MIKR_U3, MIKR_K1-K2

Ocena praktycznych umiejętności wykonania zadania/ćwiczenia zgodnie
z przedstawioną i omówioną przez prowadzącego instrukcją oraz ocena
umiejętności interpretacji uzyskanych wyników przeprowadzane na bieżąco
podczas każdych ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria oceny zajęć praktycznych: ZAL/NZAL.
Student jest zobowiązany zaliczyć (ZAL) co najmniej 6 z 8 zajęć praktycznych
przewidzianych harmonogramem.
Sposoby weryfikacji oraz zasady Uzyskanie zaliczenia praktycznego ćwiczeń jest warunkiem koniecznym do
i kryteria oceny
zaliczenia przedmiotu w 4 semestrze.
Ponadto w trakcie semestru przeprowadzanych jest 7 pisemnych
sprawdzianów, z których każdy składa się z 5 pytań otwartych obejmujących
zarówno materiał z ćwiczeń, seminariów i wykładów (2 pytania z materiału
z ćwiczeń).
Kryteria zaliczenia sprawdzianów podano przy wykładach.
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Student ma prawo do jednej
nieobecności usprawiedliwionej w semestrze.
Seminarium
Tematyka zajęć

22 godz.
Drogi i mechanizmy wnikania bakterii oraz czynniki wirulencji. Przedstawienie wybranych
zakażeń zwierząt hodowlanych spowodowanych pałeczkami Gram-ujemnymi, ze
szczególnym uwzględnieniem metod wykrywania czynników etiologicznych, dróg szerzenia
się i sposobów zapobiegania tego rodzaju zakażeniom.
Omówienie klinicznych przypadków zakażeń dróg moczowych u zwierząt towarzyszących
(pobieranie materiału do badania, posiew ilościowy, interpretacja wyniku).
Omówienie klinicznych przypadków zakażeń (ucho, rany przewlekłe, zapalenia wymienia )
występujących u zwierząt towarzyszących i hodowlanych (metody pobierania materiału,
mikroskopia oraz podstawowe podłoża hodowlane stosowane w tego rodzaju zakażeniach.
Interpretacja wyników lekooporności oraz dobór odpowiedniego antybiotyku .
Zapoznanie się z metodami dezynfekcji, sterylizacji oraz innymi sposobami zapobiegania
rozprzestrzenianiu się zakażenia w stadzie hodowlanym.
Omówienie wybranych wirusów ze zwróceniem uwagi na własności biologiczne,
chorobotwórczość, drogi przenoszenia, metody ich wykrywania i możliwość przeniesienia
zakażenia na człowieka – cz. I (wirus wścieklizny, wirus choroby Aujeszkiego, parwowirusy
psów i świń oraz wirus panleukopenii kotów).
Omówienie wybranych wirusów ze zwróceniem uwagi na własności biologiczne,
chorobotwórczość, drogi przenoszenia, metody ich wykrywania i możliwość przeniesienia
zakażenia na człowieka – część II (wirusy zapalenia tętnic koni, ptasiej grypy, nosówki
psów, pryszczycy, afrykańskiego pomoru świń).
Charakterystyka prionów i chorób przez nie wywoływanych.

Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusowych i riketsjoz.
Czynniki predysponujące do rozwoju grzybic i cechy determinujące patogenność grzybów.
Molekularne metody identyfikacji grzybów oraz niehodowlane metody wykrywania grzybic.
Dermatofity i dermatofitozy – znane i nowe zagrożenia.
Epidemiologia i obraz kliniczny grzybic powierzchniowych skóry.
Epidemiologia i obraz kliniczny grzybic błon śluzowych. Epidemiologia i obraz kliniczny
grzybic inwazyjnych (grzybice narządowe i uogólnione).
Epidemiologia i obraz kliniczny grzybic podskórnych i endemicznych (tropikalnych).
Mykotoksyny i mykotoksykozy. Grzybicze zakażenia odzwierzęce (zoonozy).
Leczenie i profilaktyka zakażeń grzybiczych u zwierząt.
Realizowane efekty kształcenia

MIKR_W3, MIKR_W4, MIKR_W6, MIKR_W8, MIKR_W9, MIKR_K2

W trakcie semestru przeprowadzanych jest 7 sprawdzianów pisemnych,
z których każdy składa się z 5 pytań otwartych obejmujących materiał
z wykładów, seminariów i ćwiczeń (3 pytania z materiału z wykładów i
seminariów łącznie).
Sposoby weryfikacji oraz zasady Z każde pytanie student otrzymuje od 0-2 pkt (0,5; 1,0; 1,5; 2), czyli
i kryteria oceny
maksymalnie 10 pkt na sprawdzianie.
Kryteria zaliczenia sprawdzianów podano przy wykładach i poniżej.
Obecność na seminariach jest obowiązkowa. Student ma prawo do jednej
nieobecności usprawiedliwionej w semestrze.
Kryteria końcowe:
1. Warunkiem otrzymania zaliczenia końcowego przedmiotu w semestrze 4 jest uzyskanie co najmniej 42
punktów z 70 możliwych do zebrania na sprawdzianach śródsemestralnych obejmujących materiał
teoretyczny z wykładów, seminariów i ćwiczeń oraz uzyskanie praktycznego zaliczenia ćwiczeń.
2. Wszystkim studentom, którzy w semestrze 4 otrzymali łącznie co najmniej 55 pkt na sprawdzianach,
dolicza się dodatkowe punkty do punktacji na końcowym egzaminie testowym wg następującej skali:
55 – 60 pkt; dodatkowe 3 punkty
61 – 66 pkt; dodatkowe 4 punkty
67 – 70 pkt; dodatkowe 5 punktów
Literatura:
Podstawowa

Uzupełniająca

1. G.E. Greene : Choroby zakaźne psów i kotów
2. K. Malicki, M. Binek: Zarys klinicznej bakteriologii weterynaryjnej Tom I i Tom II.
Wyd. SGGW Warszawa 2004
3. Z. Gliński, K. Kostro: Choroby zakaźne zwierząt z elementami epidemiologii i
zoonoz. PWR i L Warszawa 2011
1. Szewczyk E. (red.): Diagnostyka bakteriologiczna. PWN Warszawa 2005
2. Fenner’s Veterinary Virology. Edited by N.J. MacLachlan & E.J. Dubovi. Wyd.4,
2011 (dostępna w wersji PDF w internecie)
3. Krzyściak P., Skóra M., Macura AB.: Atlas grzybów chorobotwórczych człowieka.
MedPharm Wrocław 2011

Struktura efektów kształcenia:
Obszar kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego
75

godz.

6

ECTS**

3

ECTS**

w tym:

praca własna

wykłady
ćwiczenia i seminaria
konsultacje
udział w badaniach
obowiązkowe praktyki i staże
udział w egzaminie i zaliczeniu

30
45
0
0
0
0

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

75

godz.

3

ECTS**

)* - Obszary kształcenia w zakresie nauk: H - humanistycznych; S - społecznych; P - przyrodniczych; T technicznych; M - medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej; R - rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; A w zakresie sztuki
)** - Podawane z dokładnością do 0,1 ECTS, gdzie 1 ECTS = 25-30 godz. zaję

