
Gyakorlati vizsga Gyakorlati vizsga 



I. Steril táptalajok



1. Bouillon, 2. Ferde agar, magas agar



4. Dúsító táptalajok: húsos
bouillon



3., 5., 6.: Lemez agar, véres agar 
és csokoládé agar



7. Szelektív és differenciáló táptalajok
c. Eozin metilénkék (EMK)

Laktóz + telepek

Laktóz - telepek



8. Transzport táptalajok

Transzport közeg
(pl. Stuart)

Transzport táptalaj
(pl. Uricult)



9. Hemokultúra



10. Vírus transzport táptalaj



II. Tenyészetek



1-2-3. Staphylococcus aureus és S.
epidermidis agaron és véres agaron



4. S. epidermidis (É) és S. saprophyticus
(R) novobiocin koronggal



5. Streptococcus pyogenes véres
agaron



6. Str. mitis véres és csokoládé
agaron



7. Streptococcus pneumoniae
véres agaron (optochin É)



8. Haemophilus influenzae
csokoládé agaron



9/12. E. coli és Klebsiella agar 
lemezen



9/12. E. coli és Klebsiella EMK 
táptalajon



10. Proteus lemez és véres
agaron (rajzás!)



11. Pseudomonas lemez agaron



13. Salmonella bizmut szulfit
táptalajon



14. E. coli és Salmonella brillant
zöld táptalajon



15. E. coli és Shigella DC táptalajon



16. Dizentériás beteg széklete DC 
táptalajon (E. coli + Shigella)



17. Russel táptalaj

• Glükóz, szacharóz, laktóz

• laktóz fermentáció : az egész
táptalaj mélyvörös lesz

• többi cukor fermentációja: 
enyhén vörös

• gázképzés: “robbanás”



18. Ureáz teszt
• NH2-CO-NH2 (ureum) →

CO2 + NH3 (ammónia)

• Christensen médium:
indikátor (fenolvörös)
– ureáz +: püspöklila
– ureáz -: citromsárga

Ureáz +: Proteus, Klebsiella, Helicobacter



19. Corynebacterium Clauberg
és Löffler táptalajon

Clauberg Löffler

Nincs kép



20. Mycobacterium tuberculosis
Löwenstein-Jensen táptalajon



21. Leptospira Korthof táptalajon



22. TCBS táptalaj

Vibrio cholerae



23. Bacillus cereus agaron és
véres agaron



24-25. Clostridium tetani és
C. perfringens Holman és thioglikolát

táptalajon



GasPak



III. Reakciók és módszerek



1. Elek teszt

Antitoxinnal 
átitatott 
szűrőpapír

Precipitációs 
ív

Corynebacterium

Cél: toxintermelés ellenőrzése



2. Widal-típusú reakció
• Gruber-Widal: hastífusz (Salmonella)
• Weil-Felix: kiütéses tífusz (Rickettsia)
• Wright: Brucella / Francisella

Titer: az a legkisebb mennyiségű antitest, ami még 
pozitív reakciót képes eredményezni !!!

Proteus
OX19 
antigén!



3. Wasserman teszt, 
szifilisz (KKR)

Pozitivitás: 
nincs hemolízis

1

2

2: 4-szeres 
titeremelkedés
1-hez képest:  
fertőzés



4. Hemagglutináció (HA) és -gátlás (HAG)

hemagglutináció

hemagglutináció 
gátlás

hemolízis (-)

nincs hemolízis 
(+)

Komplement kötési reakció



8. Fágtipizálás



10. Gram festés lépései
1/a. Kristályibolya 2’
1/b. Lugol oldat 1’

4. Safranin 1’

2. Differenciálás 96 %-os alkohollal

3. Vizes mosás

5. Vizes mosás
6. Szárítás szűrőpapíron
7. Mikroszkópos vizsgálat (immerzió)



11. Ziehl-Neelsen festés menete
“saválló festés”

• Karbol-fuchsin (szűrőpapíron!)
– alámelegítés 3x (amíg gőzölögni kezd)

• Differenciálás: sósavas alkohollal
– 3% HCl, 96% etanol
– “saválló”

• alapos vizes mosás
• utánfestés 1-2’

– metilénkék vagy malachitzöld
• óvatos öblítés, leitatás papírral



Antibiotikum érzékenységi vizsgálat
korongdiffúzióval (“antibiogram”)



13. Kereskedelmi kitek
identifikálásra



IV. Mikroszkópos készítmények



1.a Staphylococcus (Gram +)



1.b Streptococcus pyogenes (Gram +)



1.c Streptococcus pneumoniae (G +)



1.d Neisseria (Gram -)



1.e E. coli (Gram -)



1.f Haemophilus influenzae (Gram -)



1.g Bacillus (Gram + spóraképző)



1.h Clostridium tetani és C. perfringens
(Gram + spóraképző)



2.a Neisseria gonorrheae urethra 
váladékban



2.b Candida albicans tenyészetből



3. Corynebacterium - Neisser festés



4. Ezüst impregnáció: Leptospira



5. Ziehl-Neelsen festés: 
M. tuberculosis köpetben



6.a Plasmodium falciparum vérkenet
(Giemsa festés)



6.b Trypanosoma brucei vérkenet
(Giemsa festés)



6. Anorectális cellux készítmény
(Enterobius)



VI. Elvégzendő feladatok



Kataláz teszt

• cél: Staph / Strepto elkülönítése
• végrehajtás: H2O2-t csöppentve a 

tenyészetre, vagy tárgylemezre 
cseppentett H2O2 –be 
szuszpendált baktérium: pozitív
esetben erős pezsgés
tapasztalható

H2O2 → H2O + O2

Kataláz +: Staphylococcusok

Kataláz -: Streptococcusok

+

-



Clumping (koaguláz) teszt

Koaguláz +: Staphylococcus aureus
Koaguláz -: többi Staphylococcus (“KNS”)

• “Staphaurex”: fibrinogénnel bevont latex 
részecskékkel összekeverve a baktériumokat 
tárgylemezen → agglutináció

(felszíni endokoaguláz fibrinogént köt)



Oxidáz teszt

• végrehajtás:
– tárgylemezre szűrőpapír darabkát
– oxidáz reagenst rácseppenteni

(= parafenilén-diamin származék)

– baktériumot rákenni
– pozitivitás: rózsaszín / lila szín

Oxidáz +: Pseudomonas, Neisseria, 
Vibrio, Campylobacter

• cél: citokróm-oxidáz enzim kimutatása
• diagnosztikában: obligát aerobok diff. diagnosztikája

+ -



Indol teszt
• triptofán → indol gyűrű

(triptofanáz enzim)

• amilalkoholos (= szerves) 
oldószer → indol ide 
átoldódik → vörös gyűrű a 
tetején (alkohol könnyebb
a víznél!)

• ureum-indol csőben is 
elvégezhető

Indol +: E. coli



6. Tárgylemez agglutináció
E. coli-val

Baktérium
szuszpenzió
(- kontroll)

Fehér
rögök, 
feltisztult
oldat

NEGATÍV POZITÍV
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