Huby
Všeobecná charakteristika
Diagnostika
Liečba

Huby - charakteristika
 eukaryotické, heterotrofné, jednobunkové a mnohobunkové
organizmy
 saprofyty,
 prechodne kolonizujú človeka,

 často prítomné v klinických vzorkách: určiť ich úlohu v
patogenéze???
Stavba bunky
Bunky húb sú tvorené:
 jadrom
 bunkovou stenou, ktorá obsahuje chitín
 vakuolami
 Golgiho aparátom
 endoplazmatickým retikulom
 glykogénom
Rozmnožovanie húb
 sexuálne výtrusmi
 asexuálne spórami, delením, pučaním, fragmentáciou

Huby – štruktúra, metabolizmus
•
•
•
•
•
•

jadro, jadrová membrána, delia sa mitoticky
Cytoplazma – mitochondrie, organely
Plazmatická membrána - lipidy, glykoproteíny, steroly (ERGOSTEROL)
Bunková stena - mnohovrstevná rigídna, chitín., glukany, manany
neobsahuje peptidoglykán
Heterotrofny metabolizmus - saprofyty, symbionty alebo parazity

Plesne
 Plesne – vláknité, mycéliové huby, zložené z
vetvených vláken(hyfy) - predlžujú sa na
koncoch a môžu byť mnohojadrové cénocytické
alebo septované.

 Hýfy – septované,neseptované
 Sústava hýf sa nazýva mycelium.
Mycélium :
- vnorené do kultivačného média - vegetatívne,
- vyčnievajúce nad povrch – vzdušné:
uvoľňujúce špecializované štruktúry konídiá asexuálne rozmnožovanie, diseminácia,
identifikácia

 Rozmnožovanie plesní - spóry

Kvasinky
 Kvasinky - jednobunkové,
reprodukujú sa asexuálne
tvorbou blastokonídií
(pučanie) alebo prepolením.
pseudomycélium – retiazky
predĺžených buniek
Dg. kvasiniek – podľa
schopnosti fermentácie
cukrov a asimilácie zlúčenín
uhlíka a dusíka
Candida albicans
Cryptococcus neoformans

Huby - dimorfizmus
 väčšina ľudských
patogénov
 dimorfizmus - niektoré
H. capsulatum, B.
dermatitis, P. brasiliensis)
existujú vo forme kvasinky
alebo plesne (často
prítomné súčasne)
 Niektoré vytvárajú
pseudohyfy filamentózne, plesniam
podobné - psuedohyfy,
predĺžené bunky,
pospájané - ako safalátky

HUBY - klasifikácia
Zygomycota (Mucormycetes)
- hrubé, riedko septované alebo cénocytické hýfy,
- sexuálne zygospóry, asexuálne spóry
(sporangiospóry) sú umiestnené v sporangiách,
ktoré sa nachádzajú na sporangiofóroch. Patria sem
rody Mucor, Rhizopus, Rhizomucor.
- tropické subkutánne mukormykózy.
Basidiomycetes
- ako vláknité formy, niektoré ako kvasinky.
- Pri sexuálnej reprodukcii sa vytvárajú bazídiospóry,
ktoré sú prítomné na bazídiách
- Cryptococcus, Malassezia a Trichosporon.

HUBY - klasifikácia
Pneumocystidiomycetes
• nová skupina, ktorá zahŕňa organizmy Pneumocystis carinii,
v minulosti považované za protozoa.
• existujú vo vegetatívnej trofickej forme, rozmnožujú sa
asexuálne binárnym delením
• Sacharomycetes
- Sú charakteristické kvasinky, vo vegetatívnej fáza sa
- rozmnožujú pučaním alebo delením
- rod Candida.
• Euascomycetes
Sexuálna reprodukcia -vačok – ascus)-obsahuje askospóry
- v laboratórnych podmienkach -ako septované plesne.
- Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton, Blastomyces,
Histolpasma, Aspergillus, Penicillium.
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• Zvýšený výskyt mykóz v 20. St.
• Lepšia diagnostika

• Cestovanie- endemické mikromycéty
• Iatrogénne faktory- ATB, kortikoidy, cytostatiká,
imunosupresíva, hormonálna antikoncepcia,
diabetes, AIDS

• Ekologické faktory- narušenie DCD

Huby – imunitná odpoveď
•

•
•
•

•

sprostredkovaná T-bunkami a u
imunokompromitovaných pacientov
môže dôjsť k diseminovanej infekcii.
Imunita vyvoláva tri typy tkanivových
reakcií.
Môže byť prítomný
chronický zápal (jazvenie,
lymfocytóza),
granulomatózny zápal (nahromadenie
modifikovaných epiteliálnych buniek,
lymfocytov)
akútne hnisavé zápaly (vaskulárna
kongescia, exsudácia, akumulácia
polymorfonukleárnych leukocytov).

Patogénny potenciál húb
• Obvykle exogénne infekcie - s výnimkou kandidózy
• Neustála expozícia ľudí hubám,
• ochorenie vzniká pri porušení ochranných bariér kože,
slizníc a pri imunodeficite (aj prechodnom) (Mastné
kyseliny, pH, epiteliálny povrch, fyziologická mikroflóry
kože, transferín)

Primárne patogény- Histoplasma capsulatum,
Blastomyces dermatitis, Coccidioides immitis
Oportunistické pathogény - Aspergillus, Candida, Mucor

Typy postihnutia vyvolané hubami
1. Mykózy – pravé infekčné ochorenia, vyvolané mikromycétami

2. Mykotoxikózy – chorobné stavy vyvolané metabolickými produktami húb ( ergotamínové alkaloidy,
psychotropné látky, aflatoxíny)
delia sa na
•
a.) hubové intoxikácie : muskarín, gyromitrín, amatoxíny, indolové
psychotropno-neurotoxické látky odvodené od tryptamínu (psylocybín,
psylocín, bufotenín, baeocystín a norbaeocystín)
obdobné vlastnosti ako LSD

b.) vlastné mykotoxikózy (aflatoxikóza)

3. Mykoalergózy- vzdušné spóry, alergická pneumónia (rinitída, bronchiálna
astma, aleveolitída, atopie)
4. Mycetizmy – mechanické, prítomnosť mycetických elementov
kolonizácia a ochorenia - vrodené imunitné mechanizmy,
ochorenia krátkodobé, samolimitujúce.
U imunonekompromitovaných : povrchové, kožné, podkožné, systémové
mykózy
U imunokompromitovaných a AIDS: huby s nízkym patogénnym potenciálom
- oportunistické mykózy

Mykózy
 povrchové (superficiálne) – postihnutá je povrchová vrstva
kože a vlasov
 kožné – postihujú hlbšie vrstvy epidermis a vlasov dermatofyty
 podkožné, podpovrchové – dermis, podkožné tkanivá, svaly
 systémové (endemické) - (obvykle v pľúcach)
 oportúnne

Materiál v suchom stave.
Kožné šupiny
- sterilným skalpelom
- po odmastení ložiska 70 % alkoholom
- do sterilnej skúmavky.

Nechty
- častice z vnútornej, s nechtovým lôžkom súvisiacej steny nechtovej
platničky
- častice podnechtových hyperkeratóz
- po očistení nechtovej platničky 70 % alkoholom
- odstrihneme distálny okraj nechta a odstránime detritus

Vlasy a chlpy
- epilačnou pinzetou,
- zmenené zvyšky, kýpte po odlomených vlasoch a chlpoch
- infekcia dermatofytmi - folikulárnu časť vlasov.

Pokyny k odberu – vláknité huby
•
•
•

•
•

Výter z ucha - tampón vložíme do transportného média
výter zo spojovkového vaku, spútum odoberáme ráno pri prvej expektorácii, pri bronchoskopii
alebo transtracheálnou punkciou a aspiráciou.
Bronchoalveolárna laváž (BAL) - zmes sekrétu s fyziologickým roztokom sa odsaje a zasiela na
vyšetrenie v sterilnej nádobke alebo skúmavke, transtracheálny aspirát, aspirát z prínosových
dutín, operačný materiál (tkanivo, tekutina, výter), pitevný materiál (tkanivo, tekutina, výter) sterilne odobraté tkanivo vložíme do sterilnej odberovej nádobky a čo najskôr doručíme do
laboratória.
Mozgomiechový mok sa odoberá lumbálnou punkciou prísne asepticky, do sterilnej skúmavky v
množstve minimálne 1 ml. V prípade, že likvor nemôžeme doručiť okamžite, uskladníme ho pri
izbovej teplote na tmavom mieste. Odobratý likvor možno dať do chladničky.
Krv na hemokultiváciu - odbery vzoriek robíme podľa teplotnej krivky a pri triaške. Odoberáme
vzorku krvi v objeme 10 ml do každej hemokultivačnej nádoby. Prvú vzorku krvi odoberieme na
začiatku stúpania teploty. Najvhodnejší je odber 1 hodinu pred očakávaným maximálnym
vzostupom teploty. Druhú vzorku krvi odoberieme po hodine. Ak sme začali antibakteriálnu alebo
antimykotickú terapiu, odoberáme krv pred pravidelnou dávkou lieku.

Laboratórna diagnostika mykóz
 Primárne patogény:
- mikroskopia tkanivovej vzorky,
- kultivácia
 Oportunistické patogény
- často len kontaminant,
- opakovaná izolácia
- prítomnosť dokázaná mikroskopicky vo vzorke
Metódy odberu:
- sterilne,
- pred odberom dezinfekcia miesta (koža, nechty, vlasy) 70% etanolom + vysušiť, zoškrab.
• Spracovanie:
- časť materiálu +10% KOH
(deštrukcia tkaniva, huby obsahujú chitin odolávajúci alklickým
činidlám)
- mikroskopicky-hyfy
Farbenie:
- podľa Gomoriho,
- Schiffovo farbenie
- kultivácia na selektívnych médiách (zábrana rastu kontaminujúcich baktérií) pri 25 °C a 30 °C

Kultivačné médiá
 Selektívne
 Sabouraudov agar:
- dextróza, peptón, menej agaru
- pH 5,5 - kyslé prostredie
- vysoká koncentrácia cukru
 Saprofytické huby môžu prerásť patogénne
- pridáva sa chloramphenicol (proti baktériám)
- cyclohexamid (proti saprofytickým hubám)
 C. neoformans nerastie
 Odporúča sa kultivácia na pôde s aj bez ATB
- 25°C aj 37°C( niektoré - H. capsulatum - nerastú pri 37°C)

 Identifikácia:

- všetky sú G+,
- kvasinky rastú rýchlo, plesne pomaly
- mikroskopicky - morfológia

Mikroskopia a kultivácia húb – bločky
ryžového agaru

Liečba mykóz

https://slideplayer.cz/slide/7369456/

Antimykotiká
•

Grizeofulvín - inhibuje tvorbu deliaceho vretienka (t.j.
mitózu v štádiu metafázy), používa sa najmä pri liečbe
dermatofytóz.
• Polyénové antimykotiká – ireverzibilne sa viažu na
steroly v bunkovej membráne húb za tvorby tzv.
vodných pórov (štrbín).
- amfotericín B – !!toxicita!! systémové, intravenózne
antimykotikum, liečba invazívnych mykóz
- nystatín – pôsobí na kvasinky, niektoré vláknité nondermatofyty, je aktívny aj
proti trichomonádam.
- natamycín (pimaricín) – topické suspenzie sa používajú
na liečbu orálnej
kandidózy, mykóz oka , prínosových dutín.

Antimykotiká
•

Azoly (imidazoly, triazoly) – syntetické, obmedzenie syntézy
ergosterolu, priama väzba na cytochróm P450.
kvasinky, dermatofyty, endemické dimorfné huby a niektoré
vláknité non-dermatofyty.
Všetky imidazolové deriváty (okrem ketokonazolu) sú určené
na lokálnu aplikáciu, majú dobrú účinnosť na dermatofyty a
kvasinky:
- klotrimazol
- ekonazol, tiokonazol, fentikonazol - vaginálne tablety, na liečbu
infekcií zmiešanej etiológie
- bifonazol - onychomykózy
- flutrimazol - dermatofytózy, kožné kandidózy, pityriasis
versicolor
- oxikonazol - prvý intravenózne aplikovateľný imidazol na liečbu
invazívnych mykóz, v súčasnosti len lokálne použitie
- ketokonazol - prvý perorálny imidazol
terkonazol (topický), flukonazol (systémový), itrakonazol (lipofilný
systémový). Vorikonazol a posakonazol sú systémové triazoly 2.
generácie, používajú sa na liečbu invazívnych mykóz, prípadne
ťažkej orofaryngeálnej a ezofageálnej kandidózy.

•

•

Antimykotiká
Alyamíny - lipofilné a keratinofilné antifungálne preparáty.
Nezávisle od cytochrómu P450 zasahujú do syntézy ergosterolu.
Účinkujú na dermatofyty, dimorfné huby, na niektorých pôvodcov
mycetómu.
Tiokarbamáty – mechanizmus účinku ako pri alylamínoch Topické
deriváty - tolnaftát a tolciklát – lokálne, dermatofyty, niektoré
kvasinky a vláknité huby

- terbinafín - dermatofyty, onychomykózy, lokálne podávanie
- naftifín - lokálne podávanie
•
Hydroxypiridóny - syntetické, narúšajú integritu bunkovej
membrány blokovaním transportu makromolekulárnych
prekurzorov, inhibujú proteosyntézu, sú účinné na dermatofyty,
kvasinky
- ciklopirox - pri kandidózach, dermatofytózach, kandidových
paronychiách a onychomykózach, lokálne
- rilopirox - lokálne, dermatofytózy
•
Morfolíny – inhibujú enzýmy esenciálne pre stavbu bunkovej
membrány húb.
- amorolfín –dermatofyty, kvasinky, lokálne

Ďakujem za pozornosť

