
Laboratórna diagnostika mykóz 
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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

 

Saprofytizmus je výživa odumretými organizmami alebo organickými zvyškami, ktoré daný 
organizmus (tzv. „saprofyt“) rozkladá, mineralizuje na jednoduché anorganické látky.  
Symbióza (z Gréckeho syn ="s", bio ="život") znamená:  
v užšom zmysle: formu vzájomného vzťahu organizmov, spočívajúcu v obojstranne výhodnom 
spolužití v oblasti ochrany, výživy a podobne (niekedy sa dodáva, že organizmy musia žiť spolu, 
tzv. obligátny mutualizmus) 



 

 

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
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Rozdelenie mykóz

 

 

 

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. 

 

 

Materiál v suchom stave.  
Kožné šupiny odoberáme sterilným skalpelom po predchádzajúcom odmastení ložiska 70 % 
alkoholom zoškrabkaním drobných častíc do sterilnej skúmavky. Materiál odoberáme z okrajov 
ložiska na rozhraní zdravého a chorobne zmeneného tkaniva, kde predpokladáme najväčší 
počet viabilných elementov húb.  
Nechty- pri onychomykózach musíme získať častice z vnútornej, s nechtovým lôžkom súvisiacej 
steny nechtovej platničky. Na vyšetrenie sú najlepšie častice podnechtových hyperkeratóz. 
Odber z povrchu nechtu má význam len pri tzv. „bielej povrchovej onychomykóze". Po 
dôkladnom očistení nechtovej platničky 70 % alkoholom odstrihneme distálny okraj nechta a 
odstránime detritus, ktorý je zachytený pod voľnou časťou nechtovej platničky  
Vlasy a chlpy odoberáme epilačnou pinzetou, odoberáme predovšetkým zmenené zvyšky, 
kýpte po odlomených vlasoch a chlpoch. Pri podozrení na infekciu dermatofytmi sa snažíme 
odobrať 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

 

Nízka hodnota pH (približne 5,6) vytvára priaznivé podmienky na rast húb, najmä dermatofytov 
a inhibuje rast kontaminujúcich baktérií v klinických vzorkách.  
Pridaním antimikrobiálnych látok sa zlepšuje množenie patogénnych húb zo vzoriek so silnou 
kontamináciou baktériami a saprofytickými hubami.  
 
 
 

  



Mikroskopia a kultivácia húb – bločky 
ryžového agaru 

 

 

Liečba mykóz

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

 

Základom správnej liečby je presná diagnóza. Hubová infekcia je potvrdená na základe 
klinického obrazu, mikroskopického a kultivačného vyšetrenia. 
Liečba antimykotikami (lieky používajúce sa na liečbu hubovitých ochorení) závisí od lokalizácie 
ochorenia (voľná koža, vlasy, nechty), priebehu ochorenia (akútny alebo chronický zápal), hĺbky 
infekcie (povrchový, hĺbkový) a napokon aj od infekčnosti ochorenia. Liečba môže byť lokálna 
(krém, spray, roztoky), celková (tablety) a kombinovaná. Lokálna liečba sa uplatňuje vtedy, ak 
je postihnutých málo nechtov, malá časť nechtovej platničky, malá časť kože, alebo z  rôznych 
dôvodov nie je možné podať celkové antimykotiká (napr. pre vysoký tlak, tehotenstvo, závažné 
interné choroby).  
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