
 

Mykológia je súčasťou štúdia

• Piva

• Vína

• Chleba

• Syra

• Pochúťok z húb

• Prírodných toxínov

• Biodegradačných procesov

• Ochorení spôsobených hubami

RÍŠA CHARAKTERISTIKA PRíKLADY

Monera Prokaryocyte Bacteria

Actinomyces

Protista Eukaryocyte Protozoa

Fungi Eukaryocyte * Fungi

Rastliny Eukaryocyte Plants

Moss

Živočíchy Eukaryocyte * Arthropods

Mammals

ČLOVEK

 

Huby

• Bežne prítomné 

- v prírode ako saprofyty, 

- prechodne kolonizujú človeka,

- často prítomné v klinických vzorkách, určiť ich 

úlohu v patogenéze môže byť ťažké

 

Huby predstavujú rôznorodú skupinu eukaryotických mikroorganizmov. Ich bunková 

membrána obsahuje ergosterol, čo poskytuje možnosť pre selektívny zásah antimykotikami. 

Väčšinou sú podmienečne patogénne a len malá skupina je primárne patogénnych. Huby 

obvykle pri raste produkujú enzýmy a rozkladajú tkanivá. Huby rastú v dvoch fázach – 

vegetatívnej a reproduktívnej. Vo vegetatívnej fáze (rast, zväčšovanie) sú bunky haploidné. 

Obvykle rastú ako plesne s hýfami (mycélium) alebo ako jednobunkové kvasinky. 

Huby
• Účinky:                                                                                 

mykotoxikózy - ergotamínové alkaloidy, psychotropné 
látky, aflatoxíny                                                                                               
alergické reakcie - vzdušné spóry, alergická pneumónia 
(rinitída, bronchiálna astma, aleveolitída atopie)                                                                         
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 - oportunné mykózy

 



 

Biológia a klasifikácia húb

• Eukaryotické bunky

• jadro, jadrová membrána,

• mnohovrstevná rigídna b. stena 

• obsahujúca chitín, nemajú chlorofyl, 

• nie sú  fotosyntetické. 

• Heterotrófny metabolizmus 

- saprofyty, 

- symbionty, 

- komenzály 

- parazity

 

V reproduktívnej fáze môžu bunky podstúpiť asexuálne alebo sexuálne delenie. Asexuálne 

delenie zahŕňa tvorbu spór, sexuálne vyžaduje špecifické bunkové štruktúry 260 nevyhnutné na 

spojenie za účelom rozmnožovania. Tieto štruktúry sa využívajú na taxonomické určenie a 

klasifikáciu húb. 

Biológia a klasifikácia húb

• Náhodné patogény, schopné adaptácie, 

• dimorfizmus - niektoré ( H. capsulatum, B. dermatitis, P. 

brasiliensis)  existujú vo   forme 

- kvasinky alebo 

- plesne (často prítomné súčasne). 

 

Kvasinky sú jednobunkové, reprodukujú sa asexuálne tvorbou blastokonídií (pučanie), alebo 

delením. Dcérske bunky sa môžu predlžovať a vytvárať pseudohýfy. Plesne sú vláknité, 

mycéliové huby, zložené z vetvených vlákien (hýfy), ktoré sa predlžujú na koncoch a môžu byť 

mnohojadrové, cénocytické, alebo septované. Dimorfné huby sa pri teplote 37°C vyskytujú ako 

kvasinky, pri teplote 22°C ako plesne. 

Biológia a klasifikácia húb
• Niektoré vytvárajú pseudohyfy - filamentózne, plesňam podobné -

psuedohyfy, predĺžené bunky, pospájané - ako safalátky                    

• Kvasinky - jednobunkové, reprodukujú sa asexuálne tvorbou 
blastokonídií (pučanie) alebo  prepolením.                                                            

• Plesne (hyfy) - predlžujú sa na koncoch a môžu byť mnohojaderné                
- cénocytické alebo                                                                                                 
- septované. 

Sústava hýf sa nazýva mycelium.                                                                                                              
M. vnorené do kultivačného média - vegetatívne,                                                                                        
M. vyčnievajúce nad povrch - vzdušné - uvoľňujúce špecializované 
štruktúry konídiá - asexuálne rozmnožovanie, diseminácia, 
identifikácia

 



Sústava hýf sa nazýva mycélium. Mycélium vnorené do kultivačného média sa nazýva 

vegetatívne, mycélium vyčnievajúce nad povrch sa označuje ako vzdušné, uvoľňujúce 

špecializované štruktúry konídiá (asexuálne rozmnožovanie, diseminácia, identifikácia). 

Niektoré huby môžu meniť morfológiu podľa teploty - tzv. teplotný dimorfizmus.  

Patogénny potenciál húb

• Obvykle exogénne infekcie - s výnimkou kandidózy

• Neustála expozícia ľudí hubám,

• ochorenie vzniká pri porušení ochranných bariér 
kože, slizníc 

• pri imunodeficite (aj prechodnom) obvykle 
nešpecifickej imunity alebo bunkovej

• Mastné kyseliny, pH, epiteliálny povrch, 
fyziologická mikroflóra kože

 

Patogenéza a imunita Mykotické infekcie sú často následkom predisponujúcich faktorov, vznik 

mykóz je ovplyvnený vekom, stresom, patologickými procesmi, ako sú rakovina, cukrovka, 

AIDS. Len dermatofyty a kandidózy sú prenosné interhumánne, ostatné sú prenesené z 

prostredia (rastliny, pôda, vzduch). Nešpecifická imunita je podstatná pre ochranu pred 262 

vznikom a pri zvládnutí mykotických infekcií. Špecifická imunita je dôležitá pri primárne 

patogénnych mykózach. Úloha humorálnej imunity je do určitej miery kontroverzná, pretože 

protilátky nie sú protektívne a vysoké koncentrácie môžu potlačovať bunkovú imunitu. 

Niektoré protilátky môžu byť protektívne (antitoxíny, opsoníny). Bunková imunita je 

dôležitejšia. Je sprostredkovaná T-bunkami. Imunita vyvoláva tri typy tkanivových reakcií. 

Môže byť prítomný chronický zápal (jazvenie, lymfocytóza), granulomatózny zápal 

(nahromadenie modifikovaných epiteliálnych buniek, lymfocytov) alebo vznikajú akútne 

hnisavé zápaly (vaskulárna kongescia, exsudácia, akumulácia polymorfonukleárnych 

leukocytov). Typy postihnutia hubami delíme na: - mykotoxikózy – intoxikácia mykotoxínmi, 

ktoré sú vytvorené metabolizmom húb - chronické intoxikácie – dlhodobé pôsobenie toxínu 

(napr. aflatoxín), majú vzťah ku karcinogenéze - alergie – dlhodobé malé dávky vyvolajú 

hypersenzitívnu reakciu - zápalová reakcia – imunopatologické následky obrannej reakcie 

hostiteľského organizmu. 

Patogénny potenciál húb

• Dermatofyty - kolonizujú kožu, vlasy, nechty - enzým 
keratináza

• Dimorfizmus húb
- ako plesne v prírode,                                                                                       
- ako jednobunkové kvasinky v tkanivách,                                                                       
Candida - kvasinka sa stáva vláknitou len pri invázii tkaniva

• Púzdro - Cryptococcus neoformans

*Primárne patogény - Histoplazma capsulatum, 
Blastomyces dermatitis, Coccidioides immitis

*Oportúnne patogény - Aspergillus, Candida, Mucor

 



 

EXISTUJE VIAC MYKOTICKÝCH INFEKCÍ V 

SÚČASTNOSI ALEBO JE  LEN ZVÝŠENÝ 

ZÁUJEM O MYKOLÓGIU

1. Zvýšený výskyt mykotických ochorení

2. Zvýšená pozornosť a zameranie sa na 

mykózy

3. Lepšie laboratórne vybavenie

4. Viac inváznych procedúr u pacientov

5. Viac imunosupresívnej terapie

6. Viac imunosuprimovaných pacientov

Mykózy 

nie sú nákazlivé                        

s výnimkou 

dermatomykóz

 

Vznik infekcie vyvolanej hubami závisí na

1. veľkosti a patogenite inokula 

2. odolnosti hostiteľa

 

Mykózy sú choroby človeka alebo zvierat spôsobené (mikroskopickými) hubami. Z 

klinického hľadiska sú mykózy klasifikované podľa tkanív, ktoré postihujú: - povrchové 

(superficiálne) – postihnutá je povrchová vrstva kože a vlasov - kožné – postihujú hlbšie 

vrstvy epidermis a vlasov - podkožné, podpovrchové – dermis, podkožné tkanivá, svaly - 

systémové (endemické) - (obvykle v pľúcach) – oportúnne.

Laboratórna diagnostika mykóz
• Primárne patogény - mikroskopia tkanivovej vzorky, 

kultivácia                                                              

• Oportunné 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 alkalickým činidlám)                                    
- mikroskopicky-hyfy.                                                                  

Farbenie podľa Gomoriho, Schiffovo farbenie                                                                                           

Kultivácia na selektívnych médiách (zábrana rastu 
kontaminujúcich baktérií) pri 25 a 30 st.C

 



 

Priama mikroskopická analýza biologických vzoriek (primárne sterilných materiálov: krv, 

likvor, operačný materiál, bioptická vzorka, punktát, dialyzát) je základným a najrýchlejším 

krokom pre rýchlu diagnostiku povrchových aj systémových mykóz. Odobratý materiál sa 

spracuje pridaním 10% KOH, aby sa rozpustil keratín. Kultivácia 263 na Sabouraudovom agare 

je obvykle úspešná, identifikácia však môže byť náročná. Pri raste vo forme kvasiniek je možná 

mikroskopia, detekcia germinálnych tubulov (germ test – pučanie kvasiniek pri inkubácii v 

čerstvom sére), je možné použiť aj biochemickú identifikáciu (auxogram, zymogram). Plesňové 

formy je možné identifikovať mikroskopicky počas kultivácie v bločkoch ryžového agaru. 

Niektoré plesne je možné identifikovať na základe fluorescencie pri 365 nm UV svetle. Podľa 

morfológie prítomných elementov, štruktúr húb možno orientačne určiť skupinu, prípadne rod 

pravdepodobného pôvodcu choroby. Veľkou výhodou je rýchlosť mikroskopickej diagnostiky, 

výsledky sú k dispozícii do niekoľkých hodín od doručenia vzorky do laboratória, nevýhodou 

je však relatívne malá senzitivita, nižšia ako pri kultivácii, čo znamená, že negatívne 

mikroskopické vyšetrenie biologickej vzorky môže pri pozitívnom náleze potvrdiť ale pri 

negatívnom náleze nevylúči možnú infekciu mikroskopickými hubami.  

Kultivácia biologických vzoriek umožňuje izoláciu pôvodcu ochorenia a po jeho získaní presnú 

identifikáciu a určenie citlivosti na antimykotiká. Nevýhodou tejto diagnostiky je, že 

mikroskopické huby rastú v porovnaní s baktériami pomalšie (kvasinky 48-72 hodín, vláknité 

huby 72 a viac hodín). Preto ich prítomnosť dokážeme v priebehu niekoľkých dní. Pri 

niektorých vláknitých hubách aj až po niekoľkých týždňoch. Pri kultivačnej analýze je potrebné 

upozorniť i na prediktívnu hodnotu dôkazu patogénnej mikroskopickej huby. Prítomnosť 

kvasiniek alebo vláknitých húb v primárne sterilných materiáloch, ako sú hemokultúry, likvor 

a bioptické vzorky, má veľmi vysokú prediktívnu hodnotu. Pozitívne nálezy kvasiniek alebo 

vláknitých húb z primárne nesterilných miest (bronchoalveolárna laváž, spútum, moč a pod.) 

majú podstatne nižšiu prediktívnu hodnotu a významovo závisia od toho, či ide o kvantitatívne 

signifikantný nález, čistú kultúru, opakovane potvrdený nález. Závisia aj od typu mykotického 

pôvodcu, charakteru analyzovaného materiálu, ako aj od stavu imunitného systému pacienta. 

Diagnostika

mykóz
1. natívny preparát (v ambulancii)

2. kožný test

3. dôkaz protilátok

4. fluorescnčná mikroskopia

5. biopsia a histologické vyšetrenie

6. kultivácia

7. DNA sondy

 

Nepriamy dôkaz protilátok a priamy dôkaz antigénov 

Pri všetkých sérologických metódach je potrebné potvrdiť pozitívny nález opakovaným 

vyšetrením z dôvodu falošných pozitivít. U niektorých systémových mykóz je možné 

identifikovať precipitačné protilátky imunodifúziou (histoplazmóza, coccidioidomykóza). 

Hypersenzitívnu reakciu oneskoreného typu je možné testovať kožným intradermálnym testom. 



Molekulárne biologické metódy sú zamerané na dôkaz nukleových kyselín patogénnych húb v 

klinickom materiáli. Najsľubnejším prístupom je kombinácia širokospektrálnej PCR 

(panfungálna PCR), keď je amplifikovaný (zmnožený) produkt spoločný takmer pre všetky 

patogénne huby s následnou špecifikáciou produktu pomocou restrikčnej endonukleázovej 

analýzy, sekvenácie alebo hybridizácie. 

 

Kultivačné médiá

• Selektívne média, diagnostické média (chromagar)

• Sabouraudov agar - dextroza, pepton, menej agaru a pH 
5,5 - kyslé prostredia a vysoká koncentrácia cukru

• + ATB - Saprofytické huby môžu prerásť patogénne -
pridáva sa chloramphenicol (proti baktériám) a 
cycloheximid (proti saprofytickým hubám). C. neoformans
tam nerastie

• teplota - Odporúča sa kultivácia na pôde s aj bez ATB pri 
25 aj 37 C( niektoré - H. capsulatum - nerastú pri 37 C)

• Identifikácia: všetky G+,                                                                        
- kvasinky rastú rýchlo - idenitfikácia ako baktérie                                                                        
- plesne pomaly (niekoľko týždňov) - mikroskopicky –
morfológia (rast a mikroskopia boku ryžového agaru)

TERAPIA

- Pretože huby sú eukaryotické, sú 
biochemicky podobné bunkám ľudského 
hostiteľa. Je preto ťažké vytvoriť 
chemoterapeutikum, ktoré by zničilo 
invadujúcu hubu bez poškodenia pacienta

- dlhodobá liečba lokálna aj celková 
(niekoľko mesiacov)

 

Antimykotiká
• Polyény - amfotericin B, nystatin                                                   

• Azolové deriváty - interferencia s enzýmami záviacimi na 
cytochromoch a pôosbiacimi při demetylácii lanosterolu na 
ergosterol  - miconazol,ketoconazol, flukonazol,        

• Nukleotidy - inhibícia DNA a RNA syntézy - 5 
fluorocytozín                                                                                    

• Grisány - inhibícia funkcie mikrotubulov - grizeofulvin                         

• KJ - pravdepodobne aktiváci lyzozomálnych enzýmov

Dlhodobé podávanie a monitorovanie pacienta

Testovanie citlivosti na antimykotiká - málo štandardizované, 
nie vždy sú prediktívne pre klinický úspech (predovšetkým 
pre azoly a 5 fluorocytozín)

PRIMARNE ANTI-FUNGALNE

AGENSY

1. Polyenové deriváty

– Amphotericin B

– Nystatin

2. Azoly

– Ketoconazole

– Fluconazole

– Itraconazole

– Voriconazole

– Posaconazole

 



Antimykotiká možno rozdeliť na nešpecifické a špecifické. Nešpecifické antimykotiká sú 

lokálne antimikróbne účinné látky, dezinficienciá (denaturujú bielkoviny, deštruujú bunkovú 

stenu mikróbov, menia pH). Špecifické antimykotikum pôsobí selektívne na huby, zasahuje 

jednu alebo viaceré štruktúry či metabolické procesy (napr. produkciu enzýmov, esenciálne 

zložky bunkovej membrány, bunkovej steny, proteosyntézu...). Rozdelenie antimykotík 

Základný mechanizmus účinku všetkých derivátov z jednej skupiny antimykotík je 

charakteristický a zhodný, rozdiely v aktivite jednotlivých derivátov závisia od jeho chemickej 

štruktúry a od závažnosti zmien, ktoré spôsobia v bunkách huby: 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). Cez ne unikajú z bunky K+, Mg2+ ióny a esenciálne zložky 

cytoplazmy, čo vedie k poškodeniu a smrti buniek citlivých húb. Polyény sa viažu na 

cholesterol, sú pre živočíchy toxické. Spektrum účinku je široké (kvasinky, dimorfné huby, 

vláknité huby - Aspergillus, Fusarium, Scedosporium a iné). - amfotericín B – systémové, 

intravenózne antimykotikum, liečba invazívnych mykóz - nystatín – pôsobí na kvasinky, 

niektoré vláknité non-dermatofyty, je aktívny aj proti trichomonádam. - natamycín (pimaricín) 

– topické suspenzie sa používajú na liečbu orálnej kandidózy, mykóz oka (keratitídy, blefaritídy, 

konjunktivitídy), prínosových dutín. Azoly (imidazoly, triazoly) – syntetické, obmedzenie 

syntézy ergosterolu, priama väzba na cytochróm P450. Spektrum účinku zahŕňa 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 Medzi triazoly patrí 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. 

 
 

  



Rozdelenie mykóz

Podľa tkaniva, ktoré kolonizujú a napádajú

Povrchové - povrchová vrstva kože a vlasy

Kožné - epidermis, žľazy, vlasy, nechty

Podpovrchové - dermis, podkožné tkanivá, svaly a fascie                                                                         
neporušená koža a slizničné povrchy slúžia ako bariéry a 
ohraničujú pôsobenie plesní lokálne

Systémové - spôsobené hubami, ktoré sú primárnymi 
patogénmi pre zdravých jedincov. Majú mechanizmy na 
preniknutie obranných bariér

Oportúnne

Povrchové
Charakteristika: Kozmetické poškodenie, stratum corneum
a kutikulu vlasov, nevyvolávajú bunkovú im. odpoveď, 
nespôsobujú reakciu pacienta

• Kožné - Malassezia furfur(pityriasis versicolor) -
mikroskopicky „spagetovitý vzhľad)                                                     
- Exophiala wernecki ( tinea nigra) - mikroskopicky, 
kultivačne - dimorfizmus - hnedé kolónie aj hyfy               

• Vlasové - Piedraia hortoe (čierna piedra) - priama
mikroskopia vlasu                                                                           
- Trichosporon beigelii (biela piedra) - priama mikroskopia
vlasu, dimorfizmus

• Th:- odstránenie húb z kože a vlasov,                                                                    
- keratolytické lokálne prípravky (salicylové prípravky), 
mykonazol - bráni syntéze ergosterolu.                                                                                    
- hygiena, recidíva

 

Medzi superficiálne mykózy sa zaraďujú infekcie nechtov, vlasov, vrchných vrstiev kože 

(stratum corneum / stratum spinosum epidermy), slizníc a tiež mykózy povrchových štruktúr 

iných orgánov (napr. vonkajší zvukovod).  
 

Malassezia furfur Je to dimorfná huba, ktorá sa vyskytuje bežne na koži, v mikroskopickom 

obraze vytvára zhluky oválnych, niekedy fľaškovitých útvarov, môžu byť prítomné aj krátke 

hýfy. Pityriasis versicolor je infekcia horných vrstiev stratum corneum epidermy, najčastejšie 

spôsobené M. furfur. Ložiská sú malé, ostro ohraničené, okrúhle, mapovité, splývajúce škvrny 

s jemnými šupinkami – v zime sú tmavšie (hnedasté), po slnení svetlejšie (biele) než okolitá 

koža, mierne svrbiace, najmä na hrudníku a okolí (možná generalizácia). Ložiská fluoreskujú 

(pod zdrojom UV cca 365 nm) bielo- až zlato-žlto. Diagnóza sa upresní mikroskopicky (v 

preparáte obraz „meat-balls and spaghetti“). Liečba je lokálna, používa sa 1% sírnik seleničitý, 

azoly v kréme. 
 

Exophiala wernecki   

V mikroskopických preparátoch sú viditeľné vetvené, septované hýfy, artrokonídiá a predĺžené 

pučiace bunky.  

Tinea nigra je infekcia vrchných vrstiev stratum corneum, ložiská sú oválne, hnedočierne, 

ploché, ostro ohraničené makuly, často bez zápalu, hlavne na dlaniach, chodidlách, zriedka 

inde. Vyšetrenie uzlíkov a nález vetvených pigmentovaných hýf pevne držiacich spolu potvrdí 

diagnózu, v liečbe sa osvedčilo odstrániť postihnuté vlasy (oholiť). Pri tinea nigra sa používajú 

azolové preparáty a terbinafin.  

 

Trichosporon beigelii  

Mikroskopická charakteristika rodu Trichosporon je typická prítomnosťou hýf, artrokonídií a 

blastokonídií (pučiacich kvasinkových buniek). 

Piedra je infekcia vlasového stvolu, superficiálne noduly sú tvorené „scementovanými“ 

hubovými elementami. Biela piedra – biele uzlíky na vlasoch, ochlpení. Vyskytuje sa najmä v 

tropických a subtropických oblastiach s nízkym hygienickým štandardom. Laboratórna 

diagnostika je založená na mikroskopii a kultivačnom dôkaze. Ochorenie sa lieči lokálnou 

aplikáciou azolových prípravkov, oholením postihnutých miest.  

 

Piedraia hortae rastie ako pigmentovaná hnedá až červenočierna pleseň, vytvára askospóry. 

Vyskytuje sa v tropických oblastiach Latinskej Ameriky a v strednej Afrike. Huba vyvoláva 

ochorenie Čierna piedra, pri ktorom sa okoko vlasu formujú malé tmavé uzlíky. Laboratórna 

diagnostika je mikroskopická a kultivačná. Liečba nevyžaduje podanie antimykotík, postihnuté 

miesta stačí ostrihať alebo oholiť a dodržiavať hygienu.  



 

Mykózy kožné
• Koža, vlasy, nechty - obmedzené na keratinizované časti

kože a adnex. 

• Vyvolávajú bunkovú im. reakciu, patologické zmeny

• Klinická manifestácia - tinea - červ - hadovitý alebo 
prstencovitý vzhľad na koži

• Viac ako 100 species - dermatofyty.
Rody Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum
- antropofilné (chronické úporné infekcie),                                                               
- zoofilné a geofilné dermatofyty (zápalové lézie, dobre 
odpovedajú na liečbu, spontánne vyhojenie)                                                                                   
- prognostický význam                                                                                     
Niektoré sú endemické, vekovo ohraničené (tinea capitis), 
zvyklosti v obliekaní

• Terapia:  kožné - lokálna mikonazol, clotrimazol, econazol 
vlasové - griseofulvin p.o., fungistatický  

Dermatomykózy sú infekcie rohovej vrstvy kože a kožných adnex, ktorých pôvodcami sú 

dermatofyty, kvasinky a iné vláknité huby. Dermatofytózy sa označujú pojmom tinea, ide o 

infekcie kože a kožných adnex človeka pôsobené dermatofytmi. Medzi dermatofyty 

zaraďujeme rody Epidermophyton, Trichophyton a Microsporum. Sú to mikroskopické vláknité 

huby s afinitou ku keratínu (rohová vrstva kože, nechty, vlasy, perie).  

Dermatofytózy sú prenosné choroby. Šíria sa pri kontakte s infikovaným človekom, zvieraťom, 

ale i nepriamo, kontaminovanými materiálmi (odev, obuv, uteráky, podlahy, sprchy, pilníky na 

nechty a iné). Druhy Epidermophyton floccosum, Trichophyton rubrum, T. interdigitale 

postihujú kožu tela, intertriginózne oblasti, dlane, plosky, nechty a zriedka aj ochlpenie na tele. 

Huby z rodu Trichophyton postihujú vlasy, fúzy, chlpy, kožu, zriedka i nechty. Onychomykózy 

sú okrem dermatofytov vyvolané aj inými hubami, na 

Infekcie kože a slizníc vyvolané kvasinkami môžu byť signálom závažných defektov celulárnej 

imunity a celkových, chronických chorôb spojených s poruchami imunity, vrátane 

endokrinopatií (diabetes mellitus), či prechodného oslabenia po veľkých chirurgických 

výkonoch, úrazoch. Na diagnostiku ochorení sa používa špeciálna Woodova lampa, 

mikroskopické vyšetrenie postihnutých častí, kožných šupiniek a chrást alebo kožná biopsia. 

Vzorky sa upravujú pridaním KOH. Kultivácia na štandardných médiách je tiež prínosná, 

jednotlivé dermatofyty sa identifikujú na základe mikroskopie a charakteristickej morfológie 

kolónií. V liečbe sa osvedčila lokálna aplikácia azolových prípravkov, v systémovej liečbe sa 

používajú griseofulvín alebo terbinafin.príklad rodmi Candida a Aspergillus.  

• Microsporum canis 

tinea corporis

• Trichophyton

schoenleinii

tinea capitis

 

 



 

Laboratórna diagnostika dermatofytov
• Nález pliesní v klinickom materiále+/- konfirmácia 

kultiváciou                                                                                           
Odber a spracovanie s KOH                                                                        
Mikroskopia
- vetviace sa septované hyfy z kože a nechtov,                       
- spóry vo vnútri  alebo obkolesujúce vlasovú pošvu                                                             
- Trichophyton schoenleinii - voskovitá hmota hýf 
obkolesujúca bázu vlasového folikulu na hranici skalpu –

• mikroskopia - degenerovné hyfy stanoví len plesňovú 
etiológiu, na identifikáciu je potrebná 

• Kultivácia: Selektívne medium s ATB a cyclohexamidom 
pri 25 C - až 4 týždne. 

• Mikroskopia: a identifikácia konídií (makrokonídiá - veľké 
a mnohobunkové, mikrokonídiá - malé a jednobunkové)

 

Subkutánne mykózy - podkožné

• Obmedzené na podkožné tkanivo, zriedkavo 

sa šíria systémovo. Etiologické agnesy sú 

pôdne huby, ktoré sa do končatín dostanú 

poranením

 

Podkožné mykózy postihujú hlbšie vrstvy kože, svaly, spojivové tkanivo. Najčastejšie vznikajú 

po traumatickej inokulácii, zostávajú lokalizované a vyvolávajú tvorbu abscesov, nehojacich sa 

vredov a drénujúcich sínusov. Častými pôvodcami sú rody Exophiala a Cladosporium. 

Najčastejšie sa tieto ochorenia prejavujú ako lymfokutánna sporotrichóza, 

chromoblastomykóza, eumykotický mycetóm alebo subkutánna feohyfomykóza.  
 



Podkožné

• Široké spektrum infekcií obvykle po traumatickej inokulácii( tŕň, 

žihadlo, cudzie teleso)                                                                                                      

- hlbšie vrstvy, chronický priebeh, šíriaci sa na povrch do epidermis. 

• Lokalizácia na nohy, predkolenie, ruky, ramená, zadok. 

• Dif. dg. s aktinomykózami, mycetomom, atypickými 

mykobakteriózami. 

• Liečba je deprimujúca, chirurgická, radikálna - excízie, amputácie.

• Vzácne, exotické

Podkožné
Sporothrix schencki

- lymfokutánna sporotrichóza                                                                   

- aj systémová diseminácia,                                                                                                    

Dg.: Z tkaniva alebo po kultivácii                                                                                    

- pri 37*C pučiace bunky,                                                                                                      

- pri 25*C po 3-5 dňoch hviezdicovité kolónie -

mikroskopicky  vetviace sa hyfy na konci 

konídiofórov sú konídiá ukladajúce sa do ružíc. Th  

lymfokutánna : 

Th.: KJ p.o., systémová - ampfotericin B
https://www.researchgate.net/figure/Subcutaneous-zygomycosis_fig4_49655561

 

Sporothrix schenckii 

Je to dimorfná huba, ktorá vytvára septované hýfy s oválnymi konídiami, kvasinkovité formy 

majú charakteristický oválny alebo predĺžený tvar. S. schenckii vyvoláva lymfokutánnu 

sporotichózu, ktorá je charakterizovaná tvorbou ulcerujúcich uzlov najčastejšie na končatinách, 

z ktorých často vyteká hnis. Diagnostika sa opiera o charakteristický mikroskopický obraz. 

Liečba spočíva v perorálnom podávaní KJ alebo itraconazolu.  
 

• MYCETOM

• Eumycotický mycetom - deformujúce napuchnuté lézie s 
drénujúcimi sínusmi. 

• Mycetom - klinická jednotka                                                                  
- spôsobená baktériami (Actinomyces izraelí, Nocardia 
asteroides, Streptomyces, Actinomadura) alebo                                  
- plesňami (Madurella grisea, )

Dg: vyšetrenie hnisavej tekutiny zo sínusov - makroskopické  
granuly, histologicky, mikroskopicky                                                    

Th: dôležité stanoviť etiológiu - bakteriálna (ATB) alebo 
hubovitá,                                                                                                         
totálna excízia, pri rozsiahlych amputácia, antimykotiká sú 
obvykle neúčinné                                                                                                             

 

Madurella 

Patogény tvoria septované hýfy, obvykle čiernej farby, často sú prítomné aj veľké sférické 

chlamydokonídie. Prítomnosť týchto útvarov uľahčuje diferenciálnu diagnostiku, pretože 

mycetómy sa môžu vytvárať aj pri ochoreniach vyvolaných aktinomycétami, pre ktoré je 

charakteristická tvorba rozvetvených vlákien (nie sú prítomné septované hýfy). Pre 

eumykotický mycetóm je charakteristická tvorba deformujúcich, napuchnutých lézií, 

infikované tkanivo je postihnuté chronickým zápalom, fibrózou. Typická je tvorba drénujúcich 

sínusov a prítomnosť granúl, ktoré sú tvorené septovanými hýfami. Infekcia sa môže šíriť a 

postihnúť lokálne svaly alebo kosti. Hematogénny rozsev je extrémne zriedkavý. Laboratórna 

diagnostika sa opiera o prítomnosť zŕn alebo granúl v bioptických vzorkách, v ktorých sú dobre 

viditeľné hýfy. Liečba je problematická, podáva sa amfotericin B alebo itroconazol, ktoré 

spomaľujú vývoj infekcie. Pri rozsiahlych mycetómoch je nutné uvažovať o amputácii. V rámci 

diferenciálnej diagnostiky je potrebné odlíšiť baktériovú etiológiu mycetómu. 
 

 



Systémové mykózy

• Postihujú kožu a hlboké tkanivá

• Môžu diseminovať

• Predilekčné orgánové postihnutie

• Vyvolané oportúnnymi patogénmi

• Obvykle dimorfné huby

 

Systémové mykózy sú vyvolané hubami, ktoré môžu spôsobiť ochorenia nielen u osôb s 

oslabenou imunitou, ale aj u imunokompetentných jedincov. Systémové mykózy sa obvykle 

dostanú do tela človeka inhalačnou cestou a majú schopnosť šíriť sa do ostatných vnútorných 

orgánov. Tieto ochorenia sú označované aj ako endemické mykózy, pôvodcami sú obvykle 

dimorfné huby Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, 

Paracoccidioides brasiliensis, ktoré sú obligátne patogénne a môžu vyvolať infekcie aj u 

zdravých osôb.  
 

Dimorfné huby

• Kvasinková forma
• Parazitárna forma

• Tkanivová forma

• Pri kultivácii pri 37 C

• Myceliálna forma
• Saprofytická forma

• pri kultivácii pri 25 C

Sytémové mykózy
• Primárne patogénne:                                                                                                   

- Histoplasma capsulatum,                                                                         
- Blastomyces detmatitidis,                                                                                                
- Paracoccidioides brasiliensis,                                                                                               
- Coccidioides immitis a                                                                                                    
- monomorfný Crytococcus neoformans
schopné napadnúť organizmus a  preniknúť cez obranné bariéry

• C. neoformans - jediný monomorfný - pri 25 aj 37 C tvorí kvasinky, 
tvoriaci mukopolysacharidové púzdro

• Primárne miesto infekcie - pľúca - väčšinou asymptomatická infekcia. 
V prípade sekundárneho šírenia - diseminácia, systémové orgánové 
postihnutie

• Obvykle geograficky viazané

• Dg.: Odber vzoriek z krvi, CSM a chirurgickej biopsie                                                   
- rýchlo mikroskopovať a spracovať - vyschnutie, autolytické enzýmy 
a bakteriálna kontaminácia ich znehodnocuje

 



 

 

 

• Kryptokokóza - torulóza, európska blastomykóza.                                                 
Cryptococcus neoformans

• Neexistuje dimorfizmus.                                                                                              
4 sérotypy A,D a C,B                                                                                              
Virulencia - púzdro 

Klinický obraz
- asymptomatické  pľúcne ochorenie                                                                          
- solitárny pľúcny nodul - imitujúci Ca,                                                                         
- symptomatická pneumónia - difúzne infiltráty,                                                                   
- hematogénna diseminácia - meningitída (bolesť hlavy, protrahovaná 
niekoľkotýždňová teplota) alebo intracerebrálna hmota,                                                   
- kožné lézie, lytické lézie kostí.                                                                                            

Dg:detekcia antigénu - polysacharidového púzdra - latex aglutinácia 
Burriho metóda.                                                                                    

Kultivácia: odlíšenie patogénnych a nepatogénnych  rast pri 41*C -
patogénne nerastú                                                                                                            

Th: amfotericin B, 5 fluorocytozín pri infekcii CNS - 10 tý, kombinácia 
oboch 6 týždeň

 

C. neoformans je výrazne neurotropný, patrí k najčastejším vyvolávateľom mykotických 

meningitíd. Menej často sa vyskytujú kožné, mukokutánne, kostné alebo viscerálne formy 

ochorenia. Primárna kožná kryptokokóza vzniká po inokulácii do kože, je vzácna. 

Diseminovaná kryptokokóza môže postihnúť kožu (pripomína molluscum contagiosum), oko 

(chorioretinitída, invázia do očného nervu), kosti (rebrá) a prostatu.  

Prítomnosť charakteristických opuzdrených kvasiniek v likvore je významná pre identifikáciu 

patogéna, používa sa farbenie podľa Grama alebo Burriho tušová metóda. Na kultivačných 

médiách rastie vo forme mukóznych kolónií. Kryptokokovú meningitídu je možné 

identifikovať aj na základe priamej detekcie kapsulárneho antigénu v krvi a v likvore. Neliečená 

kryptokoková meningitída je obvykle fatálna, je potrebná promptná terapia, podávajú sa 

amfotericín B a flucytozín (2 týždne), perorálne sa podáva flukonazol ďalších osem týždňov.  
 

Sytémové mykózy dg a th
• Histoplazmóza Histoplasma capsulatum

- asymptomatické alebo chrípkovité ochorenie,                            

- pri veľkej expozícii akútne pulmonálne ochorenie vzácne s 
komplikáciami - perikarditída, mediastinálna fibróza.                                        

- diseminovaná forma u imunokompromitovaných.                                                                                                                 

Dg.-sérologicky - KFR, imunodifúzia (ako antigén sa použije 
histoplazmín - bezbunkový filtrát z myceliálnej fázy rastu alebo
inaktivovaná bunky kvasnicových kolónií),                                                                     
Použitie exoantigénu - antigény sú extrahované z rastového média a 
reagujú s protilátkami v imunodifúzii
- histologicky
- kultivácia z postihnutých tkanív (spútum, 1-2 týždne, mikroskopia , 
premena mycelii na kvasinky v subkultúre - zdĺhavé).                                                       
- kožný test s histoplazmínom po 2 týždňoch (sporný význam).                          
- dôkaz Ag z krvi a moču. 

• Th: amfotericin B

 



Dimorfná huba, plesne vytvárajú biele alebo hnedé hýfy, kvasinky sú v tkanivách uložené 

intracelulárne. Vyskytuje sa najmä v Severnej Amerike a v centrálnej a južnej Afrike, je 

prítomná v pôde, vo výlučkoch vtákov a netopierov. Histoplazmóza môže prebiehať ako 

asymptomatické ochorenie u zdravých jedincov a pri nízkej infekčnej dávke. Diseminované 

ochorenie vzniká u imunokompromitovaných pacientov alebo u detí, je charakterizované 

postihnutím pľúc (pľúcne 279 infiltráty), vyvíja sa mediastinálna fibróza, perzistujúca 

lymfadenopatia, obštrukcia bronchov. Ku komplikáciám diseminovaného ochorenia patria 

artritídy a perikarditída. Ak nie je adekvátne liečená, histoplazmóza môže zapríčiniť úmrtie v 

priebehu niekoľkých dní alebo týždňov. V diagnostike histoplazmózy sa používa priama 

mikroskopia, detekcia antigénu v krvi alebo v moči. V mikroskopických preparátoch z tkaniva 

sú prítomné kvasinky s pučiacimi výbežkami, lokalizované intracelulárne. Liekom voľby je 

amfotericín B, podávajú sa aj azolové preparáty.  
 

http://hcapsulatum.weebly.com/causative-agent.html

Blastomykóza

Blastomyces dermatitidis 

- pľúcne ochorenie často inaparentné,                                                                

- ulcerózne lézie na koži                                                                                                    

- lytické lézie kostí.                                                                                                   

• Dg. - sérologicky imunodifúziou,                                                      

- kožný test,                                                                                              

- kultivácia  tkaniva a mikroskopické vyšetrenie - pučiace 

kvasinkovité bunky.                                                                                             

Identifikácia premenou myceliálnej fázy na kvasinkovitú.                                      

• Th - amphotericin B, u nekomplikovaných pľúcnych -

ketokonazol

 

B. dermatitidis je dimorfná huba, vyskytuje sa endemických oblastiach (juhovýchodná 

Amerika, Afrika, menej často Európa). Vo forme plesne produkuje typické okrúhle až 

hruškovité konídiá. Pre kvasinkovú formu sú charakteristické okrúhle, mnohojadrové bunky, 

ich stena má dve kontúry. Blastomykóza vzniká po inhalácii konídií, primárne postihuje pľúca. 

Ochorenie môže viesť až k respiračnému zlyhaniu, niekedy imituje tuberkulózu alebo pľúcny 

karcinóm. Extrapulmonálna blastomykóza postihuje kožu, kosti, urogenitálny trakt alebo 

centrálny nervový systém. V diagnostike sa využíva mikroskopia a kultivácia. Prítomnosť 

pučiacich kvasiniek potvrdí diagnózu. Liečba je založená na podávaní amfotericínu B a 

azolových preparátov. 
 



• Paracoccidioidomykóza Paracoccidioides brasiliensis
- pľúcne ochorenie, vzniká po inhalácii                                                                     
- často asymptomatické, ulcerózna forma v ústach alebo 
nose,                                                                                                                        
- progresívne pľúcne alebo systémové ochorenie. 

• Klinicky zjavné ochorenia viac u mužov. 

• Dimorfná huba - ako pleseň v prírode ako kvasinka v 
tkanivách. Zmena z plesne na kvasinku in vitro - zmenou 
teploty z 25-37 C                                                                                                   

• Dg.                                                                                                               
- Sérologicky imunodifúziou, histologicky,                                                              
- kultivačne (10-14 dní pri 25 C - mycelium - premena na  
kvasinky prenosom do 37 C) a                                                               
- mikroskopicky („lodné kormidlo“ - centrálna veľká bunky 
a z nej pučia dookola malé guľaté bunky).

 

Je to dimorfná huba, kvasinkové formy sú okrúhle alebo oválne s pučiacimi výbežkami, ktoré 

majú veľmi charakteristický vzhľad („lodné kormidlo“). Vyskytuje sa predovšetkým v Strednej 

a Južnej Amerike. Paracoccidioidomykóza je systémové ochorenie, primárne postihuje pľúca. 

Subakútne diseminované formy sú časté u mladých ľudí a imunokompromitovaných osôb. 

Prejavujú sa ako lymfadenopatia, zväčšenie orgánov, poškodenie kostnej drene a kĺbov a kostí 

(môže imitovať osteomyelitídu). Diagnostika je založená na charakteristickom 282 

mikroskopickom obraze, je možné stanoviť protilátky sérologickými testami. Itrakonazol je 

liekom voľby, vážnejšie formy sa liečia amfotericínom B. 

• Coccidioidomykóza Coccidioides immitis
- inhalačné ochorenie asymptomatické až život ohrozujúce,                               
- meningitída.                                                                                                     

Dimorfná huba - vláknitá pleseň v prírode (cylindrické konídiá).                       
V tkanivách mnohojadrové štruktúry sa menia na jednojadrové 
endospóry, z ktorých rastú nové sferuly. 

Endemické oblasti.                                             

Dg. Serologicky imunodifúziou, precipitáciou (skoré štádiá) alebo 

KFR (neskoré štádiá), kožný test                                                                                 

Th. Amfotericin B (zle preniká do CSM). Ketokonazol - zastaví infekciu 
- relapsy po prerušení liečby.

 



Sú to dimorfné huby, plesňová forma je charakterizovaná bielymi až šedými vlhkými kolóniami 

(pripomínajúcimi kvety), ktoré vyrastajú za 3-4 dni. Hýfy produkujú prerušované artrokonídiá 

(oddelené disjunktorovými bunkami). Konídiá majú po uvoľnení typický súdkovitý tvar 

(„barrel shape“). Artrokonídiá sa postupne stávajú guľatými a v pľúcach sú potom viditeľné 

ako sferuly naplnené endospórami. Tieto patogény sa endemicky vyskytujú v Severnej 

Amerike, v Mexiku a na juhu Afriky. Coccidioides vyvoláva asymptomatické pľúcne ochorenia 

u pacientov bez porúch imunity. Coccidioidomykóza u ľudí s nedostatočnou imunitou 

spôsobuje pľúcne ochorenia, rôzne alergické reakcie, ktoré vznikajú ako odpoveď na tvorbu 

imunokomplexov (erytematózny raš, erythema multiforme, erythema nodosum). Progresia 

neliečeného ochorenia vedie k multisystémovej diseminácii do kože, mäkkých tkanív, kostí, 

kĺbov a do centrálneho nervového systému. Ochorenie často prechádza do chronicity, mortalita 

neliečených diseminovaných infekcií je približne 90%. 
 

Oportúnne mykózy

Infekcie spôsobené hubami s nízkou 

virulenciou u pacientov 

imunologicky kompromitovaných

 

V posledných desaťročiach majú invazívne mykózy vyvolané oportúnnymi hubami stúpajúcu 

tendenciu. Oportúnne mykózy sú vyvolané hubami, ktoré sú normálne prítomné ako komenzály 

v ľudskom tele (Candida) alebo v prostredí. S výnimkou Cryptococcus majú tieto huby nízky 

patogénny potenciál a vyvolávajú oportúnne infekcie hlavne u imunokompro-mitovaných osôb. 

Najčastejšie sú to rody Candida, Aspergillus, Pneumocystis, Mucor, Rhizopus, Rhizomucor a 

Cryptococcus. (Cryptococcus niekedy môže vyvolávať aj systémové ochorenia u zdravých 

ľudí). Medzi predisponujúce faktory vzniku oportúnnych mykóz patria: - liečba 

širokospektrálnymi antibiotikami - liečba kortikosteroidmi - chemoterapia - hematologické 

alebo orgánové malignity - parenterálna výživa - neutropénia - rozsiahle chirurgické výkony a 

rozsiahle popáleniny - asistovaná ventilácia - hemodialýza, peritoneálna dialýza - malnutrícia - 

HIV/AIDS - vysoký vek. 



Oportunné huby

1.  Saprofytické – z prostredia

2. Endogénne – komenzálne organizmy

NAJZÁVAŽNEJŠIE OPORTUNNE 

INFEKCIE

• CANDIDA SPECIES

• ASPERGILLUS SPECIES

• MUCOR SPECIES   (ZYGOMYCES)

 

Oportúnne mykózy

• Huby obvykle tolerované bez následkov s výnimkou 
alergickej hypersenzitivity. 

• Vysoký stupeň vrodenej rezistencie proti kolonizácii 
hubami, nízky stupeň virulencie húb. 

• Pri imunodeficite - život ohrozujúce (AIDS, drogy, 
ožarovanie, cytotoxické lieky)

• Najčastejšie - Candida albigans, Aspergillus fumigatus, 
Rhizopus - bez taxonomickej súvislosti. Patogénne účinky 
rôzne a rôzneho stupňa.

 

Kandidóza
• Candida sp. - súčasť normálnej fyziologickej flóry (sliznica úst, 

vagíny, GIT, recta),                                                                                                    
- kolonizácia bez príznakov ochorenia. Zriedkavo prítomné na koži, 
niekedy v intertrigu.                                                                                                
- Hematogénny prístup z orofaryngu alebo GIT pri poškodení sliznici 
po chemoterapii alebo kontaminovanými katétrami, (obvykle 
endogénna infekcia)                                                                                              

Postihnutie pľúc, sleziny, obličky, pečeň, srdce, mozog, oko. Kožné 
lézie pri diseminácii. Lokalizované infekcie kože a nechtov, (dif.dg. 
od dermatofytózy) ochorenia slizníc úst, vagíny, ezofagu, 
brochiálneho stromu   

Chronická mukokutánna kandidóza                                                                  
Diseminovaná kandidóza

• Imunita – lokálna a bunková 

• Th: lokálne pre kožné a mukokutánne, systémové a nechty                                                             
- amfotericín B a 5 fluorocytozín, ketokonazol a flukonazol -
fungistatické. !Korekcia imunosupresie! Pri intubácii - kontrola a 
výmena  

Príslušníci rodu Candida kolonizujú ľudské telo, sú súčasťou fyziologickej mikroflóry 

gastrointestinálneho traktu (od úst až po rektum), sú prítomné vo vagíne, v uretre a na koži. 

Najčastejším etiologickým agensom ľudských ochorení je C. albicans. Kandidy sú oválne 

kvasinkovité bunky, tvoria blastokonídiá. Niektoré druhy vytvárajú pseudohýfy. Pre C. albicans 

sú charakteristické germinálne tubuly (tzv. „GT útvary“). 

Kandidy môžu vyvolať infekciu ktoréhokoľvek orgánového systému. Ochorenia zahŕňajú 

superficiálne slizničné a kožné kandidózy, hematogénnu disemináciu do pečene, sleziny, 



obličiek, srdca a mozgu, orofaryngeálne infekcie, ezofagitídu, 284 vulvovaginálne a močové 

infekcie, pneumóniu, endokarditídu, perikarditídu, očné infekcie, ochorenia kĺbov a kostí, 

abdominálne infekcie. Mikroskopické vyšetrenie príslušných klinických vzoriek potvrdí 

prítomnosť kvasinkovitých pučiacich buniek. Na kultiváciu sa používajú selektívne médiá 

(CHROMOagar Candida), ktoré umožňujú rýchlu identifikáciu jednotlivých kandíd. Na 

lokálnej liečbe sa používajú prípravky s obsahom azolových antimykotík, orálne sa používa 

flukonazol, pri rezistencii amfotericín B.  

Diagnostika kandidózy

• Tvoria obvykle blastospóry, pseudohyfy a septované hyfy.                        

C.glabrata - len kvasinky.

• Kolónie - veľké kolónie, smotanovej farby

• Kvasinky izolované z odobratých materiálov - identifikovať po druh 

(morfológia, fyziológia, biochémia) z moču, spúta a iných 

nesterilných oblastí - môžu byť súčasťou FMF alebo prechodnej 

kolonizácie

• Rýchly test - C. albicans - germ tubes test - hyfálne výrastky pri 

inkubácii kvasinky suspendovanej v ľudskom sére pri 37 C 2 hod.

GERM TUBES

Pseudomycelium

Aspergilóza

- ochorenie z exogénneho zdroja,                                                            

- nie sú súčasťou FMF - dôkaz vo vzorke z tkaniva.                           

A. flavus (intoxikácia afla toxín – chronické, hepatotoxicita)

A. fumigatus.

Len oportunné infekcie.                                                            

Alergická aspergilóza, sekundárna kolonizácia, systémová 

aspergilóza                                                                        

Lab.dg.: pravidelne septované hyfy orientované rovnakým 

smerom vo vzorke. 

Kultivácie často negatívne. 

Invázne ochorenie - potvrdenie pri opakovanom náleze

 

 



Aspergily sú prítomné v prostredí, rastú vo forme rozvetvených hýf. Kolónie aspergilov 

(plesňová forma) sú rôznych farieb (čierne, hnedé, zelené, žlté, biele). Hýfy sú septované, 

konídiofóry majú terminálne vezikuly, na ktorých sa nachádzajú phialidy (sterigmata). 

Produkujú stĺpce sférických konídií, ktoré sú infekčné, nachádzajú sa v pôde, sú prítomné v 

nemocničnom prostredí. Aspergilly vyvolávajú široké spektrum infekcií. Spôsobujú alergické 

reakcie v nosovej dutine, paranazálnych dutinách a v dolných dýchacích cestách. Kolonizácia 

aspergilmi vedie k obštrukcii paranazálnych dutín, bronchov, môžu sa vytvárať ložiská v 

pľúcach. Limitované invazívne infekcie sa prejavujú u ľudí s miernym imunodeficitom, 

postihujú hlavne priedušky a pľúcny parenchým. U pacientov s vážnymi poruchami imunity 

vyvolávajú systémové diseminované ochorenia, ktoré môžu viesť až k smrti pacienta. 

Diagnostika je založená na mikroskopickom náleze septovaných, dichotomicky rozvetvených 

hýf v histologických preparátoch a na charakteristickej morfológii (konídiofóry, vezikuly, 

phialidy, konídiá). Na rýchlu diagnostiku invazívnej aspergilózy sa používajú metódy na 

stanovenie aspergilového galaktomanánu v sére. Na liečbu sa používa vorikonazol, ktorý je 

účinnejší a menej toxický ako amfotericín B. Odporúča sa aj chirurgické odstránenie 

postihnutých tkanív.  

Zygomykóza

• Zygomykóza (mukormykóza)                                                            
- bežné v okolí,                                                                                                      
- podobné ochorenia ako aspergilóza. 

• Tvoria cénocytické hyfy.                                                        

• Ochorenia majú pôvod v paranazálnych sínusoch a 
postupujú do orbity so šírením do mozgu. 

• Terminálne štádium acidotických pacientov u pacientov s 
metabolickými problémami (D.M.),                                      -
- pľúcne, GIT, subkutánne u imunosuprimovaných.                                                          
- Invázne po kolonizácii popálených plôch.                                                              
- Pri diseminácii predilekcia k veľkým cievam - ich 
embolizácia, ischémia a nekróza priľahlých tkanív.

• Dg.: filamentózne, cénocytické

 

Makroskopicky tieto huby produkujú šedé až hnedé kolónie vlneného vzhľadu. Mikroskopicky 

sú to plesne so širokými, riedko septovanými alebo cénocytickými hýfami. Asexuálne spóry sa 

nachádzajú v sporangiách, nazývajú sa sporangiospóry. Prítomnosť rhizoidov (štruktúr 

pripomínajúcich korene) pomáha pri identifikácii. Huby sa nachádzajú v pôde a v 

odumierajúcej vegetácii, do ľudského tela sa dostávajú inhaláciou, ingesciou alebo cez 

poranenia na koži a slizniciach. 

Rinocerebrálna mukromykóza je invazívne ochorenie postihujúce nosovú dutinu, paranzálne 

dutiny, orbitu a mozog a mozgové obaly. Ochorenie najčastejšie postihuje osoby s metabolickou 

acidózou a pacientov s hematologickými malignitami. Pľúcna mukormykóza môže imitovať 

aspergilózu. Postihnutie gastrointestinálneho traktu vedie k masívnemu krvácaniu a k 

perforáciám čreva. Kožná mukormykóza sa prejavuje tvorbou nodulárnych lézií, rýchlo sa šíri 

do podkožia. Diagnostika je založená na mikroskopii, kultivácii, sérologické testy nie sú zatiaľ 

dostupné. Amfotericín B je liekom voľby, často je potrebné chirurgické odstránenie 

postihnutého tkaniva. Azolové preparáty zvyčajne nie sú účinné (rezistencia). Prognóza 

ochorenia je vo všeobecnosti pomerne zlá.  
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