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ABSTRAKT 

 Cílem této práce je zjistit druhové spektrum kvasinek z kultivace výtěru rekta u 

hematoonkologických pacientů z Fakultní nemocnice v Hradci Králové a porovnání 

s výsledky kultivace z dýchacích cest. 

 V roce 2017 byly prováděny výtěry z rekta pacientů s hematologickými 

malignitami a jejich následná kultivace na Sabouraudův agar. Stejným postupem byla 

provedena kultivace vzorků z dýchacích cest. Výsledky z obou kultivací byly 

zaznamenány do laboratorního informačního systému a zpracovány v MS Excel. 

 Do této práce bylo zahrnuto 311 pacientů, kde 147 mělo pozitivní nálezy 

v kultivaci z rekta a u 120 pacientů byla provedena kultivace z dýchacích cest. Mezi 

izolovanými kvasinkami v rektu převládala C. albicans (42 %), což odpovídá světově 

publikovaným výsledkům. Dalšími izolovanými kvasinkami byla C. glabrata (22 %) a 

Saccharomyces cerevisiae (10 %). V porovnání s výsledky z dýchacích cest mělo 28 % 

pacientů shodné nálezy, 22 % mělo shodnou alespoň jednu stejnou kvasinku a 14 % 

pacientů mělo obě kultivace pozitivní, ale s rozdílnými nálezy. 36 % pacientů mělo 

nález v dýchacích cestách negativní. 

 Nejčastěji izolovaná kvasinka u hematoonkologických pacientů je stejná jako 

celosvětově udávaná data. Ostatní druhové spektrum se liší v závislosti na zemi, kde 

byla studie prováděna.  

 

Klíčová slova: kvasinky, Candida, kultivace, rektum, dýchací cesty, hematoonkologičtí 

pacienti 
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ABSTRACT 

 The aim of this work is to find out the species spectrum of yeast culture from 

rectal swab specimens in hematooncological patients from the University Hospital in 

Hradec Králové and to compare it with the results from the respiratory tract. 

 In 2017, rectal swabs from patients with haematological malignancies and their 

subsequent cultivation on Sabouraud agar were performed. The same procedure was 

used to cultivate the respiratory tract samples. Results from both cultures were recorded 

in the laboratory information system and processed in MS Excel. 

 311 patients were included in this study, where 147 had positive findings in 

rectal cultivation and 120 patients were cultured from the respiratory tract. Among 

isolated yeasts in rectum was C. albicans (42 %), which is consistent with world-wide 

published results. Other isolated yeasts were C. glabrata (22 %) and Saccharomyces 

cerevisiae (10 %). Compared to respiratory tract results, 28 % of patients had identical 

findings, 22 % had at least one of the same yeast and 14 % had both positive but 

different findings. 36 % of patients had negative airway findings. 

 The most commonly isolated yeast in haemato-oncological patients is the same 

as worldwide data. Other species spectrum varies depending on the country where the 

study was conducted. 

 

Key words: yeasts, Candida, cultivation, rectum, respiratory tract, haematooncological 

patients 
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1. ÚVOD 

Během posledních desítek let dochází k velkému nárůstu pacientů 

s hematologickou malignitou. Péče o tyto pacienty se stále vyvíjí a přináší novou léčbu, 

která vede k více uzdraveným pacientům. Riziko však přináší invazivní houbové 

infekce (IFI – invasive fungal infection), které vyvolávají oportunní patogeny jako jsou 

kvasinky. U hematoonkologických pacientů s nulovou nebo minimální imunitou 

představují tyto infekce jeden z hlavních důvodů mortality. [15,23,28] 

 Nejčastějšími původci kvasinkových infekcí jsou zástupci rodu Candida, kdy 

nejvíce izolovanou je Candida albicans, která je následována tzv. non-albicans 

kvasinkami jako jsou Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida krusei, Candida 

parapsilosis.  Je potřeba věnovat i pozornost nárůstu kvasinek rezistentních k určitým 

antimykotikům (Candida glabrata, Candida krusei, Candida tropicalis – rezistentní 

k flukonazolu) a také tomu, že tyto kvasinky bývají v posledních letech často izolovány 

více něž Candida albicans Tento fakt představuje obrovský problém v léčbě pacientů 

s kvasinkovými infekcemi, především těch s hematologickou malignitou. [36,42] 

Protože jsou invazivní kandidózy fatální hrozbou pro pacienty s maligním 

hematologickým onemocněním, je potřeba včas vyhodnotit možná rizika oportunních 

infekcí. Předcházet těmto rizikům je možné vyšetřením základních klinických materiálů 

jako je krev, likvor a obecně primárně sterilní materiály. Aby měl lékař celkový přehled 

o výskytu kvasinek v organismu hematoonkologických pacientů, provádí se kultivace 

výtěru z rekta. Díky výsledkům tohoto vyšetření může lékař zabránit rozšíření infekce 

nebo ji úplně předejít.  
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2. ZADÁNÍ – CÍL PRÁCE 

Cílem teoretické části práce je seznámit se s obecnými poznatky o kvasinkách, 

jejich laboratorní diagnostikou a uvést klinicky významné kvasinky. Jedna kapitola je 

věnována vysvětlení pojmu imunodeficience a přehledu nejčastějších hematologických 

malignit u vyšetřovaných pacientů.  

Experimentální část popisuje provedení kultivace výtěru rekta a dýchacích cest a 

následné zpracování výsledků těchto kultivací, které byly zadávány do laboratorního 

informačního systému (LIS) ve FNHK na Ústavu klinické mikrobiologie v roce 2017. 

Cílem je získat informace o četnosti výskytu kvasinek v rektu a dýchacích cestách u 

hematoonkologických pacientů. Cílem je také rozdělit pacienty podle věku, pohlaví, 

diagnózy a oddělení, kde byli hospitalizováni.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

3. KVASINKY  

Kvasinky patří mezi jednobuněčné organismy a nachází se na rostlinách, 

živočiších, v půdě i ve vodě. Charakteristické je pro ně rozmnožování pučením a 

utilizace uhlíku kvašením. Některé druhy kvasinek mohou tvořit mycelia, když k tomu 

mají vhodné podmínky, tedy existují i ve více buněčné formě a rozmnožují se 

přehrádečným dělením. Některé druhy kvasinek slouží jako modelové organizmy 

genetiky, protože se dobře kultivují a mají krátký životní cyklus. Mezi nespornou 

výhodu patří detailní znalost genomu a životního cyklu. Nejpoužívanějšími druhy jsou 

Saccharomyces cerevisiae a Schizosaccharomyces pombe. Velké využití kvasinek je 

také v potravinářském průmyslu, kde slouží k výrobě piva, vína, mléčných a dalších 

produktů pomocí kvašení. Ve zdravotnictví kvasinky pomáhají v přípravě farmaceutik, 

vakcín, probiotik, hormonů a krevních faktorů, ale je potřeba říci, že některé druhy jsou 

potencionálními lidskými patogeny. [18,30] 

3.1 Struktura kvasinkové buňky 

Kvasinky jsou eukaryotní buňky, které obsahují buněčnou stěnu (některé druhy i 

pouzdro), plasmatickou membránu, jádro, mitochondrie, vakuoly, peroxisomy a 

cytoskelet. Některé druhy kvasinek mají i pouzdra, která nalezneme u 

basidiosporogenních kvasinek (Leucosporidium sp., Cryptococcus sp., Filobasidium sp., 

Rhodotorula sp., Sporidiobolus sp., Sporobolomyces sp.) a některých askomycet (Pichia 

sp., Lipomyces sp.). Kvasinky, která mají pouzdra lze prokázat mikroskopicky 

v preparátech barvených tuší (metoda dle Burriho). [18,47] 

Hlavními složkami buněčné stěny jsou polysacharidy a proteiny, a to glukany, 

mananproteiny a chitin. Buněčná stěna má tloušťku 1580-400 nm a je velice specifická. 

Oproti buněčné stěně rostlin a bakterií se liší chemickým složením. Na buněčné stěně 

kvasinek nalezneme jizvy, které vznikají po pučení. Důležitou funkci má buněčná stěna 

při flokulaci, tzn. buňky kvasinek jsou schopny v určitých podmínkách k sobě 

adherovat a shlukovat se. Následkem toho dochází k sedimentaci. Tento úkaz je hojně 

využívaný v potravinářském průmyslu při výrobě piva nebo vína. Úlohou buněčné stěny 

je i mezibuněčná komunikace. Zajišťuje kontakt mezi patogenní kvasinkou a tkání. [18] 

3.2 Fyziologie kvasinek 

Kvasinky nejsou schopny žít bez přítomnosti kyslíku, dostatku živin a vodného 

prostředí. Kyslík je nezbytnou součástí při pomnožování kvasinek. Valnou většinu 

kvasinek lze zařadit do fakultativně anaerobních. Dále je můžeme rozdělit do dvou 

skupin, a to fermentativní a respirativní typy kvasinek. U fermentativních typů kvasinek 

(Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe a další) dochází především 

k fermentaci, i když jsou aerobní podmínky. Daleko větší skupinu tvoří respirativní typy 

kvasinek, kde převažuje respirace nad fermentací. Najdeme však i výjimky, které 

nefermentují, a tedy neprodukují ethanol a zařadí se do skupiny obligatorních aerobů 

(Cryptococcus sp., Rhodotorula sp., Lipomyces sp. a další). [10,18,45] 

Teplotní rozmezí, v kterém jsou kvasinky schopné růstu je -2 °C až 48 °C. Podle 

růstu kvasinek při různých teplotách je dělíme do tří skupin – psychrofilní, mezofilní, 
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termofilní. Kvasinky, které jsou schopné se pomnožit i v mínusových hodnotách jsou 

kvasinky psychrofilní, rozmezí je mezi -2 °C až 20 °C. Do této skupiny patří některé 

druhy rodu Leucosporidium sp., Cryptococcus sp. Nejširší spektrum kvasinek je 

mezofilních. Rostou a množí se při teplotách 0 °C až 48 °C, ale pokud chceme 

mezofilní kvasinky kultivovat v laboratorních podmínkách, použijeme teploty 25 °C až 

30 °C. Poslední skupinou jsou kvasinky termofilní, které nejsou schopny se pomnožit 

při teplotách nižších jak 20 °C, a proto se zařazují do potencionálních lidských patogenů 

(Candida). [18] 

3.3 Morfologie kvasinek 

Typický tvar kvasinek je vejčitý, elipsoidní nebo kulovitý, ale z velké části to závisí 

na rodové příslušnosti. Charakteristické rozmnožování pro kvasinky je pučení. Mateřská 

buňka vytvoří pupen, který když dosáhne určité velikosti, dojde k dělení všech 

buněčných organel. Jejich část pak přechází společně s jádrem po jeho rozdělení do 

pupenu a zúžená část mezi mateřskou buňkou a pupenem se začíná uzavírat 

plasmatickou membránou a vzniká dceřiná buňka. [6,46] 

U rodu Schizosaccharomycetes sp. můžeme pozorovat přehrádečné dělení, tzn. 

nedochází k úplnému oddělení pupenu od mateřské buňky a dceřiná buňka tak zůstává 

spojena s mateřskou a vytváří se dlouhá vlákna – pseudomycelium. Tento útvar se tvoří 

hlavně při nedostatku živin. Na pseudomyceliu můžeme pozorovat blastospory, což jsou 

kulovité útvary v určitých místech pseudomycelia, které jsou schopny se oddělit a 

rozmnožovat se pučením. Pseudomycelia nejčastěji tvoří kvasinky rodu Candida sp. a 

Trichosporon sp. [18] 

U kvasinek lze pozorovat i pravá mycelia, která vytváří např. rod 

Saccharomycopsis sp. Vytváření pravých mycelií je jednou možnou formou 

vegetativního rozmnožování a při jiných kultivačních podmínkách jsou tyto kvasinky 

schopny se rozmnožovat pučením. [48] 

4. LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA KVASINEK 

Cílem laboratorní diagnostiky je potvrdit nebo vyloučit infekční agens. K průkazu 

se využívá přímá diagnostika jako mikroskopie a kultivace patogenního 

mikroorganismu. Důležité u kultivace je následná identifikace neznámého kmene, a to 

podle morfologických znaků nebo pro přesnější určení se využívají biochemické testy a 

stanovení citlivosti k antimykotikům. [48] 

Přímá diagnostika využívá molekulárně-biologické metody. Mezi ně patří PCR 

(Polymerase Chain Reaction), které je schopno identifikovat metabolity nebo chemické 

látky, které jsou typické pro dané mikrobiální agens.  Do nepřímých metod patří 

sérologické metody, tedy stanovování protilátek.  [46,48] 

4.1.1 Odběr a zpracování materiálu 

Pro úspěšnou diagnostiku je potřeba správně a podle stanovených zásad odebrat 

klinický materiál a to tak, aby nebyl znehodnocen nebo nebyly zkresleny výsledky. 

Důležité je získat při odběru dostatečné množství agens, ale dbát i na to, abychom si 

vzorek nekontaminovali okolní mikroflórou. Odběr materiálu by měl proběhnout před 
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podáním antimykotik a pokud léky již byly podány, je nutné alespoň týden počkat a 

odběr provést znovu. [10,30,46,48] 

Pokud se jedná o povrchové mykózy, do laboratoře se zasílají buď šupinky kůže, 

nehty, vlasy nebo chlupy. Před odběrem kožních šupin je vždy nutné místo odběru 

očistit 70% alkoholem, abychom místo dekontaminovali. Poté je velmi důležité správně 

provést odběr a to tak, že materiál odebíráme pomocí sterilního skalpelu z okrajových 

částí, protože zde je největší pravděpodobnost záchytu patogenního mikroorganismu. 

[10,30,46,48] 

 Jedná-li se o slizniční mykózy, odběr materiálu je proveden pomocí stěru 

tamponem.  U systémových mykóz odebíráme vzorky tkání do transportního média, aby 

agens zůstalo v takovém stavu, v jakém je v lidském organismu. Jako další materiál se 

odebírá moč, sputum, krev, likvor, bronchoalveolární laváž, hnis, punktáty, exudáty. 

Tento materiál je opět odebírán podle daných pravidel do sterilních nádob nebo do 

transportního média, uchováván při určité teplotě a rychle transportován do laboratoře. 

[10,30,46,48] 

4.1.2 Mikroskopie  

Mikroskopické vyšetření patří do přímých laboratorních metod a ve většině 

případů je na prvním místě v laboratorní diagnostice, protože umožnuje velice rychle 

zjistit přítomnost kvasinkového mikroorganismu a stanovit tak předběžnou diagnózu. 

[25,30,45] 

V mikroskopickém preparátu pozorujeme tvar, velikost a pohyb buněk, stavbu 

mycelia a tvar vláken. Mikroskopie může sloužit i ke stanovení úplné diagnózy. 

Příkladem je nález blastospor a pseudomycélia v preparátu, což ukazuje na kandidovou 

infekci. [25,30,45] 

4.1.2.1 Louhový preparát 

Jedná se o velice jednoduchou a velice využívanou metodu v laboratorní 

diagnostice kožních šupin, nehtů, vlasů a chlupů. Používá se 20% KOH, kterým se 

zakápne materiál umístěný na podložním skle a po zakrytí krycím sklíčkem se nechá 

macerovat 30-60 minut při pokojové teplotě. Po uplynutí této doby se vyvinutím tlaku 

na krycí sklíčko preparát roztlačí do tenčí vrstvy. Vlastností draselného louhu je 

projasnění tkáně, v kterém jsme pak schopni rozeznat přítomnost mykotického agens. 

Pokud chceme diagnostikovat citlivější materiál, jako jsou vlasy, je lepší použít 10% 

KOH. Chceme-li zdůraznit probarvení mykotických částeček použijeme společně s 20% 

KOH 10% inkoust Parker. [6,45] 

4.1.2.2 Nativní preparát 

Při vytváření nativního preparátu pracujeme s živými mikroorganismy a využívá 

se ke sledování tvaru, velikosti, pohybu a dělení buněk kvasinek. Vytvoří se čerstvý, 

nebarvený a nefixovaný preparát. Pracovní postup je takový, že z narostlé kolonie na 

živné půdě odebereme sterilní bakteriologickou kličkou malé množství kolonie, které 

smícháme na podložním skle s kapkou fyziologického roztoku, zakryjeme krycím 

sklíčkem a pozorujeme ve světelném mikroskopu při zvětšení 400x. [12] 
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4.1.2.3 Detekce chlamydospor v mikroskopickém preparátu 

Chlamydospory jsou kulaté nebo oválné klidové buňky, které jsou odolné vůči 

nepříznivým podmínkám. [18] 

Detekce chlamydospor je jedna z možností, jak odlišit C. albicans od jiných 

druhů rodu Candida. Využíváme k tomu kukuřičné nebo rýžové agary s přídavkem 

Tween 80 (polysorbát), díky kterému jsou v živném médiu vhodné kultivační podmínky 

pro růst chlamydospor. Již po 3 dnech inkubace při teplotě 28-30 °C můžeme pozorovat 

rostoucí klíčky. [46] 

 

Obrázek1 Candida albicans tvořící chlamydospory  

dostupné z: http://www.nutrizionistabelluno.it/wordpress/candidosi/  

4.1.2.4 Germ tube test 

Germ tube test nebo také test klíčících hyf je metoda používaná na určení a 

odlišení C. albicans od jiných druhů kandid. Test může být proveden dvěma metodami. 

V první se používá zvířecí nebo lidské sérum, které se nalije do zkumavky a pomocí 

bakteriologické kličky se nabere malé množství kolonie kvasinek. Třením o stěnu 

zkumavky se vytvoří suspenze se sérem. Zkumavku inkubujeme 2-3 hodiny při teplotě 

35-37 °C. Po uplynutí inkubace se odebere kapka suspenze, která se nanese na podložní 

sklíčko a vytvoří se nativní preparát. Zárodečné klíčky v preparátu budou patrné, je-li 

původcem infekce C. albicans. Je ale potřeba říci, že klíčící hyfy může produkovat i C. 

tropicalis, proto je nutná při určování testu klíčících hyf zkušenost. „Pravé germ-tubes 

mají v místě odstupu od buňky stejnou šířku jako po celé své délce, zatímco nepravé 

„klíčky“ C. tropicalis se vyznačují zaškrcení, resp. zúžením své báze.“ [2,45] 

Druhá metoda se provádí na agarové plotně, která obsahuje Tween 80. Vrstva 

agaru musí být tence nalitá do Petriho misky, na kterou se očkuje kvasinkový kmen a 

přikryje se krycím sklíčkem. Naočkovanou půdu inkubujeme 3-4 hodiny při 37 °C. Po 

inkubaci naočkovaná místa prohlížíme pod světelným mikroskopem a hodnotíme 

kvasinkové kultury, jestli jsou viditelné klíčící hyfy. [45] 
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Obrázek 2 Klíčící hyfa u Candida albicans 

dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Germ_tube#/media/File:C_albicans_germ_tubes.jpg 

4.1.3 Barvící metody v diagnostice kvasinek 

Barvené preparáty slouží k pozorování tvaru, uspořádání buněk, spor a pouzder. 

Nutné je provést nátěr, a to opět pomocí bakteriologické kličky z narostlé kultury 

kvasinek. Stačí malé množství buněk rozetřít ve fyziologickém roztoku na podložním 

skle. Dalším krokem je fixace zaschlého preparátu. Bakterie se tím usmrtí a lépe se pak 

na ně uchytne barvivo. Nejčastěji se fixuje teplem nebo chemicky (methanol, aceton). 

Pokud fixujeme teplem, musíme pracovat opatrně, abychom preparát nepřipekli. 

Běžným postupem je podložní sklíčko s nanesenou kulturou třikrát protáhnout 

plamenem v jeho vrchní části. Po zafixování můžeme přistoupit k barvení bazickými 

anilinovými barvivy. Pro diagnostiku kvasinek využíváme převážně barvení dle Grama. 

[6,10,12,46] 

4.1.3.1 Barvení dle Grama 

Gramovo barvení patří mezi základní diagnostické barvení v mikrobiologii. 

Díky této metodě rozdělujeme bakterie na grampozitivní, gramnegativní, gramvariabilní 

a nebarvitelné dle Grama. Tato technika je založeno na rozdílné stavbě buněčné stěny. 

Gramovo barvivo může být buď směs krystalové violeti, Lugolova roztoku, alkoholu a 

safraninu (VLAS) nebo se místo safraninu používá karbolfuchsin (VLAK). [6,47,48] 

Grampozitivní bakterie mají silnou buněčnou stěnu tvořenou peptidoglykanem a 

polysacharidy s kyselinou teichoovou, která vyčnívá na povrch. Komplex Lugolova 

roztoku a violeti se dostává po fixaci teplem do buněk a tvoří spolu modrou barvu, která 

se váže na kyselinu teichoovou. Alkohol není schopný rozpustit komplex navázaný na 

teichoové kyselině. Pro kontrastní dobarvení se používá karbolfuchsin nebo safranin a 

takto obarvené kvasinky mají fialovou barvu. [6,47,48] 

Gramnegativní bakterie mají stěnu tvořenou tenkou vrstvou peptidoglykanu a 

lipopolysacharidu. Při přelití alkoholem se komplex rozpustí a odbarví se. Při dobarvení 

safraninem nebo karbolfuchsinem se bakterie jeví růžově až červeně. [6,47,48] 

Dle Grama můžeme barvit i kvasinky, i když mají jinou buněčnou stěnu než 

grampozitivní bakterie. Pokud ale budeme mít starší kulturu, některé kvasinky už ztrácí 
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schopnost vázat barvu a proto, i když se barví grampozitivně, mají růžovou barvu. 

[6,47,48]  

Mezi dle Grama nebarvící se bakterie patří např. Mycobacterium tuberculosis, 

protože ve své buněčné stěně mají voskovité struktury. Spory též nemůžeme obarvit, 

jsou acidorezistentní (Bacillus sp.), ale existuje barvící technika dle Ziehl-Neelsena, 

která tyto struktury obarví. Do Gram variabilních patří Actinomyces sp. a 

Corynebacterium sp. [6,47,48] 

Pracovní postup 

Inokulum naneseme bakteriální kličkou na podložní sklíčko a smícháme 

s fyziologickým roztokem až vznikne homogenní směs, kterou necháme zaschnout na 

vzduchu. Po zaschnutí preparát teplem zafixujeme – nátěr vždy směřuje nahoru. 

Zafixovanou suspenzi přelejeme krystalovou violetí a po 30 sekundách přidáme 

Lugolův roztok, který po dalších 30 sekundách slijeme, odbarvíme alkoholem a 

opláchneme vodou. Preparát dobarvíme zředěným safraninem/karbolfuchsinem na 1 

minutu. Opět barvu slijeme a opatrně opláchneme vodou a necháme uschnout. Když 

máme preparát uschlý pozorujeme ho pod imerzí se zvětšením 1000x. [46] 

 

Obrázek 3 Kvasinky obarvené dle Grama 

 dostupné z: https://is.muni.cz/el/1431/podzim2007/Bi7170/um/4295845/4295850/J02_Mikroskopie_B.pdf 

4.1.3.2 Barvení dle Burriho 

Metodou barvení dle Burriho můžeme prokazovat kvasinky, které mají pouzdra 

jako je rod Cryptococcus sp. Negativní barvení využíváme proto, že kvasinky, které 

obsahují pouzdra, hůře přijímají barviva a nelze je obarvit dle Grama. K tomuto barvení 

používáme černou tuš, kterou smícháme s malým množstvím buněčné kultury, 

vytvoříme tenký nátěr. Výsledkem je obarvení těla kvasinky, ale pouzdro vytvoří světlý 

dvorec. [10,46] 
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Obrázek 4 Cryptococcus neoforman barven metodou dle Burriho 

 dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptococcus_neoformans#/media/File:Cryptococcus_neoformans_u

sing_a_light_India_ink_staining_preparation_PHIL_3771_lores.jpg 

4.1.3.3 Histologické barvící metody 

Histologické preparáty nám dovolují pozorovat růst a uspořádání kvasinkových 

mikroorganismů ve tkáních. Kvasinky prokazujeme speciálními barvícími metodami 

jako je PAS (Periodic Acid Schiff) a stříbření dle Grocotta. Tkáně jsou zafixované do 

formalínu a v histologické laboratoři se zpracovávají klasickou parafínovou metodou. 

Při PAS reakci dochází k oxidaci cukrů za vzniku aldehydických skupin, které reagují 

se Shiffovým činidlem a vytvoří se červeno-fialové zabarvení. U metody stříbření dle 

Grocotta se využívá kyselina chromová, která změní složky buněčné stěny kvasinek na 

aldehydické sloučeniny, které fungují jako redukční činidlo a jsou schopny 

z pracovního roztoku vyvázat stříbro, které se v tkáni stane viditelným. Výsledkem je 

tedy černé zabarvení buněčné stěny kvasinek.  [12] 

   

Obrázek 5 PAS reakce – Candida v tkáni jícnu 

dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/PAS_reakce#/media/File:Esophageal_candidiasis_(2)_PAS_stain.jpg 
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Obrázek 6 Stříbření dle Grocotta 

dostupné z: http://freepages.rootsweb.com/~gomery/genealogy/gomorigeo.html 

4.1.3.4 Fluorescenční mikroskopie 

Kvasinky lze také diagnostikovat pomocí fluorescenčních barviv jako je např. 

Calcofluor. Principem této metody je vytvoření specifické vazby barviv s buněčnou 

stěnou kvasinek. Vyhotovený preparát prohlížíme ve fluorescenčním mikroskopu, kde 

obarvené kvasinky září zeleně. [45,48] 

Pracovní postup 

 Malé množství materiálu vložíme na podložní sklo. Smícháme s výsledným 

roztokem 0,1% fluorescenčního barviva a 20% KOH v poměru 1:1. Po uplynutí 15 

minut preparát pozorujeme ve fluorescenčním mikroskopu.  [45,48] 

4.1.4 Kultivace 

Kultivace, nebo-li umělé pomnožení mikroba na neživých půdách, je dalším 

bodem v diagnostice kvasinek. Účelem kultivace je získání čisté kultury kvasinek. 

Důležité je zajistit v průběhu kultivace ideální růstové podmínky (teplota, dostatek 

živin, vlhkost, pH, oxidoredukční potenciál, tlak, kyslík). Kultivace probíhá na tuhých 

médiích, a to metodou očkování, kdy pomocí bakteriologické kličky nebo vatového 

tampónu naočkujeme část odebraného materiálu na pevnou kultivační půdu. Nejběžněji 

používaným médiem na záchyt kvasinek, ale i jiných mykotických agens je 

Sabouraudův agar. [6,25,46] 

Nejvhodnější teplota pro patogenní kvasinky je 26-37 °C a viditelné kolonie se 

vytvoří již během 48-72 hodin. Při podezření, že v materiálu nalezneme dimorfní 

houbu, je potřeba kultivovat jak při 26 °C, tak při 37 °C. [46] 

4.1.4.1 Sabouraudův agar 

Nejvyužívanějším médiem pro záchyt patogenních i nepatogenních mikromycet 

je Sabouraudův agar s přídavkem 2% glukosy. Jde o kyselé médium s hodnotou pH 5,6 

± 0,2 při 25 °C. Abychom zabránili růstu bakterií na Sabouraudově agaru, přidávají se 

do půdy antibiotika, hlavně chloramfenikol a gentamicin. Důležitými složkami 
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Sabouraudova agaru jsou: glukosa, která je zdrojem energie a pepton jako zdroj dusíku 

a vitamínů.  [25] 

Po nárůstu kolonií je hodnotíme makroskopicky podle jejich morfologických 

vlastností. Pozorujeme tedy tvar a povrch kolonií, barvu, tvorbu pigmentu, charakter a 

rychlost růstu. Kolonie různých druhů kvasinek ale nelze pomocí Sabouraudova agaru 

od sebe rozlišit, protože mají velice podobné morfologické znaky. Ve většině případů 

mají hladký, lesklý povrch, bílou barvu a kulatý tvar. [6,48]  

 

Obrázek 7 Candida albicans na Sabouraudově agaru  

foto: autor 

4.1.4.2 Chromogenní půdy 

Na těchto půdách identifikujeme kvasinku podle barev, kterými jejich kolonie 

narostou. Hlavní výhodu ale je možnost odlišení C. albicans od jiných druhů kvasinek 

rodu Candida. Každá laboratoř využívá jiné, komerčně dostupné chromogenní půdy, na 

kterých rostou kvasinky odlišnými barvami. Příkladem je CandiSelect nebo 

CHROMagar Candida, u kterých rozlišíme C. albicans, C. tropicalis, C. kruseii, C. 

glabrata, C. parapsilosis, protože každá naroste v jiné barvě. [32,48] 

   

Obrázek 8 Nárůst kandid na chromogenním agaru 

 foto: autor 
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CHROMagar™ Candida – klinický materiál pomocí bakteriologické kličky 

naneseme na chromogenní médium a inkubujeme při 37 °C po dobu 48 hodin aerobně 

v obrácené poloze. Po dvou dnech můžeme pozorovat nárůst barevných kolonií. C. 

albicans roste v zelených koloniích, C. kruseii roste v růžově chmýřovitých koloniích, 

C. tropicalis roste v kovově modré a ostatní kvasinky rostou v bílých až světle fialových 

koloniích. [44] 

 

Obrázek 9 Kvasinkové kolonie narostlé na CHROMagar™ Candida 

Dostupné z: https://www.semanticscholar.org/paper/CHROMagar-Candida%2C-a-new-differential-

isolation-for-Odds-Bernaerts/fb75b54d733d761b88e55574f53f1f6fe50c069f/figure/1 

 CandiSelect™ 4 – postup naočkování je úplně stejný jako u CHROMagar™ 

Candida. Opět inkubujeme při 37 °C 24-48 hodin v obrácené poloze. Opět můžeme 

pozorovat nárůst barevných kolonií. C. albicans prezentují růžové až fialové kolonie, C. 

glabrata, C. tropicalis a C. kruseii rostou v jemně tyrkysových koloniích s tmavším 

středem a kolonie C. parapsilosis mají modravý nádech. [1] 

 

Obrázek 10 Nárůst kvasinek na CandiSelect™ 4 

dostupné z: https://basicmedicalkey.com/13-commercial-methods-for-identification-and-susceptibility-

testing-of-fungi 

4.1.4.3 Hemokultivace 

Hemokultivační vyšetření je velice přínosné při podezření na invazivní 

kandidózu. Je nutné pacientovi odebrat krev do hemokultivačních lahviček, které se 

poté inkubují v automatickém systému. Odběr krve nejlépe provádíme vždy před 

http://www.chromagar.com/clinical-microbiology-chromagar-candida-focus-on-candida-species-22.html
http://www.chromagar.com/clinical-microbiology-chromagar-candida-focus-on-candida-species-22.html
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zahájením terapie a odebírají se minimálně dva odběry (2x 7-10 ml) s časovým 

odstupem (maximálně do jedné hodiny). U dětí se používají hemokultivační lahvičky 

s menším objemem (5ml). Takto odebrané hemokultivační lahvičky vkládáme do 

automatických přístrojů Bactec nebo BacT/Alert, které monitorují produkci CO2 

množících se mikroorganismů. Lahvičky jsou určeny pro aerobní kultivaci a lze dnes již 

využít speciální mykologické lahvičky. Důležitým zjištěním je fakt, že C. glabrata při 

hemokultivaci má dvojnásobně delší dobu růstu než C. albicans a až trojnásobnou než 

C. tropicalis. Invazivní infekce krevního řečiště mají velkou mortalitu, která je hlavně 

spojována s C. glabrata a C. kruseii. Příčinou může být dlouhá doba růstu C. glabrata a 

díky tomu pozdnímu zahájení léčby. [25] 

 

Obrázek 11 Lahvičky na hemokultivaci do přístroje Bactec  

dostupné z: https://mms.mckesson.com/product/455243/BD-442191 

4.1.5 Biochemické testy 

Často je nutné přímo určit původce infekce a k tomu nám slouží biochemické 

testy jako auxanogramy nebo zymogramy. V dnešní době jsou ale hojně využívány 

komerční biochemické sety na určování jednotlivých druhů kvasinek, například API ID 

32C, AUXAcolor2 nebo CANDIDAtest21. [48] 

4.1.5.1 Auxanogram 

Auxanogram patří mezi biochemické asimilační testy, což znamená, že kvasinky 

jsou schopny využívat živiny z okolí a přeměnit je na látky, které jsou pro organismus 

prospěšné. Auxanogram probíhá za přítomnosti kyslíku, tedy aerobně a v diagnostice se 

používají dva základní typy – cukerný a dusíkatý auxanogram. [13] 

Cukerný auxanogram 

 Principem cukerného auxanogramu je schopnost kvasinek využívat různé cukry 

jako zdroj uhlíku, a tedy i energie.  [13,29] 

Provedení testu 

 Nejprve si připravíme YNB roztok (yeast nitrogen base) podle návodu výrobce. 

Malé množství vzorku, který obsahuje kvasinky vložíme do YNB roztoku a vytvoříme 

suspenzi, kterou nalijeme na Petriho misku a zalíváme ji vychladnutým agarem. Po 

ztuhnutí na plotnu klademe disky napuštěné různými cukry. Inkubujeme 24-48 hodin 
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při 27 °C. Pokud kvasinka daný cukr asimiluje, vytvoří okolo disku bělavý zákal. 

Asimilace různých druhů cukrů je pro kvasinky druhově specifická.  [24] 

Dusíkatý auxanogram 

 Principem tohoto testu je schopnost kvasinek asimilovat různé zdroje dusíku. 

Nejčastěji používaným zdrojem je KNO3. Půdu s přídavkem dusičnanu draselného 

jemně naočkujeme naším zkoumaným vzorkem a inkubujeme při 24 °C 24-48 hodin. 

Pozitivní nález je růst kvasinek na této půdě, protože ne všechny kvasinky jsou schopny 

asimilovat KNO3. [13] 

4.1.5.2 API ID 32 C (Biomérieux)  

Tento komerčně dostupný test představuje rychlý a jednoduchý způsob 

identifikace kvasinek. Plastový proužek tvoří 32 jamek, které obsahují substráty pro 29 

asimilačních testů (sacharidy, organické kyseliny, aminokyseliny), jeden kolorimetrický 

test (esculin) a negativní kontrolu. Pro správnou identifikaci je nutné postupovat podle 

pokynů výrobce. Malé množství inokula přeneseme do zásobní kultury a vytvoříme 

suspenzi o zákalu 2 McFarlanda. Určité množství této suspenze vložíme do média a 

vytvoříme homogenní směs. Tuto směs poté pipetujeme do jamek a inkubujeme při 29 

°C ± 2 °C 24-48 hodin. Po inkubaci provedeme vizuální hodnocení a podle přítomnosti 

zákalu v jamkách hodnotíme růst, buď jako pozitivní, nebo negativní. [19,43] 

 

Obrázek 12 API ID 32 C-biochemický test pro identifikaci kvasinek  

dostupné z: 

https://www.biomerieux-industry.com/food/api-id32-microbial-identification 

4.1.6  Maldi-TOF MS 

Maldi-TOF MS je druh hmotnostní spektrometrie. Došlo k spojení ionizační 

techniky laserové desorpce za účasti matrice – Maldi (matrix assisted laser 

desorption/ionization) a detektoru doby letu – TOF (time-of-flight). Maldi-Tof MS 

přineslo do klinické mikrobiologie velice přesnou, rychlou, jednoduchou a levnou 

metodu pro identifikaci bakterií a hub. [33] 

Principem Maldi-TOF MS je nejprve ionizace pomoci laserové desorpce. 

Kolonie bakterií nebo kvasinek se musí rozpustit a poté smísit s matricí (aromatické 

karboxylové kyseliny) a vzorek se nanese na ocelovou destičku do příslušného terčíku. 

Matrice napomáhá desorpci i ionizaci analytu. Takto připravený vzorek se nechá 

zaschnout a je vložen do ionizační komůrky. V komůrce dochází k ostřelování analytu 

krátkými laserovými pulsy, které jsou adsorbovány matricí, dojde k přenosu energie, 
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ionizaci a desorpci iontů vzorku. Ionizované mikrobiální molekuly jsou urychlovány do 

hmotnostního analyzátoru doby letu, kde dojde k rozdělení iontů podle jejich poměru 

hmotnost/náboj (m/z). Urychlené ionty se pohybují různou rychlostí podle poměru m/z. 

To znamená, že k detektoru doletí dříve menší ionty, které jsou následovány těmi 

většími. Výsledkem je vytvoření hmotnostního spektra, které je unikátní pro jednotlivé 

organismy. [33] 

 

Obrázek 13 Princip fungování Maldi-Tof MS 

 Dostupné z: http://clinchem.aaccjnls.org/content/61/1/100 

4.1.7 Testování citlivosti k antimykotikům 

Testování antifungální citlivosti je nedílnou součástí běžného rutinního 

laboratorního testování. Potřeba těchto testů je důležitá pro zvolení správné 

antimykotické léčby, pro sledování rezistentních kmenů kvasinek, ale také může 

pomoci odhalit rozvíjející se rezistence během léčby. V poslední době narostl počet 

kandidových infekcí, hlavně u imunokompromitovaných pacientů, které jsou čím dál 

více způsobovány druhy málo citlivými nebo dokonce rezistentními k řadě 

antimykotikům. Proto tyto testy nabývají na důležitosti a přispívají k záchraně života 

pacientů. V současnosti je vyvinuto několik standardizovaných postupů, které testují 

citlivost in vitro.  [26,28] 

4.1.7.1 Diskový difúzní test 

Jedná se o semikvantitativní metodu, která je rychlá a jednoduchá. Diskový 

difúzní test využívá papírové disky napuštěné danou koncentrací antimykotika. 

Nasycené papírové disky se poté kladou na Mueller-Hintonův agar s glukózou a 

methylenovou modří, který se naočkuje připraveným inokulem o hustotě 0,5 

McFarland. Takto připravené agary se inkubují při 35 °C 24-72 h. Po ukončení 

inkubace jsou změřeny zóny inhibice růstu a podle průměru zóny hodnotíme izolát buď 

jako citlivý (S – sensitive), citlivý v závislosti na dávce (SDD – susceptible dose 

dependent) nebo rezistentní (R – resistant).  Na Obrázku 14 vidíme provedený diskový 
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difúzní test (Candida glabrata). Testovaná antimykotika jsou – amfotericin B, 

kapsofungin, posakonazol, vorikonazol, itrakonazol, flukonazol. Levá plotna – C. 

glabrata citlivá pouze k amfotericinu B a kapsofunginu, k ostatním je rezistentní. Pravá 

plotna – C. glabrata citlivá ke všem antimykotikům kromě flukonazolu. [26,28] 

 

Obrázek 14 Diskový difúzní test – Candida glabrata, vpravo citlivá, vlevo rezistentní 

foto: autor 

4.1.7.2 Bujónová diluční metoda 

Tuto kvantitativní metodu lze provádět ve dvou uspořádáních – bujónová 

makrodiluční metoda (provedení ve zkumavkách) nebo bujónová mikrodiluční metoda 

(provedení v mikrotitračních destičkách) a lze stanovit hodnotu MIC (minimální 

inhibiční koncentrace). V laboratorní praxi se více používá bujónový mikrodiluční test. 

Jeho výhody spočívají v jednoduchosti provedení a snížení spotřeby materiálu. Jamky 

v destičce obsahují antimykotika o určitých koncentracích a kolorimetrický indikátor 

Alamar blue. Všechny složky jsou v dehydratovaném stavu. Po přidání kvasinkové 

suspenze v médiu s glukózou začne reakce probíhat. Takto připravenou mikrotitrační 

destičku inkubujeme 24 h při 35 °C. Změna modré barvy na růžovou dokazuje růst 

kvasinek. MIC se stanoví podle nejnižší koncentrace antimykotika s modrým 

zabarvením. Mezi nejspolehlivější kolorimetrické testy patří Sensititre YeastOne, který 

má velice dobrou reprodukovatelnost výsledků.  [26] 

 

Obrázek 15 Bujónová mikrodiluční metoda 

foto: autor 
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5. KLINICKY VÝZNAMNÉ KVASINKY 

Kvasinky jsou běžnou součástí mikroflóry kůže, dutiny ústní, tlustého střeva a 

pochvy. Řada z nich patří do skupiny oportunních patogenů. Vyvolávají infekce pouze 

u jedinců s oslabenou imunitou. Nejčastěji tyto infekce způsobují kvasinky rodu 

Candida sp., Cryptococcus sp., Rhodotorula sp., Saccharomyces sp., Torulopsis sp., 

Trichosporon sp. Z důvodu nárůstu imunokompromitovaných pacientů se rozšiřuje 

počet druhů, které jsou patogenní a schopny vyvolat infekci. [47] 

5.1.1 Rod Candida 

Kvasinky rodu Candida patří do skupiny nejčastěji izolovaných původců 

mykotických infekcí. Jak už bylo zmíněno výše, narůstá počet pacientů s oslabenou 

imunitou, a proto taky narůstá počet závažných kandidóz. Nejvýznamnějším původcem 

těchto infekcí je C. albicans, které izolujeme ve více než polovině případů. Mezi další 

původce kandidóz patří tzv. non-albicans kvasinky a to nejčastěji C. glabrata, C. 

tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis, C. lusitaniae, C. dubliniensis, C. lypolytica a další. 

[45] 

5.1.1.1 Candida albicans 

C. albicans patří mezi dimorfní houby. Typickou vlastností C. albicans je tvorba 

zárodečných klíčků (germ tubes), kterou ji můžeme v mikroskopickém preparátu odlišit 

od non-albicans kvasinek. C. albicans je hlavně potenciálním patogenem. U zdravých 

jedinců se normálně vyskytuje v malém množství v dutině ústní, ve střevě, 

v urogenitálním traktu, ale i na kůži, kde osidluje především vlhčí místa. Takto žijí 

kvasinky jako saprofyté s naším tělem, ale pokud dojde k oslabení imunity a potlačení 

normální mikroflóry, může dojít k rozvoji infekce. [6,38,46] 

Při přemnožení C. albicans v dutině ústní vzniká onemocnění moučnivka (soor), 

které se projevuje bělavými povlaky na jazyku. Vyskytuje se hlavně u novorozenců, 

protože ještě nemají zcela vyvinutou normální mikroflóru a dále u osob s poškozenou 

imunitou. Asi nejčastěji se setkáváme s kandidózou urogenitálního traktu, hlavně u žen, 

kdy se jedná o vaginální kandidózu. Záchyt kvasinek v moči ještě nemusí znamenat 

infekci, může se jednat pouze o kolonizaci. Zjistíme to metodou kvantifikace kvasinek 

ve vzorku. Pokud jsou podávána pacientovi antibiotika, může dojít k potlačení střevní 

mikroflóry a vzniká kvasná dyspepsie. C. albicans způsobuje i infekce kůže, hlavně ve 

vlhkých místech jako jsou kožní záhyby (třísla, hýždě, meziprstí). U onkologických 

pacientů, nedonošených novorozenců, u pacientů s diabetes mellitus, po chirurgických 

zákrocích nebo u pacientů, kteří mají zavedené katétry nebo implantáty je velké riziko 

vzniku systémových kandidóz. Může dojít k přechodu z kvasinkové formy do vláknité a 

tyto vlákna pak prorůstají do tkání a postihují různé orgány. Jedná se o vážné 

onemocnění, u kterého je častá mortalita. [6,38,46] 
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5.1.1.2 Candida glabrata 

Tato kvasinka byla dříve považována za relativně málo patogenní. S nárůstem 

osob, které trpí poruchou imunity (HIV, hematoonkologičtí pacienti, diabetes mellitus, 

aj.) a se zvýšeným užíváním širokospektrých antibiotik, se také zvyšuje počet infekcí, 

které způsobuje právě C. glabrata. Velkým problémem u této kvasinky je fakt, že C. 

glabrata má vrozenou sníženou citlivost na azolové preparáty. C. glabrata je třetí 

nejizolovanější kvasinkou, která způsobuje povrchové i systémové infekce, které jsou 

často nosokominální. Infekce vyvolané C. glabratou se nejčastěji léčí amfotericinem B 

a flucytozinem, nikoliv azoly pro již zmíněnou rezistenci. Pro obtížnou léčitelnost mají 

infekce C. glabraty vysokou úmrtnost u rizikových pacientů. C. glabratu rozlišíme od 

C. albicans a od non-albicans kvasinek na chromogenním agaru nebo pomocí komerčně 

dostupných biochemických testů. [11] 

5.1.1.3 Candida tropicalis 

C. tropicalis je velice významná kvasinka, protože je zodpovědná za velké 

množství infekcí a dohání tak C. albicans. C. tropicalis je velkým producentem 

biofilmu a při selhání imunity se může přemnožit a způsobit infekce. Z tohoto důvodu je 

druhou nejčastější kvasinkou, která vyvolává infekce. Má schopnost adherovat 

k epiteliálním a endotelovým buňkám, a proto je C. tropicalis vysoce virulentí. 

Způsobuje povrchové i systémové infekce po celém světě, nejvíce pak v Asii a Latinské 

Americe. Rizikovými skupinami jsou opět pacienti s hematoonkologickými 

onemocněnímy, HIV a další onemocnění, kde je poškozena imunita. Terapeutickým 

problémem je rezistence k antimykotikům C. tropicalis.  [49] 

5.1.1.4 Candida krusei 

C. krusei nejčastěji vyvolává infekce u pacientů s hematologickými malignitami 

a transplantacemi kostní dřeně. Zajímavé je, že podle Pfaller et al. byla C. krusei 

nejčastěji izolována v České republice.  U této kvasinky opět nalezneme přirozenou 

rezistenci na flukonazol, což představuje velký problém u pacientů, kteří již byli 

vystaveni flukonazolu. In vitro je C. kruseii stále citlivá na vorikonazol. K léčbě infekcí 

vyvolaných C. krusei se také využívá kaspofungin, ale objevují se zprávy, že i tento lék 

selhává. Proto je potřeba tuto kvasinku sledovat, hlavně u rizikových pacientů a hledat 

tu nejvíce účinnou léčbu, aby se zbránilo rozšiřování rezistence C. krusei na další 

antimykotika. [35] 

5.1.1.5 Candida kefyr 

C. kefyr byla izolována z kefíru, jak napovídá její název a velice dobře se jí daří 

v mléčných výrobcích. C. kefyr vzácně vyvolává infekce, ale v poslední době 

pozorujeme nárůst tohoto agens u hematoonkologických pacientů, kde způsobuje 

infekce krevního řečiště. Tyto infekce vznikají často po prodělané chemoterapii nebo 

transplantaci kostní dřeně. C. kefyr byla nejčastěji nalezena v krevních kulturách, ve 

stolici, plicních infiltrátech, ale i v dutině ústní. Rezistence na flukonazol zatím nebyla 

prokázána. [9,41] 
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5.1.1.6 Candida lusitaniae 

Výskyt C. lusitaniae je v klinických vzorcích malý, ale v poslední době se 

zvyšuje počet infekcí, které jsou způsobené touto kvasinkou.  Jedná se převážně o 

nosokominální infekce trávícího a močového traktu. C. lusitaniae je lékařsky významná 

z důvodu vrozené rezistence na amfotericin B. Rizikovou skupinou jsou opět pacienti 

s hematologickými malignitami a pacienti léčeni na jednotce intenzivní péči. [8] 

5.1.2 Rod Geotrichum 

Významným zástupcem tohoto rodu je Geotrichum candidum, které se běžně 

vyskytuje na ovoci, zelenině, v mléčných produktech a v půdě. G. candidum se používá 

k výrobě různých typů sýrů. Tato kvasinka způsobuje hnití ovoce a zeleniny v horkých 

oblastech. Tento problém se týká hlavně Indie, kde se ovoce zpracovává na zemi, a 

proto může G. candidum, které se vyskytuje v půdě napadnout ovoce, které má 

poničenou povrchovou strukturu a pomocí enzymů, které kvasinka produkuje, začne 

ovoce hnít. [7] 

Zdravé jedince tato kvasinka nepostihuje. U imunosuprimovaných osob může G. 

candidum vyvolat geotrichózu, kdy je postižena dutina ústní a přilehlé sliznice. 

Invazivní infekce vyvolává G. clavatum, kde rizikovou skupinou jsou hlavně pacienti 

s hematologickými malignitami, převážně s akutní myeloidní leukémií a lymfomem 

z plášťových buněk. U těchto pacientů izolujeme G. clavatum nejčastěji z centrálních 

žilních katétrů a z periferní krve. Byla také prokázána vnitřní rezistence na 

echinokandiny.  [7] 

5.1.3 Rod Trichosporon 

Nejvýznamnějším zástupcem je Trichosporon beigelii (dříve T. cutaneum). 

(Votava) Kvasinky z tohoto rodu jsou běžnými obyvateli půdy, ale osidlují i kůži 

člověka a jeho gastrointestinální trakt. Trichosporon sp. je původcem povrchových 

infekcích zvaných jako bílá piedra, které se vyskytují převážně v tropických oblastech. 

Trichosporonové infekce jsou vzácné a onemocnění vyvolávají u pacientů s HIV/AIDS 

nebo po chemoterapii u hematoonkologických pacientů. U těchto rizikových skupin 

poškozuje tkáně, invaduje do cévního řečiště a šíří se do dalších orgánů. Úmrtnost se 

pohybuje okolo 40-50 % pacientů s invazivním onemocněním.  [27] 

5.1.4 Rod Saccharomyces 

5.1.4.1 Saccharomyces cerevisiae 

Saccharomyces cerevisiae patří k nejznámější kvasince z rodu Saccharomyces 

sp. Hojně se tato kvasinka vyskytuje v přírodě, ale hlavně v kvasících ovocných 

šťávách. Největší využití má S. cerevisiae v průmyslové výrobě piva, vína a dalších 

alkoholických nápojů, ale i ve výrobě pekařského droždí.  [13] 

Významnou roli hraje S. cerevisiae také v genetice, kde se stal modelovým 

organismem, pro svou schopnost rychle se množit a jednoduchou genetickou 

manipulaci. Jde o první eukaryotický organismus, kde byla zjištěna celá sekvence 

nukleotidů v genomové DNA. Dále se ze S. cerevisiae vytváří kvasinkové vektory, 
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využívané v genovém inženýrství. Modelovým organismem se stala tato kvasinko 

proto, že má velice podobné životní děje jako savčí buňka. [18] 

 S. cerevisiae je běžným kolonizátorem respiračního, gastrointestinálního a 

urogenitálního traktu a je považován za nepatogenní kvasinku. Jsou však hlášeny 

případy vzniku invazivní infekce, hlavně u pacientů s porušenou imunitou (HIV/AIDS, 

maligní onemocnění, transplantace kostní dřeně).  [37] 

5.1.4.2 Saccharomyces boulardii 

Saccharomyces boulardii jako další zástupce rodu Saccharomyces sp. si našla 

své místo mezi probiotiky. Vytváří ochranu střevní mikroflóry a lze jej doporučit jako 

prevenci a léčbu střevních potíží.  [20] 

Infekce mohou vzácně vznikat po podání S. boulardii jako probiotika. Odkazuji se 

na Romanio et al., kde se tento problém popisuje u ročního chlapce s Downovým 

syndromem, který byl od svých dvou měsíců hospitalizován na jednotce intenzivní péče 

a byl léčen širokospektrými antibiotikami. Z tohoto důvodu se u něj rozvinul chronický 

průjem, a proto mu byla podávána probiotika (Saccharomyces boulardii). Do dvou dnů 

od ukončení léčby se u chlapce rozvinul septický šok a S. cerevisiae byl izolován 

z krevních kultur. [40] 

6. IMUNODEFICIENCE 

Imunitní systém má za úkol chránit organismus proti patogenům. Pokud ale tato 

složka selhává a obrana není dostatečná, rozvíjí se tzv. imunodeficience, kdy si tělo 

neumí poradit s infekcemi. Selhat může jak specifická (porucha protilátek, T buněk 

nebo kombinované poruchy), tak i nespecifická (porucha fagocytózy a komplementu) 

složka imunitního systému. Imunodeficience tedy můžeme dělit podle typu postižené 

složky, ale také podle příčiny, a to na primární imunodeficienci, která je vrozená a 

vcelku vzácná. Sekundární imunodeficience je získaná a vyskytuje se tedy častěji. [14] 

6.1 Klinické projevy imunodeficiencí 

Imunitní nedostatečnost se nejčastěji projevuje zvýšenou náchylností jedince 

k zisku infekcí, které mají horší průběh a často se opakují. Problémem může být i léčba, 

kdy organismus vůbec nereaguje na podávání antibiotik. [14] 

Vrozené imunodeficience se projevují už v dětství a onemocnění jsou velice 

závažná. Častými symptomy jsou kožní a slizniční poruchy jako ekzémy, pyodermie, 

soor a další. Jedinci s imunodeficiencí mohou mít neutropenii, lymfopenii a anémii. 

Protože imunitní systém nefunguje, organismus často podléhá těžkým infekcím, které 

způsobují oportunní a netypické patogenní organismy. [5,14] 

6.2 Sekundární imunodeficience 

Toto získané selhávání imunitního systému se nejvíce manifestuje v dospělém 

věku. K nejčastějšími příčinami vzniku sekundární imunodeficience je HIV, podvýživa, 

virové infekce, chronické bakteriální infekce nebo infekce způsobené parazity. Léčba 

(cytostatika, imunosupresivní látky, ozařování); nádorové onemocnění nebo stavy po 



28 

 

transplantaci kostní dřeně, se velmi podílí na rozvoji ztráty obranyschopnosti 

organismu. Získaná imunodeficience postihuje ve většině případů více složek 

imunitního systému. [5,22] 

Existuje mnoho onemocnění, které patří do sekundárních imunodeficiencí. Ve 

své práci se budu věnovat hlavně pacientům s různými hematoonkologickými 

malignitami, u kterých jsou časté infekce způsobené oportunními mikroorganismy. 

Jedná se hlavně o maligní onemocnění jako je akutní leukémie, chronická lymfatická 

leukémie, B Non-Hodgkinův lymfom, mnohočetný myelom nebo jiné lymfoproliferace. 

Nádorové buňky napadají hematopoetické buňky, které jsou součástí imunity a ta se 

stává nefunkční. Pro léčbu hematologických malignit se využívají látky vysoce 

agresivní, které poškozují kostní dřeň. Problémem je i alogenní transplantace, která také 

narušuje kostní dřeň, a ta není schopna vytvářet granulocyty. U pacientů se tedy rozvíjí 

granulocytopenie, která je život ohrožujícím stavem a dochází k rozvoji sekundární 

imunodeficienci. Zvyšuje se tedy i náchylnost k banálním či oportunním infekcím. [22] 

6.2.1 Akutní myeloidní leukémie (AML) 

Hematologická malignita, která vzniká v důsledku patologické proliferace 

blastických buněk. Rozlišujeme několik typů AML lišících se v morfologických, 

genetických i klinických znacích. Blastické buňky utlačují normální krvetvorbu, a proto 

nemocní mají cytopenii v periferní krvi. Leukopenie je příčinou častějších infekcích. 

Trombocytopenie způsobuje krvácivé stavy a v důsledku anémie pacienti trpí 

unaveností, dušností, závratěmi. Důležitá je včasná diagnostika a rychlé zahájení léčby, 

jinak může mít onemocnění fatální následky. [34] 

6.2.2 Chronická lymfocytární leukémie (CLL) 

CLL je onemocnění, které se dlouho projevuje asymptomaticky a často bývá 

zjištěno náhodně při vyšetření krevního obrazu u jiných onemocnění nebo při 

preventivní prohlídce. V laboratorním nálezu je typická lymfocytóza (nad 5x109/l). 

Patologické buňky u CLL jsou zralé lymfocyty, které mohou mít i atypickou 

morfologii. Nádorové buňky jsou velice fragilní, a proto se při tvoření nátěru z periferní 

krve rozpadají a vytvářejí tzv. Gumprechtovy stíny. Chronická lymfocytární leukémie je 

nejčastější leukémie dospělých a postihuje starší věkové skupiny, více muže. [34] 

6.2.3 Mnohočetný (plazmocelulární) myelom  

Maligní onemocnění plazmatických buněk, které produkují monoklonální 

imunoglobulin. Dochází k postižení kostní dřeně. Tento protein způsobuje patologické 

zlomeniny, chronické bolesti kostí a poškození ledvin. Díky zvýšené hladině vápníku 

dochází k polyurii a polydipsii. U pacientů se také často objevuje anémie a 

trombocytopenie. Pro stanovení mnohočetného myelomu je potřeba prokázat protein 

v séru nebo v moči. [34] 
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6.2.4 Difúzní velkobuněčný B lymfom (DLBCL) 

Difúzní velkobuněčný B lymfom patří do skupiny nehodkginovských lymfomů a je 

to nejčastější agresivní lymfom. Dochází k proliferaci nádorových B lymfoidních 

buněk, které postihují uzliny nebo extranodální tkáně. Klinicky jde o agresivní lymfom, 

u kterého dochází k rychlému zvětšování uzlin, ale postiženy mohou být i jiné tkáně, 

hlavně trávící trakt. Postižení kostní dřeně je velice vzácné. DLBCL se projevuje B-

příznaky (horečky, hubnutí, pocení). [34] 
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

7. METODIKA 

Experimentální část práce je založena na screeningové kultivaci výtěru z rekta pro 

JIP (jednotka intenzivní péče) a kultivaci vzorků z dýchacích cest a následném sběru, 

zpracování a vyhodnocení těchto výsledků za rok 2017. 

7.1 Kultivace výtěru z rekta 

7.1.1 Zpracování vzorku laboratoří                          

1. Naočkování vzorku na Sabouraudův agar pomocí jednorázových kliček. 

 

Obrázek 16 Metoda očkování agaru 

dostupné z: 

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/js17/cviceni_mikrobiologie/web/pics/?verze=2017;info=1  
 

2. Kultivace při 37 °C 24-48 hodin. 

3. Makroskopické hodnocení narostlých kolonií. 

 

Obrázek 17 Pozitivní kultivace výtěru z rekta na Sabouradově agaru, foto: autor 
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7.1.2 Kultivace vzorků z dýchacích cest 

Kultivaci vzorků z dýchacích cest provádíme jako doplněk ke kultivaci z rekta, 

abychom měli celkový přehled o výskytu kvasinek u hematoonkologických pacientů a 

mohli tak předcházet infekcím. Pro svou práci jsem si vybrala hodnocení kultivací 

z laryngu, sputa, tracheálního aspirátu a bronchoalveolární laváže (BAL). Postup 

kultivace těchto materiálů je velice podobný. 

1. Vzorek naočkujeme na Sabouraudův agar stejnou technikou jako u kultivace 

výtěru z rekta. Jedinou úpravu vzorku musíme provést u sputa, protože jde o 

hustý materiál, který je potřeba zkapalnit a protřepat. Tímto se stane vzorek 

uniformní a můžeme provést naočkování na Saubouradův agar. 

2. Kultivujeme při 37 °C 24-48 hodin. 

3. Makroskopické hodnocení narostlých kolonií. 

 

Obrázek 18 Pozitivní kultivace z dýchacích cest na Sabouradově agaru 

Foto: autor 

7.2 Sběr dat 

Všechna data byla vybrána z laboratorního informačního systému (LIS), která 

byla zadána v ÚKM FNHK. Cílem bylo získat přehled o nejčetněji se vyskytujících se 

kvasinkách v rektu a jestli se stejné kvasinky vyskytují i ve vzorcích z dýchacích cest. 

Data byla zapisována do tabulky MS Excel a poté zpracována. Do tabulky bylo 

zaznamenáno první čtyřčíslí z rodného čísla pacienta (pro určení věku a pohlaví), 

prvních pět písmen z pacientova příjmení, číslo oddělení, nález, datum odběru, datum 

nálezu, název vyšetření, diagnóza, číslo průvodky. 
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8. VÝSLEDKY 

Kultivace výtěrů z rekta a dýchacích cest byla celkem provedena 311 pacientům. 

Pozitivní nález v rektu mělo 147 pacientů.  

8.1 Rozdělení pacientů 

8.1.1 Dle pohlaví 

Počet pacientů 

Muži 78 53 % 

Ženy 69 47 % 

Celkem 147  

Tabulka 1 Zastoupení pacientů podle pohlaví a jejich procentuální zastoupení 

 Hodnoceno bylo 147 pacientů, z nichž bylo 53 % (78) mužů a 47 % (69) žen. 

Z toho vyplývá, že výskyt kvasinek v rektu je u obou pohlaví podobný. (Tabulka 1) 

8.1.2 Dle věkových skupin 

Nejvíce pacientů se nachází ve věkovém rozmezí 60-70 let a celkem se jednalo o 

50 (35 %) pacientů. Druhou nejpočetnější skupinou jsou pacienti ve věkovém rozmezí 

70-80 let, a to v zastoupení 42 (30 %) pacientů. Nejméně zastoupenými byly z kategorie 

pod 30 let, v zastoupení 3 pacientů (2 %) a nad 90 let, v které byli pouze 2 pacienti (1 

%). Tyto a další věkové kategorie jsou znázorněny v Tabulka 2 a jejich procentuální 

zastoupení v Graf 1. 

Rozložení pacientů mezi věkové skupiny 

<30 let 30-40 let 40-50 let 50-60 let 60-70 let 70-80 let 80-90 let >90 let 

3 7 7 21 50 42 10 2 

Tabulka 2 Rozložení pacientů mezi věkové skupiny 
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Graf 1 Procentuální rozložení věkových skupin 

Rozložení pacientů právě mezi tyto věkové skupiny souvisí s jejich diagnózou. 

Celkový počet diagnóz u vyšetřovaných pacientů bylo 61. Nejširší skupinu tvoří 

maligní hematologické onemocnění, celkem 30 diagnóz (49 %). Přehled všech kategorií 

onemocnění představuje následující tabulka (Tabulka 3).  

Rozdělení diagnóz do kategorií podle druhů 

onemocnění 

Maligní hematologické 

onemocnění 
30 49 % 

Jiné hematologické 

onemocnění 
6 10 % 

Jiné nádorové 

onemocnění 
4 7 % 

Jiné druhy onemocnění 

(horečka, onemocnění 

dýchacích cest, 

onemocnění trávícího 

traktu, krvácení, 

bakteriální infekce) 

21 34 % 

Celkový počet diagnóz 61  

Tabulka 3 Rozdělení diagnóz do kategorií podle druhů onemocnění 

Mnohočetný myelom (19krát), difúzní velkobuněčný B-lymfom (16krát), akutní 

myeloidní leukémie (14krát) byly nejčastěji se vyskytujícími se diagnózami. Tato 

onemocnění způsobují ochromení imunitního systému. Proto je potřeba u těchto 
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pacientů provádět screening výtěru rekta, aby se mohlo předcházet nežádoucím 

infekcím, které mohou způsobovat oportunní patogeny – kvasinky. 

 Přehled jednotlivých diagnóz ukazuje Tabulka 4. 

Přehled jednotlivých diagnóz a jejich početní zastoupení 

Číslo 

diagnózy Název diagnózy Počet diagnóz 

C900 Mnohočetný myelom 19 

C833 Difúzní velkobuněčný B-lymfom 16 

C920 Akutní myeloidní leukémie 14 

C911 Chronická lymfocytární leukémie 7 

C831 Lymfom z plášťové zóny 6 

C910 Akutní lymfoblastická leukémie 5 

D70 Agranulocytóza 4 

D462 Refraktorní anémie s přebytkem blastů 4 

N390 Infekce močového ústrojí neurčené kolonizace 3 

J189 Bronchopneumonie 3 

J180 Pneumonie, NS 3 

C925 Akutní myelomonocytární leukémie 3 

C930 Akutní monocytární leukémie 2 

C924 Akutní promyelocytární leukémie 2 

D471 Chronická myeloproliferativní nemoc 2 

A419 Septikémie, NS 2 

R572 Septický šok 2 

C844 

Mimouzlinový B-buněčný lymfom marginální 

zóny 
2 

R509 Horečka, NS 2 

C845 Jiné a neurčené T-buněčné lymfony 2 

C812 Hodgkinova nemoc - smíšená celularita 2 

C847 

Anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-

negativní 
2 

C931 Chronická monocytární leukémie 2 
Tabulka 4 Přehled jednotlivých diagnóz a jejich početní zastoupení 

Poznámka: tabulka je zkrácena 

8.1.3  Dle oddělení 

Všech 147 pacientů bylo hospitalizováno a/a nebo vyšetřeno na IV. Interní 

hematologické klinice (IHK). Tabulka 5 uvádí rozdělení pacientů mezi jednotlivá 

oddělení IV. IHK. 

 Nejvíce vzorků bylo zpracováno od pacientů z oddělení hematologické 

intenzivní péče (OHIP) IV. Interní hematologické kliniky, tedy 56 pacientům (38 %) 

byl proveden screening kultivace výtěru rekta. Následuje transplantační oddělení IV. 

IHK s 39 pacienty (27 %), lůžka IV. IHK s 28 pacienty (19 %) a nejméně vzorků bylo 

zpracováno od pacientů z lůžkového oddělení hematologie, tedy 24 pacientů (16 %).  
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Rozdělení pacientů dle oddělení  

6111 – IV. IHK transplantační 

oddělení 
39 27 % 

6121 – OHIP  56 38 % 

6121 – IV. IHK lůžka 28 19 % 

6122 – Hematologie lůžka 24 16 % 

Tabulka 5 Rozdělení pacientů dle oddělení  

8.2 Nalezené kvasinky z kultivace výtěru rekta 

311 pacientům byla provedena kultivace výtěru rekta a vzorky byly zpracovány 

na mykologickém oddělení Ústavu klinické mikrobiologie ve FNHK. Pozitivní nález 

mělo 147 pacientů. Nejčetněji zastoupenou kvasinkou byla Candida albicans (49 %). 

Druhou nejčastější kvasinkou byla Candida glabrata (22 %), kterou následovaly 

Saccharomyces cerevisiae (10 %) a kombinace dvou kvasinek – Candida albicans, 

Candida glabrata (8 %). (Graf 2) 

Zajímavým zjištěním je velký počet smíšených nálezů. 29 pacientů mělo nalezené 

2 různé druhy kvasinek. Jeden pacient měl v nálezu 3 různé druhy kvasinek (C. 

albicans, C. glabrata, S. cerevisiae) a jeden měl pozitivních dokonce 5 druhů kvasinek 

(C. albicans, C. nonalbicans, C. krusei, C. tropicalis, S. cerevisiae).  

Poznámka: U 77 pacientů byla kultivace provedena pouze jednou a měli jeden 

nález. Zbylým 70 pacientů byli prováděny opakované kultivace během sledovaného 

období (rok 2017). 
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Graf 2 Nález kvasinek z kultivace výtěru rekta 

Vysvětlivky: CDAl – Candida albicans; CDGl – Candida glabrata; CDGu – Candida guilliermondi; 

CDKe – Candida kefyr; CDKr – Candida krusei; CDLu – Candida lusitaniae; CDNonAl – 

Candida Nonalbicans; CDPa – Candida parapsilosis; CDSp – Candida species; CDTr – Candida 

tropicalis; SACer – Saccharomyces cerevisiae 

Pro ještě větší přehlednost byly vybrány čtyři nejčastější kvasinky (kombinace 

kvasinek) z kultivace rekta, které představuje následující tabulka (Tabulka 6) a 

zastoupení v procentech ukazuje Graf 3. 

Čtyři nejčastěji se vyskytující 

kvasinky z kultivace výtěru rekta 

Candida albicans 62 

Candida glabrata 32 

Saccharomyces cerevisiae 14 

Candida albicans, 

Candida glabrata 
12 

Tabulka 6 Čtyři nejčastěji se vyskytující kvasinky z kultivace výtěru rekta 
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Graf 3 Procentuální zastoupení čtyř nejčastěji vykultivovaných kvasinek z výtěru rekta 

8.3 Porovnání výsledků kultivace výtěrů rekta a kultivace 

vzorků dýchacích cest 

Abychom měli větší přehled, kde všude se kvasinky vyskytují, byla provedena i 

kultivace z dýchacích cest (BAL, laryng, tracheální aspirát, sputum). Pozitivní kultivace 

rekta byla u 147 pacientů a z toho mělo 120 pacientů pozitivní kultivaci v dýchacích 

cestách. Výsledkem bylo 28 % pacientů, kteří měli stejné nálezy v rektu i v dýchacích 

cestách. 22 % pacientů se shodovalo alespoň v jedné kvasince, která byla nalezena 

v rektu nebo v dýchacích cestách. U 16 % pacientů byly pozitivní obě kultivace, ale 

s rozdílnými nálezy. 36 % pacientů mělo pozitivní kultivaci rekta a negativní kultivaci 

dýchacích cest. Celkem tedy 64 % pacientů mělo pozitivní obě kultivace. 

Tabulka 7 uvádí přehled výsledků obou kultivací. Procentuální zastoupení 

výsledků obou kultivací představuje Graf 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 7 Porovnání výsledků kultivace výtěrů rekta a kultivace vzorků dýchacích cest  

 

Porovnání výsledků kultivace výtěrů 

rekta a dýchacích cest 

Nálezy se shodují 34 

Nálezy se shodují alespoň v jedné 

kvasince 
26 

Nález se neshoduje, ale obě 

kultivace jsou pozitivní 
17 

Kultivace rekta je pozitivní, 

kultivace dýchacích cest je negativní 
43 
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Graf 4 Procentuální vyhodnocení výsledků kultivací výtěru rekta a dýchacích cest 
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9. DISKUSE 

Protože kandidové infekce jsou velkým rizikem pro pacienty s hematologickou 

malignitou, je důležité, aby měl lékař celkový přehled o výskytu kvasinek v organismu 

pacientů. Kultivace výtěru z rekta patří k screeningovému vyšetření u pacientů 

s hematologickými malignitami. Vyšetření bylo provedeno 311 pacientům a 147 

pacientů mělo pozitivní nález. Nejčastěji izolovanou kvasinkou byla Candida albicans. 

Druhou nejvíce zastoupenou kvasinkou byla Candida glabrata. Saccharomyces 

cerevisiae byla třetí nejčastěji izolovanou kvasinkou. 

Abychom zjistili, jestli se kvasinky vyskytují i jinde než v rektu, rozhodla jsem se 

výsledky z kultivace výtěru z rekta porovnat s výsledky kultivace z dýchacích cest 

(BAL, sputum, laryng, tracheální aspirát). Bylo zjištěno, že 36 % má kultivaci z rekta 

pozitivní, ale kultivaci z dýchacích cest negativní; 28 % pacientů má shodné nálezy; u 

22 % pacientů byl shodný nález alespoň v jedné kvasince a 14 % pacientů mělo obě 

kultivace pozitivní, ale s rozdílnými nálezy. Celkem tedy 64 % mělo pozitivní nálezy 

v obou kultivacích. 

V práci Badiee et al. zaměřené na pacienty s oslabenou imunitou v íránské 

nemocnici byly v rektu nejčastěji izolovány C. albicans, C. tropicalis, C. glabrata a C. 

famata. Autoři se zaměřili i na BAL a sputum, kde nejvíce izolovanou kvasinkou 

v obou vzorcích byla C. albicans, ale další zastoupení se už liší. Ve sputu byly 

izolovány dále C. glabrata a C. famata. V bronchoalveolární laváži se po C. albicans 

vyskytovaly nejčastěji C. tropicalis a C. famata. Shodným nálezem je C. albicans, 

jakožto nejčastěji kultivovaná kvasinka v mé práci a práci uváděné. C. famata byla 

izolována v rektu, ve sputu a v BAL jako častá kvasinka pacientů v íránské nemocnici, 

ale v souboru pacientů z FNHK nebyla vykultivována. [4] 

V Brazilském Rio de Janeiru se Neufeld M. P. et al. zaměřili na kandidové 

nosokominální infekce u imunokompromitovaných pacientů. Ve stolici byla nejvíce 

zastoupena C. albicans a C. guilliermondii. V respiračním traktu byla také nejčastěji 

izolovaná C. albicans následovaná C. parapsilosis, C. tropicalis a C. guilliermondii. 

Zajímavým zjištěním je fakt, že ve stolici, ani v dýchacích cestách nebyla zachycena C. 

glabrata, která je v mé práci druhou nejvíce zastoupenou kvasinkou. [31] 

Práce Kocmanové I. a kolektivu mapuje invazivní kvasinkové infekce v České a 

Slovenské republice. Autoři izolovali kvasinky hlavně z krve, vzorků z dýchacích cest a 

další primárně sterilních materiálů. Nelze tedy porovnat nálezy v rektu nebo stolici, ale 

pouze vzorky z dýchacích cest. Nejvíce zastoupenými kvasinkami byly C. albicans a C. 

glabrata. Tyto výsledky jsou shodné s výsledky mé práce. [21] 

V práci Christophy et al. jsou výsledky velice zajímavé. Hlavním druhem byla C. 

glabrata následovaná C. albicans, C. tropicalis a C. parapsilosis. V této studii bylo 

prokázáno, že C. glabrata díky resistenci na azolové antimykotika má narůstající trend 

a v budoucnu bude nejspíše v materiálech izolovaná stejně často jako C. albicans, 

možná i častěji. [17] 

Zajímavé mi přišlo i srovnání s dětskými pacienty, jestli budou mít shodné nebo 

rozdílné nálezy. Pro porovnání jsem si vybrala dvě práce – Haddadi et al. a Badiee et 

al.  Haddadi et al. uvádí, že převládající kvasinkou byla C. albicans. Další v pořadí 

byly C. krusei, C. glabrata, C. tropicalis, C. famata a C. parapsilosis. V druhé práci 

byla nejvíce izolovanou kvasinkou také C. albicans následovaná C. glabrata, C. 

tropicalis, C. famata, C. kefyr a C. krusei. V obou pracích byla nejčastěji izolovanou 
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kvasinkou C. albicans a nález ostatních druhů kvasinek byl až na dvě kvasinky (C. kefyr 

a C. parapsilosis) stejný. Nálezy se lišily pouze jiným pořadím. C. albicans byla nejvíce 

zastoupenou kvasinkou i u dospělých pacientů z FNHK. [3,16] 

Pokud bychom porovnali všechny vybrané studie z Íránu, tak C. albicans je ve 

všech studiích nejčastěji izolovanou kvasinkou. Lze říci, že i ostatní nálezy byly téměř 

druhově totožné, a to u dospělých i dětí. Tento fakt, že druhové spektrum kvasinek je 

velice podobné, je nejspíše způsobeno podobnými klimatickými podmínkami, životním 

stylem pacientů, ale i stravou, která má vliv na osídlení organismu kvasinkami. [3,4,16] 

Bylo potvrzeno, že C.  albicans patří k nejčastěji izolovaným kvasinkám u 

hematologických pacientů, ale ne už tak výrazně jako dříve. Významný nárůst 

zaznamenává C. glabarata, hlavně v České republice. Dokonce v práci Christophy et al. 

byla nejčastěji izolovanou kvasinkou právě C. glabrata.  V jiných regionech je často po 

C. albicans izolovaná C. tropicalis. S výsledky mé práce se shodují výsledky v práci 

Kocmanová et al., kde také byly nejčastěji nalezenými kvasinkami C. albicans a C. 

glabrata. Podobné výsledky uvádí i obě práce Badiee et al., kde se mezi hlavními 

kvasinkami vyskytuje C. albicans i C. glabrata. Překvapilo mě, že žádný z autorů 

neuvádí, jestli měl pacient smíšené nálezy. K zajímavým zjištěním patří také fakt, že C. 

famata, která se ve světě stává obvykle izolovanou kvasinkou, nebyla ani jednou 

zachycena u pacientů ve FNHK. Ani jeden z autorů neuvedl ve výsledcích nález 

Saccharomyces cerevisiae. Přitom u pacientů z FNHK byla tato kvasinka třetí nejčastěji 

se vyskytující kvasinkou v rektu pacientů. 
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10. ZÁVĚR 

V teoretické části byly popsány základní poznatky o kvasinkách. Poměrně velká 

část práce je zaměřená na laboratorní diagnostiku kvasinek, která hraje důležitou roli 

v určování jednotlivých druhů kvasinek a pomáhá k nastavení správné léčby. Protože se 

tato práce týká pacientů s oslabenou imunitou, je imunodeficienci věnována kapitola, 

kde je vysvětleno, z jakých příčin dochází k selhávání imunity. Byly taky popsány čtyři 

maligní onemocnění krve nejčastěji se vyskytující v souboru pacientů.  

Výskyt kvasinek byl téměř stejný u mužů a žen. Nejvíce zastoupenou věkovou 

skupinou byli pacienti ve věku 60-70 let a 70-80 let. Takto vysoký věk pacientů souvisí 

s jejich diagnózami (převážně hematologické malignity). Nejčastěji izolovanou 

kvasinkou v rektu byla C. albicans následovaná C. glabrata, Saccharomyces cerevisiae. 

Smíšené nálezy byly také častým jevem. Dominantním smíšeným nálezem byla C. 

albicans s C. glabrata. Po porovnání výsledků kultivace výtěru z rekta a vzorků 

z dýchacích cest (BAL, laryng, sputum, tracheální aspirát) celkem 63 % pacientů mělo 

obě kultivace pozitivní. Hlavní izolovaná kvasinka – C. albicans odpovídá světově 

publikovaným datům. Ostatní druhové spektrum zachycených kvasinek je v závislosti 

na regionu, kde probíhala studie odlišné.  
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11. POUŽITÉ ZKRATKY 

ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY ČESKÝ VÝZNAM 

AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome 
Syndrom získaného selhání imunity 

 

AML Acute myeloid leukemia Akutní myeloidní leukémie 

BAL Bronchoalveolar lavage Bronchoalveolární laváž 

CLL Chronic lymphocytis leukemia Chronická lymfocytární leukémie        

DLBCL Diffuse large B-cell lymphoma Difúzní velkobuněčný B-lymfom 

FNHK                                    –   Fakultní nemocnice Hradec Králové 

HIV Humen immunodeficienci virus 
Lidská imunitní nedostatečnost 

 

IFI Invasive fungal infection Invazivní houbové infekce 

IHK                                   –   Interní hematologická klinika 

JIP                                   –   Jednotka intenzivní péče 

KNO3                                   –   Dusičnan draselný 

KOH                                   –   Hydroxid draselný 

LIS                                    –  Laboratorní informační systém 

MALDI Matrix assisted laser desorption/ionization 
Laserová desorpce a ionizace za účasti 

matrice 

MIC Minimal inhibitory concentration Minimální inhibiční koncentrace 

MS Mass spectrometry Hmotnostní spektrometrie 

OHIP                                   –   Oddělení hematologické intenzivní péče 

PAS Periodic Shiff Acid PAS reakce pro průkaz polysacharidů 

PCR Polymerase Chain Reaction Polymerázová řetězcová reakce 

RESP.  Respektive 

SSD Susceptible dose dependent Citlivý v závislosti na dávce 

TOF Time-of-fligh Analyzátor doby letu 

TZN.                                     –  To znamená 

TZV. –  Takzvaně 

ÚKM                                     –  Ústav klinické mikrobiologie 

YNB Yeast nitogen base Dusičná báze kvasinek 
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