
Souhrn 

V současnosti představují kvasinky rodu Candida nejběžnější původce oportunních 
infekcí člověka způsobených houbami, zvláště v nemocničním prostředí. Zatímco celkový 
podíl kvasinkových infekcí v posledních letech se již nezvyšuje, významně se mění spektrum 
původců. Vedle dominantního druhu C. albicans, přibývá non-albicans druhů, zejména 
C. glabrata a C. tropicalis. To klade nové a náročnější požadavky na přesnost a rychlost 
detekce a identifikace houbových původců, včetně podkladů pro výběr adekvátní terapie.  

Cílem práce bylo ověřit hodnotu rychlých testů v laboratorní diagnostice C. albicans a 
vypracovat alternativní metodu klasické metody indukce tvorby klíčních hyf v séru. Výsledky 
pokusů potvrdily, že vzhledem ke své vysoké specificitě i senzitivitě představují chromogenní 
média a test indukce tvorby klíčních hyf u C. albicans jednoduchý, spolehlivý a ekonomický 
způsob prozatímní identifikaci C. albicans, popř. i některých dalších druhů kandid 
(C. tropicalis). Jako plnohodnotnou alternativu k séru u testu klíčních hyf lze použít chemicky 
definované médium NYP. 

Hlavní část experimentů byla věnována optimalizaci metodiky testování citlivosti hub 
k antimykotikům. E-test a diskový test lze s vysokou spolehlivostí použít pro testování 
citlivosti houbových izolátů k vorikonazolu a flukonazolu. Disková metoda je vhodnější pro 
rutinní skríning, zatímco E-test poskytuje kvantitativní data citlivosti (MIC) srovnatelná 
pokud jde o shodu výsledků v kategoriích citlivý, citlivý v závislosti na dávce a rezistentní s 
mikrodilučním bujónovým standardem M27-A2. Navíc u druhů hub citlivých k flukonazolu 
lze využít stanovení citlivosti k flukonazolu pro predikci in vitro citlivosti k vorikonazolu 
(tzv. surrogate factor). 

Součástí práce bylo rovněž vyhodnocení pěti metod pro testování antifungální 
citlivosti (mikrodiluční bujónová metoda, E-test, diskový difúzní test, Fungitest a ATB 
fungus) k šesti antimykotikům (flukonazolu, itrakonazolu, ketokonazolu, vorikonazolu, 
amfotericinu B a flucytosinu). Pro stanovení citlivosti lze použít všechny námi testované 
metody, ačkoliv u některých antimykotik resp. hub jsou výsledky ovlivněny řadou faktorů. 
Mezi nejvýznamnější náleží druh a rozsah koncentrací testovaného antimykotika, kritéria pro 
stanovení end-point, druh mykotického agens a testovací podmínky. 
 


