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2. ABSTRAKT 

Autor: Aneta Douděrová 

Název bakalářské práce: Diagnostika mykotických onemocnění nehtů, kůže a vlasů 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Studijní obor: Zdravotní laborant 

 

Bakalářská práce na téma „Diagnostika mykotických onemocnění nehtů, kůže a vlasů“ je 

rešeršní prací. Cílem práce je objasnit čtenáři problematiku týkající se mykotických onemocnění 

kůže a její adnex, jejich rozdělením, příčinami, klinickými projevy a terapií. Práce se dále zabývá 

původci těchto mykotických infekcí a jejich laboratorní diagnostikou – mikroskopická vyšetření, 

kultivace, stanovení citlivosti k antimykotikům a identifikace mikromycet. Součástí je i popis 

postupu pro správný odběr biologického materiálu pro mikroskopická a kultivační vyšetření. 

Kapitoly jsou doplněny obrázky jednotlivých mykotických onemocnění a kultur mikromycet 

důležitých pro diagnózu.  

 

Klíčová slova: Dermatofyta, kvasinky, oportunní hyfomycety, laboratorní diagnostika, kožní 

mykózy, dermatofytóza, tinea, kandidóza, léčba, antimykotika. 
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3. ABSTRACT 

Author: Aneta Douděrová 

Title of the bachelor thesis: Diagnostics of fungal disease of nails, skin and hair 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Degree course: Medical laboratory technician 

 

The Bachelor thesis on the topic „Diagnostics of fungal disease of nails, skin and hair“ is 

search retrieval. The background is explanation of fungal diseases of the skin and skin adnexe, 

their classification, causes, clinical manifestations and treatment. There are also the agents of 

fungal diseases and laboratory diagnosis - microscopy, cultivation, test of antifungal drug 

resistence and identification micromycetes. It examines sampling tools and sampling techniques 

for microscopy and cultivation. The chapters are completed by images of fungal diseases and 

cultivation on agar, which are important for diagnosis.  

 

Keywords: Dermatophytes, yeasts, opportunist hyphomycetes, laboratory diagnosis, superficial 

mycoses, dermatofytosis, tinea, candidiasis, treatment, antimycotics.  
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4. ÚVOD 

Mykózy jsou onemocnění způsobené houbami. Svými vlastnostmi se podobají spíše 

rostlinám než bakteriím. Mají buněčnou stěnu tvořenou chitinem, netvoří však chlorofyl. 

Původci mykotických onemocnění nehtů, kůže a vlasů mohou být dermatofyty, kvasinky či 

oportunní hyfomycety. Nejčastějším vyvolavatelem jsou však dermatofyty, které můžeme 

rozdělit do tří základních skupin podle primárního hostitele a tedy i často zdroje infekce. 

Dermatofyty, jejichž primárním hostitelem jsou lidé, nazýváme antropofilní druhy. Pro zoofilní 

druhy je primární hostitel zvíře, mohou ale infikovat i člověka. Geofilní druhy se vyskytují v půdě 

a mohou příležitostně infikovat zvířata i člověka. Infekce způsobené dermatofyty nazýváme 

tinea. Uchycují se v poškozených místech kůže a poté pozvolna prorůstají do okolních částí. 

K těmto infekcím dochází nejčastěji ve společných sprchách, šatnách v bazénech či saunách. 

Odloučené kožní šupiny mohou být infekční až několik měsíců. Kvasinky jsou za normálních 

okolností saprofyty, patogenní jsou nejčastěji pro imunosuprimované jedince. Nejvýznamnějším 

zástupcem je Candida albicans. Oportunní hyfomycety infikují pacienty se sníženou imunitou. 

Musíme ale vždy odlišit kontaminaci vzorku od opravdové infekce. Nejznámější je rod 

Aspergillus.  

Diagnostika mykóz je velmi podobná bakteriologické diagnostice. Základem je 

mikroskopické vyšetření a kultivace. Nedílnou součástí je také určení citlivosti k antimykotikům, 

které je velmi důležité při volbě terapie. Imunochemické metody a antigenní analýza se 

k diagnostice používají zřídka. Stejně je tomu u molekulárně-biologických metod, do budoucna 

se jeví ale velmi perspektivně.  

Cílem této bakalářské práce je objasnit celou problematiku povrchových mykotických 

onemocnění a její laboratorní diagnostiky.   
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5. ZADÁNÍ – CÍL PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je podat přehled o mykotických infekcích a jejich původcích. 

Zaměřuje se na jednotlivé diagnostické metody a úskalí při odběrech biologického materiálu  

pro mykotická vyšetření.   
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6. OBECNÉ VLASTNOSTI HUB 

Houby jsou eukaryotní organismy. Původně byly řazeny do říše rostlin, jejich některé 

vlastnosti však zapříčinily vyčlenění a nyní tvoří vlastní říši Fungi.  

Rozdílnost mezi rostlinami a houbami je zejména v tom, že houby neobsahují chlorofyl  

a tím pozbyly schopnost fotosyntézy. Můžeme je tedy většinou označit za organismy 

saprofytické. V některých případech se houby mohou stát parazity. U hub s mikroskopickými 

rozměry se v praxi používá název mikromycety.  

Houby obsahují v buněčné stěně chitin, u některých je to ještě chitosan, mannan či glukan. 

Přítomnost steroidních látek v cytoplazmatické membráně je pro houby velmi důležitá, a proto 

spousta antimykotik má založen svůj účinek právě na blokádě sterolů. Výchozí látkou pro jejich 

syntézu je ergosterol, na rozdíl od cholesterolu u savců (Votava, 2003). 

Houby patří mezi chemoheterotrofní organismy, které získávají energii oxidací organické 

látky. Živiny přijímají na základě absorbce. Mimo primární metabolismus je pro houby 

charakteristické produkování rozmanitých látek, jež souhrnně nazýváme sekundární 

metabolismus (Buchta, 1998). 

Další charakteristická vlastnost mikromycet je schopnost střídat pohlavní a nepohlavní 

způsob rozmnožování. Pokud se vyskytují ve formě asexuálních stádií (anamorfy), dochází 

k nepohlavnímu rozmnožování. Sexuální stádia (teleomorfy) se vyskytují u pohlavního 

rozmnožování založené na meióze (Votava, 2003). 

6.1.1 Morfologie mikromycet 

Morfologie mikromycet je velmi různorodá a patří k jednomu z klíčových kritérií  

při identifikaci hub. Mezi základní morfologické znaky se řadí kvasinka neboli blastospora  

a vlákno čili hyfa. Blastospora je kulovitá nebo oválná buňka se sklonem k pučení.  Hyfy mohou 

být různě větveny a obsahovat přepážky (septa), nebo mohou být také bez přepážek. Soubor 

takovýchto vláken označujeme jako mycelium. Rozeznáváme dva typy – vegetativní  

a generativní. Vegetativní mycelium upevňuje houby v substrátu a jsou také zodpovědné  

za výživu. Generativní neboli vzdušné mycelium nese rozmnožovací orgány. Můžeme se také 

setkat s nepravým myceliem, tzv. pseudomyceliem, u některých kvasinek. Jde o útvary, které 

připomínají vlákna – vzájemně pospojované protáhlé kvasinkové buňky (Votava, 2010). 

Dimorfismus je fenomen, kdy mají některé houby schopnost růst v závislosti  

na podmínkách prostředí ve formě vláknitého mycelia nebo kvasinek. S tímto fenomenem se 

můžeme setkat např. u dimorfních hub či Candida albicans (Buchta, 1998). 
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6.1.2 Rozmnožování 

K rozmnožování mají mikromycety řadu různorodých struktur, které můžeme rozdělit  

na pohlavní a nepohlavní. Pro nepohlavní struktury rozmnožování je vyhrazen termín konidie  

a naopak pohlavním rozmnožováním vznikají spory. Tyto struktury řadíme mezi klíčové 

identifikační znaky u většiny mikromycet (Votava, 2010). 

Mezi základní pohlavní rozmnožovací elementy řadíme akospory, basidiospory, 

zygospory a oospory. Askospory jsou uzavřené ve váčcích, které obsahují sudý počet pohlavních 

buněk a jsou vybaveny kompletní sadou chromozomů. Nalezneme je u askomycet, mezi které 

se řadí většina lékařsky významných mikromycet. Splynutím velké nepohyblivé samičí buňky se 

samčí buňkou, která je malá a pohyblivá, vznikají oospory. Zygospory vznikají splynutím dvou 

stejně velkých buněk, které jsou opačného pohlaví. Basidiospory nalezneme na kyjovitých 

výběžcích u basidiomycet. Spájení hyf můžeme označit za zvláštní typ pohlavního rozmnožování. 

Dochází k výměně genů díky vytvořenému můstku mezi samičím a samčím vláknem. 

Nepohlavní způsob rozmnožování u mikromycet významně převládá. Proto je tato 

skupina daleko početnější, než je tomu u pohlavního množení. Můžeme je rozdělit do skupin 

podle toho, zda je možné nalézt je volně na vláknech, či jsou opatřena ochrannými obaly 

(Votava, 2003). 

Mezi konidie volně umístěné na myceliu řadíme anthrokonidie, blastokonidie, 

chlamydokonidie a mikrokonidie. Anthrokonidie nalezneme např. u rodu Trichosporon a vznikají 

fragmentací terminálních částí hyf. Pučením vznikají blastokonidie, které jsou známy např.  

u rodu Candida.  

Další skupinou jsou konidie, které jsou umístěné na nosiči. Tento nosič se nazývá 

konidiofor, vystupuje z mycelia a bývá zpravidla zakončen hlavicí. Na tuto hlavici nasedají 

protáhlé konidiogenní buňky nazývané fialidy, z nichž vystupují dlouhé řetízky konidií typické 

např. pro rody Aspergillus a Penicillium.  

Konidie uzavřené v pouzdře jsou další skupinou a patří do ní sporangiokonidie  

a makrokonidie. Makrokonidie se vyskytují především u dermatofytů, které mívají doutníkovitý, 

člunkovitý či kyjovitý tvar. Jedná se o vícebuněčné útvary, jejichž stěny jsou rozděleny 

přepážkami a obsahují v nich jednotlivé konidie (Votava, 2010). 

6.1.3 Třídění mikromycet 

Mykotické organismy můžeme dělit na základě různých stanovisek. Třídění systematické, 

které se dělí podle pohlavních stádií hub, je problematické v tom, že u řady mikromycet nejsou 

známy jejich teleomorfy. U některých hub jsou známy pouze nepohlavní stádia a nemůžeme je 

tedy včlenit do tohoto systému. Tyto houby jsou zařazovány do netaxonomické skupiny – 

deuteromycety neboli houby nedokonalé.  

Více používaným členěním je dělení mykóz z klinického hlediska. Rozeznáváme mykózy 

systémové (orgánové) a povrchové (kožní) bez ohledu na jejich původce (Votava, 2003). 
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6.2 Onemocnění vyvolaná houbami 

Můžeme rozlišit čtyři základní způsoby, kterými poškozují houby lidské zdraví: 

1) Mycetismy 

2) Mykotoxikózy 

3) Mykoalergie 

4) Mykózy 

Mycetismy jsou alimentární otravy, které jsou způsobené požitím plodnic vyšších hub a také 

intoxikací jejich toxiny. Mykotoxikózy jsou otravy toxiny nebo také jinými látkami sekundárního 

metabolismu, které jsou toxické. Obvykle se jedná o součást kontaminované potravy (Buchta, 

1998). 

Převážná část hub se řadí mezi charakteristické oportunní patogeny vyvolávající infekce jen 

u jedinců s oslabeným imunitním systémem, kteří nejsou schopni se mykotické infekci ubránit. 

U zdravých jedinců se tyto mykotické infekce neuplatní. Výjimkou jsou však dermatofyty, které 

patří mezi patogeny obligátní (Votava, 2010). 

6.3 Mykózy               

Mykózy jsou onemocnění, které můžeme charakterizovat kolonizací, proliferací, případnou 

diferenciací a sporulací. Tento infekční proces poškozuje hostitele. K přenosu může dojít inhalací 

houby, přímým kontaktem nebo kontaktem s nemocným, přenašečem či zvířetem,  

a při poranění kůže či sliznice (Buchta, 1998). 

Tabulka č. 1 Rozdělení mykóz 

DLE ANATOMICKÉ LOKALIZACE DLE ROZSAHU POSTIŽENÍ 

Povrchové (superficiální) Lokalizované  

Kožní (kutánní) Systémové (diseminované) 

Podkožní (subkutánní) 

Hluboké (orgánové, viscerální) 

 

Povrchové mykózy postihují pouze mrtvé, plně keratinizované části pokožky bez invaze  

do živých tkání. Systémové mykózy obvykle získáme inhalací spor a počáteční místo infekce jsou 

především plíce (Hobstová, Ambrožová, 2012). 

Oportunní mykózy tvoří samostatnou skupinu. Infekce se vyskytuje pouze  

u imunosuprimovaných pacientů, zdravé osoby s plně funkční imunitou nemívají problémy 

(Stuchlík, 2010). 
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7. PŮVODCI MYKOTICKÝCH ONEMOCNĚNÍ NEHTŮ, KŮŽE A VLASŮ 

Mykotické onemocnění kůže a kožních derivátů mohou být způsobeny dermatofyty, 

kvasinkami nebo oportunními hyfomycetami.  

Obrázek č. 1 Poměrné zastoupení dermatofyt, kvasinek a oportunních hyfomycet 
v kožních vzorcích (údaje z r. 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Jedličková, Mašata, Skořepová, 2008 (převzato) 

7.1 Dermatofyta 

Dermatofyta je skupina patogenních keratinofilních hub mikroskopických rozměrů. 

Zahrnují nejčastější primární původce infekčních onemocnění kůže, vlasů, vousů, chlupů a nehtů 

(Jedličková, Mašata, Skořepová, 2008). 

Nemoci způsobené dermatofyty (dermatofytózy) jsou v celosvětovém měřítku velkým 

problémem postihující lidi, zvířata i ptáky. Prevalence se mění v závislosti na zeměpisných 

podmínkách. Nadměrná migrace lidí a snížená hygienická úroveň v některých oblastech 

napomáhá zjevně k jejich rozšíření. Rozlišujeme antropofilní, zoofilní a geofilní druhy (Koďousek, 

2003). 
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Tabulka č. 2 Rozdělení dermatofyt z epidemiologického hlediska podle primárního 
hostitele 

SKUPINA PRIMÁRNÍ HOSTITEL PŘÍKLADY 

Antropofilní Člověk 

Trichophyton rubrum 

Trichophyton interdigitale 

Epidermophyton fluccosum 

Zoofilní Zvíře 

Microsporum canis 

Trichophyton mentagrophytes 

Trichophyton verrucosum 

Geofilní 

Kontaminující půdu 

(příležitostně kontaminující 

pro člověka i zvířata) 

Trichophyton terrestre 

Microsporum gypseum 

 

Zdroj: Jedličková, Mašata, Skořepová, 2008 (přepracováno z textu do tabulky) 

Dermatofyty mají velmi typickou morfologii. Pod mikroskopem můžeme pozorovat 

septovaná větvená vlákna, na kterých často spatřujeme mikrokonidie a makrokonidie. Tyto 

útvary mají charakteristický vzhled u každého rodu. Dále můžeme vidět chlamydokonidie a různé 

zvláštní typy vláken.  

Většinu dermatofytů kultivujeme obvykle 2-6 týdnů. Vyrostlé kolonie mají typický vzhled, 

který nám často umožňuje zařadit houby do příslušného rodu. Spodní část kolonií bývá 

pigmentovaná. Optimální teplota pro kultivaci je rozmezí 30-38°C. Nejčastější kultivační půdou 

je Sabouraudův glukózový agar, kde můžeme přídavkem thiaminu podpořit růst mnoha druhů.  

Biochemická aktivita se pro diagnostiku dermatofytů obvykle nepoužívá. Přesto prudukují 

několik exolátek, např. proteasy, lipasy, ureasy. V praxi používáme ureásový test pro rozlišení 

Trichophyton mentagrophytes a Trichophyton rubrum.  

Infekce způsobené dermatofyty mají většinou nenápadný plíživý průběh a patogenita  

pro člověka je poněkud nízká. Obecně tato onemocnění kůže nazýváme tinea. Uchycují se 

v poškozených místech kůže a poté pozvolna prorůstají do okolních částí. Pokud mikromycety 

proniknou do stratum corneum a také do keratinizovaných vrstev kůže vznikají kožní léze. 

Nejprve však dochází k adhezi konidií, která trvá kolem 12 hodin. Ke germinaci konidií dojde 

zhruba po 24-30 hodinách, což má za následek proliferaci hyf, které postupně pronikají 

keratinocytovou vrstvou. Předpokládá se, že vznik těchto lézí je způsoben zánětlivou odpovědí 

zejména T-lymfocytů zprostředkovanou cytokiny (Votava, 2003). 

Jedličková, Mašata, Skořepová ve své knize uvádí poměrné zastoupení jednotlivých 

druhů dermatofyt v kožních vzorcích, které je možné vidět na obrázku č. 2.  
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Jejich klasifikace je rozdělena zejména podle morfologie (makroskopický  

a mikroskopický vzhled), identifikace kultivovaných agens a podle vlastností týkajících se 

metabolismu či genetiky.  

1) Trichophyton 

2) Microsporum 

3) Epidermophyton 

4) Různé mykopatogeny 

(Koďousek, 2003) 

Obrázek č. 2 Poměrné zastoupení jednotlivých druhů dermatofyt v kožních vzorcích 
(údaje z r. 2004) 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Jedličková, Mašata, Skořepová, 2008 (převzato) 

7.1.1 Trichophyton rubrum 

Trichophyton rubrum je nejčastěji diagnostikovaným dermatofytem v České republice. 

Řadí se mezi dermatofyty způsobující onemocnění tinea pedis a onychomykózy. Je také 

původcem tinea cruris a méně často potom tinea corporis, tinea capitis. Považuje se  

za antropofilní (Jedličková, Mašata, Skořepová, 2008). 

7.1.1.1 Makroskopický vzhled 

Kolonie bývají bílé chmýřité s občasným výskytem narůžovělého prstýnku po okrajích.  

Na spodní straně kolonií můžeme pozorovat červenohnědý až vínově červený pigment, který 

neproniká do spodiny (Skořepová, 2008). 
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Obrázek č. 3 Trichophyton rubrum – spodní strana kolonie (vlevo), svrchní strana 
kolonie (vpravo) 

 

Zdroj: Ellis, 2016 (převzato) 

7.1.1.2 Mikroskopický vzhled 

V preparátu pod mikroskopem můžeme pozorovat méně se vyskytující mikrokonidie, které 

jsou hruškovitého tvaru a nasedají na strany hyf. Dále také makrokonidie, které mají 

doutníkovitý tvar (Skořepová, 2008). 

Obrázek č. 4 Trichophyton rubrum – mikroskopický obraz 

 

Zdroj: Ellis, 2016 (převzato) 

7.1.1.3 Variety 

Trichophyton rubrum – granulární varieta je předchůdcem základní chmýřité variety, která 

je rozšířená v jihovýchodní Asii. Z této oblasti byl dál rozšířen do jiných oblastí v tropech. Později 

byl zaznamenán import i do mírného pásma. Způsobuje onemocnění tinea corporis a tinea 

cruris. Tvoří pískovité až nahnědlé kolonie a na spodní části můžeme vidět pigment tmavě 

červenohnědé barvy, který neprorůstá do půdy. V mikroskopu pozorujeme masivní výskyt 

doutníkovitých makrokonidií.  

Trichophyton rubrum var. flavum je další varietou, která je typická pro svůj jasně žlutý 

pigment. Dožluta bývá zbarvená i mycelia. Nebývá však stálá, po přeočkování většinou dochází 

k přeměně na základní varietu.  
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Histidin-dependentní varieta bývala dříve označována za Trichophyton megnii. Dříve byl 

hojný v Německu, dnes je rozšířen v Portugalsku a Španělsku. Způsobuje onemocnění tinea 

barbae. Na spodině je vínově červená se sametovými až granulárními koloniemi. Dokáže růst  

na půdách, které neobsahují histidin. V mikroskopu pozorujeme mikrokonidie, které odpovídají 

Trichophyton rubrum, a chlamydospory.  

Trichophyton rubrum var. nigricans je typická pro svou tvorbu obrovského množství 

melanoidního pigmentu na spodní straně. Prostupuje také do půdy a zbarvuje ji do tmavohněda 

(Skořepová, 2008). 

7.1.2 Trichophyton mentagrophytes  

Jedná se o velmi rozmanitý druh. Existuje mnoho popisů různých variet, všechny z nich však 

nejsou uznávané. Infekční koloběh obvykle začíná u nějakého hlodavce. U lidí způsobuje 

onemocnění tinea corporis, tinea barbae a tinea capilliti (Jedličková, Mašata, Skořepová, 2008). 

7.1.2.1 Makroskopický vzhled 

Můžeme pozorovat nízké bílé až krémové kolonie. Spodina se nejprve zbarví do špinavě 

žluté barvy, která se později postupně mění až do červenohnědé barvy. Primokultury bývají 

zrnité, v subkulturách dochází ke změně na chmýřovitou (Skořepová, 2008). 

Obrázek č. 5 Trichophyton mentagrophytes – svrchní strana kolonie (vlevo), spodní 
strana kolonie (vpravo) 

 

Zdroj: Vosmík, Skořepová, 1995 (převzato) 

7.1.2.2 Mikroskopický vzhled 

V mikroskopu můžeme vidět mikrokonidie, které bývají zprvu hruškovité a poté přecházejí 

do kulovitého tvaru, který je rozestaven ve velkém množství v hroznech. Pozorujeme také 

doutníkovité makrokonidie. Charakteristickým znakem bývají vlákna, která mohou připomínat 

úponky révy (Skořepová, 2008) 
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Obrázek č. 6 Trichophyton mentagrophytes – mikroskopický obraz 

 

Zdroj: Ellis, 2016 (převzato) 

7.1.2.3 Variety 

Trichophyton mentagrophytes var. asteroides se řadí k zoofilním varietám, které můžeme 

nalézt u hlodavců. Typickým znakem je paprsčitě rozlézavý okraj.  

Trichophyton mentagrophytes var. quinckeanum je varieta, které se vyskytuje u hlodavců. 

Můžeme pozorovat tuhé kolonie, které mají hrubý vyvýšený střed a rozlézavé okraje. Na spodní 

části se nachází hnědofialový pigment (Skořepová, 2008). 

7.1.3 Trichophyton interdigitale 

Dříve byl tento druh řazen mezi antropofilní varietu Trichophyton mentagrophytes, 

v průběhu vývoje byl však klasifikován jako odlišný samostatný druh (Jedličková, Mašata, 

Skořepová, 2008). 

7.1.3.1  Makroskopický vzhled 

Trichophytum interdigitale je charakteristický rychle rostoucími koloniemi, které bývají 

sametové, na vrchu bílé s nažloutlým prostředkem. Spodina je zabarvena do žlutohněda, občas 

se může vyskytnout červený pigment, který znesnadňuje rozpoznání od Trichophyton rubrum 

(Skořepová, 2008). 

  

http://www.mycology.adelaide.edu.au/gallery/dermatophytes/
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Obrázek č. 7 Trichophyton interdigitale – svrchní strana kolonie (vlevo), spodní strana 
kolonie (vpravo) 

 

Zdroj: Ellis, 2016 (převzato) 

7.1.3.2 Mikroskopický vzhled 

V preparátu můžeme vidět mikrokonidie uspořádané v hroznech, které mají kulovitý až 

hruškovitý tvar. Sporulace v některých případech chybí nebo je jen slabá.  

7.1.3.3 Variety 

Trichophyton interdigitale var. nodulare je varieta, u které můžeme na spodině pozorovat 

oranžový pigment. Kolonie bývají lehce nažloutlé, jejich žluté okraje se zanořují do půdy.  

Trichophyton mentagrophytes var. Goetzii je melanotickou varietou, která se původně 

řadila mezi Trychophyton mentagrophytes, dnes však patří k druhu Trychophyton interdigitale. 

Na přední straně můžeme vidět krátce chmýřité až zrnité kolonie, které jsou uprostřed zbarvené 

do hněda nebo béžova s bílým okrajem. Spodina bývá tmavě hnědá s pigmentem, který proniká 

do agaru. V mikroskopu je stejný jako Trychophyton interdigitale (Skořepová, 2008). 

7.1.4 Trichophyton tonsurans  

Trichophyton tonsurans se řadí mezi dermatofyty, u kterých můžeme naleznout hned 

několik kulturálních forem. V současnosti se stal velkou hrozbou pro severní Ameriku, kde 

způsobuje onemocnění tinea capitis. Ve střední Evropě se v minulosti již téměř nevyskytoval, 

dnes ho však můžeme objevit u onychomykóz a tinea pedum. Trichophyton equinum byl dříve 

řazen samostatně, dnes však spadá do druhu Trychophyton tonsurans jako varieta, která je 

závislá na kyselině nikotinové. Výskyt je zaznamenán pouze u koní, což je způsobeno zjevně tím, 

že kůže koně obsahuje mnoho této kyseliny (Jedličková, Mašata, Skořepová, 2008). 

  

http://www.mycology.adelaide.edu.au/gallery/dermatophytes/
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7.1.4.1 Makroskopický vzhled  

Na svrchní části můžeme vidět tuhé kolonie semišovitého vzhledu, které mohou být různě 

zbarveny – šedá, bílá, růžová i žlutavá. Spodina bývá žlutavá, hnědá, někdy i mahagonová.  

Na povrchu kolonií se mohou tvořit krátery a u starší kultury bývají rozpraskané.  

7.1.4.2 Mikroskopický vzhled 

Pozorujeme mycelia, které jsou septované, a chlamydospory. Hyfy jsou na svých koncích 

kyjovitě rozšířené. Méně často se vyskytují mikrokonidie hruškovitého tvaru, které jsou 

organizované podél jednotlivých vláken (Skořepová, 2008). 

Obrázek č. 8 Trichophyton tonsurans – mikroskopický obraz 

 

Zdroj: Ellis, 2016 (převzato) 

7.1.4.3 Variety 

Trichophyton tonsurans var. sulphureum je varieta, která má kolonie zbarvené do sírově 

žluté barvy. Spodní část i půda se barví do žluté barvy.  

7.1.5 Trichophyton violaceum  

Tento antropofilní druh způsobující onemocnění tinea capitis se původně vyskytoval  

po celém Středomoří i na východě Evropy. Dnes je však rozšířen zejména v Africe. Díky zvyšující 

se migraci se objevuje jako import po celém světě. Řadí se mezi dermatofyty s pomalým růstem, 

jejich kolonie se zbarvují do sytých a výrazných odstínů.  

7.1.5.1 Makroskopický vzhled 

Po kultivaci pozorujeme tmavě fialové až purpurové kolonie, které jsou nejdříve voskovité, 

potom přecházejí do sametovitého vzhledu. Pleomorfní mycelium bílé barvy můžeme vidět  

na starších kulturách (Skořepová, 2008). 

  

http://www.mycology.adelaide.edu.au/gallery/dermatophytes/
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Obrázek č. 9 Trichophyton violaceum 

 

Zdroj: Ellis, 2016 (převzato) 

7.1.5.2 Variety 

Trichophyton soudanense je varieta s plochými koloniemi sametovitého vzhledu. Spodina 

je zářivě oranžová, tuto barvu můžeme přirovnat k „sušeným meruňkám“. Přední strana bývá 

světle žlutá či světle oranžová. Zanořené okraje na svrchní straně mají stejnou barvu jako spodní 

část (Skořepová, 2008). 

7.1.6 Trichophyton verrucosum 

Trichon verrucosum se řadí mezi dermatofyty s velmi pomalým růstem, který však můžeme 

urychlit přidáním thiaminu do agaru. I přes tento přídavek se kolonie vhodné k odečítání mohou 

inkubovat až 6 týdnů. Vyskytuje se u hovězího dobytka. V České republice se v minulosti zavedla 

povinná vakcinace telat. Importem ze zahraničí se tento druh vrátil (Jedličková, Mašata, 

Skořepová, 2008). 

7.1.6.1 Makroskopický vzhled 

Pozorujeme šedobílou či okrovou barvu kolonií, které bývají voskovité až chrupavčitě tvrdé. 

Na vrcholku jsou zrnité až plstnaté.  

7.1.6.2 Mikroskopický vzhled 

V mikroskopu obvykle nevidíme mikrokonidie ani makrokonidie. Pozorujeme však velké 

množství chlamydospor seřazené v řetízkách, což patří k charakteristickým rysům tohoto druhu.  

7.1.7 Trichophyton schoenleinii 

Patří mezi antropofilní dermatofyty, které způsobují onemocnění favus. Nakažlivost tímto 

onemocněním je nízká, nebyla zaznamenaná žádná epidemie. Vyskytuje se především 

v oblastech se špatnými hygienickými podmínkami.  

http://www.mycology.adelaide.edu.au/gallery/dermatophytes/
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7.1.7.1 Makroskopický vzhled 

Můžeme vidět bělavé až šedobělavé vyvýšené kolonie, které bývají nejprve voskovité a poté 

sametovitého vzhledu s cerebriformním zprohýbáním. Dále pozorujeme rozbíhavá vlákna  

po okrajích kolonií. Spodina bývá nažloutlá nebo bez pigmentace, půda na této straně může být 

popraskaná (Skořepová, 2008). 

Obrázek č. 10 Trichophyton schoenleinii 

 

Zdroj: Socalemi, 2015 (převzato) 

7.1.7.2 Mikroskopický obraz 

V mikroskopu obyčejně mikrokonidie ani makrokonidie nepozorujeme. Charakteristickým 

prvkem jsou však parohovitá vlákna, která jsou vidličnatě větvená a mají rozšířené konce. 

Nazýváme je „favické svícny“. (Skořepová, 2008) 

7.1.8 Epidermophyton floccosum 

Epidermophyton floccosum bylo považováno na počátku 20. století za nejvíce vyskytujícího 

se antropofilního dermatofyta v České republice, nyní je to Trichophyton rubrum. Je původcem 

onemocnění tinea cruris, tinea pedum a onychomykózy. V současnosti se vyskytuje jen zřídka, 

ale dokáže způsobit menší epidemii v uzavřené skupině lidí, kteří používají stejná hygienická 

zařízení. (Jedličková, Mašata, Skořepová, 2008) 

7.1.8.1 Makroskopický vzhled 

Můžeme vidět ploché jemně zrnité kolonie s okrovým okrajem, který se paprsčitě rozbíhá 

do stran. Spodina je zbarvena do žlutozelena nebo může být narezlé barvy. Na povrchu starých 

kolonií pozorujeme vločky pleomorfního mycelia, který je zbarven do bíla a má chmýřitý vzhled. 

Odtud pochází název tohoto druhu „floccosum“ (Skořepová, 2008). 

  

http://socalemi.es/index.php/inicio-2/atlas-de-hongos-2/category/32-trichophyton
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Obrázek č. 11 Epidermophyton fluccosum  

 

Zdroj: Ellis, 2016 (převzato) 

7.1.8.2 Mikroskopický vzhled 

V mikroskopickém preparátu mikrokonidie nenalezneme. Můžeme však vidět kyjovité 

makrokonidie, které rostou obdobně jako banány v trsech. Dále také chlamydospory, které 

pozorujeme v různém množství. Tyto útvary převládají nad makrokonidiemi ve starých 

preparátech.  

7.1.8.3 Variety 

Epidermophyton floccosum var. nigrans je poněkud vzácná varieta. Nejprve roste obdobně 

jako základní varieta Epidermophyton floccosum, později se zbarvení kolonií pozměňuje 

v šedou. Na spodní části půdy je výrazný hnědý pigent, který prorůstá do agaru.  Mikroskopický 

vzhled bývá totožný se základní varietou (Skořepová, 2008). 

7.1.9 Microsporum canis 

Microsporum canis je považován za nejčastějšího původce onemocnění tinea capitis 

vyjma USA. V této zemi je častějším druh Trichophyton tonsurans. Nejčastějším zdrojem infekce 

jsou koťata. U lidí bývá inkubační doba okolo 3-4 týdnů, léze u koťat se však za tento čas mohou 

zhojit. Může ale docházet k asymptomatickému nosičství spor v srsti koťat ještě nějakou dobu. 

Microsporum canis způsobuje onemocnění tineu corporis jak u dětí, tak i u dospělých. 

Onemocnění tineu canis způsobuje jen u dětí do puberty (Jedličková, Mašata, Skořepová, 2008). 

7.1.9.1 Makroskopický vzhled 

Vláknité až mírně chmýřité kolonie jsou bílé barvy, jejich okraje se paprsčitě rozlézají  

do stran. Na spodině bývá zlatožlutá pigmentace (Skořepová, 2008). 

  

http://www.mycology.adelaide.edu.au/gallery/dermatophytes/
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Obrázek č. 12 Microsporum canis – svrchní strana kolonie (vlevo), spodní strana 
kolonie (vpravo) 

 

Zdroj: Ellis, 2016 (převzato) 

7.1.9.2 Mikroskopický vzhled 

V preparátu můžeme vidět hruškovité mikrokonidie, které jsou kolem hyf uspořádané 

klasovitě. Pozorujeme také vřetenovité makrokonidie, které mají silné stěny a jejich konec je 

zešpičatělý. (Skořepová, 2008) 

7.1.10  Microsporum gibseum 

Microsporum gibseum se řadí mezi půdní dermatofyty, které se vyskytují prakticky po celém 

světě. Žijí převážně jako saprofyté, mohou ale také způsobovat tineu u lidí. Obvykle bývají 

postiženi tímto onemocněním lidé, kteří často pracují v půdě rukama, např. zahradníci. 

(Jedličková, Mašata, Skořepová, 2008) 

7.1.10.1 Makroskopický vzhled 

Můžeme vidět krémové až okrové kolonie se skořicovým nádechem. Nízké a ploché kolonie 

bývají zrnité až prachovité. Spodina má světle hnědou barvu a agar bývá bez pigmentace.  

7.1.10.2 Mikroskopický vzhled 

Pod mikroskopem sledujeme vřetenovité makrokonidie, které mají zaoblené konce. Mají 

tenké stěny a bývají bradavičnaté. (Skořepová, 2008) 

7.2 Kvasinky 

Kvasinky se dříve rozdělovaly do dvou skupin – na pravé a nepravé. Základní rozdíl je  

ve způsobu rozmnožování. Pravé kvasinky využívají pohlavního rozmnožování. Pokud mají 

příznivé podmínky, mohou tvořit askospory či basidiospory. Nepravé kvasinky se rozmnožují 

nepohlavní cestou. Od tohoto rozdělení se pomalu upouští, jelikož u mnoho nepravých kvasinek 

se pomalu objevují i pohlavní stádia.  

http://www.mycology.adelaide.edu.au/gallery/dermatophytes/
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Kvasinkové mikromycety jsou kulaté, oválné nebo protáhlé buňky, které můžeme 

pojmenovat jako blastokonidie. Velikost mikromycet je kolem 13-15 μm, jsou tedy značně větší 

než bakterie. Charakteristické je pučení dceřiných buněk z povrchu. Dceřiné buňky mohou být 

poměrně dlouhou dobu ve spojení s mateřskou buňkou nebo se mohou vzápětí oddělit.  

Kultivace nebývá náročná, neboť kvasinky vyrostou během pár dní. Kultivujeme při teplotě 

28-30°C na Sabouraudově agaru. Kolonie bývají krémovité s lesklým a hladkým povrchem. 

Mukózní vzhled mívají opouzdřené kvasinky. Převážná část kvasinek má bílé nebo béžové 

kolonie, pro některé druhy je však charakteristická jiná barevná pigmentace.  

Převážná část kvasinek má rozmanitou biochemickou aktivitu, na tomto principu je založena 

řada komerčních souprav pro identifikaci. Dokáží také tvořit enzymy (např. ureázu), čehož se 

také využívá při identifikaci.  

Kvasinky se řadí mezi oportunní patogeny člověka. Závisí však na stavu imunitního systému 

a celkovém stavu makroorganismu. Pro zdravé jedince většinou nebývají kvasinky patogenem. 

Způsobují povrchové i systémové mykózy (Votava, 2003). 

Nejvýznamnějším zástupcem je Candida albicans. Dalšími představiteli jsou Candida 

albicans, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida krusei, Candida glabrata. Nejvíce 

postihují sliznici, ale jsou také původci různých kožních onemocnění, onychomykóz a mykóz 

postihujících nehty (Kulíková, 2006). 

V následujících podkapitolách se budeme věnovat mikromorfologii kvasinek na rýžovém 

agaru: 

7.2.1 Candida albicans 

Z povrchových kvasinek můžeme Candidu albicans označit nejsilnějším patogenem. 

Můžeme vidět vlákna pseudomycelií, které vyrůstají z bastospor. Dále také dlouhá pravá 

mycelia, která mají na svých koncích kulovité chlamydospory.  

7.2.2 Candida tropicalis 

Candida tropicalis je druhá nejčastější kvasinka hned po C. albicans, která je patogenem 

na sliznicích. Pozorujeme dlouhé, méně větvená vlákna, která neobsahují chlamydospory. Dále 

můžeme vidět pseudomicelia, z kterých pučí kapkovité blastospory do stran. 

7.2.3 Candida parapsilosis  

Candida parapsilosis je komenzální kvasinka, která je označena za nejčastěji vyskytující 

se kvasinku na kůži. Můžeme jí také najít v onychomykózách a paronychiích. Pozorujeme krátké 

pseudomycelium, hustě větvené s křovitým vzhledem. Boční větve jsou uspořádané obdobně 

jako „vánoční stromeček“ – stále kratší vlákna.  
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7.2.4 Candida krusei 

Candida krusei si vytvořila druhovou rezistenci k antibiotiku flukonazol.  

Pod mikroskopem pozorujeme pseudomycelium, které je lemováno velkými a oválnými 

blastospory.  

7.2.5 Candida guilliermondii 

Tato kvasinka se řadí mezi komenzály, které nalezneme na povrchu kůže. Ojediněle je 

původcem oportunních infekcí. V preparátu vidíme menší množství pseudomycelií, blastospory 

bývají oválné a drobné. Pokud rozočkujeme tento druh velmi řídce, tvoří na půdě mikrokolonie, 

které mají uprostřed natěsnané blastospory. Dostaneme vzhled „ztraceného vejce“, jelikož díky 

blastosporám vypadá prostředek tmavší.  

7.2.6 Candida glabrata  

Candida glabrata si také vytvořila rezistenci k flukonazolu. V mikroskopu vidíme velmi 

malé a kulaté blastospory bez vláken. Pokud budeme řídce rozočkovávat, uvidíme malé kolonie 

shlukujících se blastospor (Skořepová, 2008). 

7.3 Oportunní hyfomycety 

Tyto mikromycety vyvolávají infekční onemocnění u lidí se sníženou imunitou. Rod 

Aspergillus je nejznámějším zástupcem. Scopulariopsis se vyskytuje u onychomykóz (Jedličková, 

Mašata, Skořepová, 2008). 

7.3.1 Scopulariopsis brevicaulis 

Scopilariopsis brevicaulis se řadí na rozhraní mezi patogenní dermatofyty a saprofyty, které 

kontaminují vzorky. Z tohoto důvodu je nazýván jako nedermatofytický patogen. Jedná se  

o keratinofilní vláknité mikromycety, které však nenapadají zdravé nehty, nýbrž poškozené 

obvykle traumatem nebo předcházející infekcí způsobenou dermatofyty. Léčba bývá obtížná. 

7.3.1.1 Makroskopický vzhled 

Po kultivaci pozorujeme hnědé kolonie se skořicovým nádechem, zprvu však bývají bílé. Mají 

prachovitou až granulární strukturu. Na spodině bývají kolonie krémové až do světle hnědé.  

7.3.1.2 Mikroskopický vzhled 

Pod mikroskopem můžeme vidět krátké konidiofory, které vytvářejí kulovité a ostnité 

konidie spojené v řetízky. Jejich stěna je dvojitě konturovaná.  
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7.3.2 Aspergillus fumigatus 

„Aspergily jsou po Scopulariopsis brevicaulis nejčastěji nacházené oportunní hyfomycety 

v nehtech. Způsobují také mykotické externí otitidy.“ (Skořepová, 2008) 

Musíme vždy odlišit kontaminaci od opravdové infekce. Tento druh Aspergila je považován 

za nejnebezpečnější svého rodu. Dokáže růst i při vysoké teplotě 42°C.  

7.3.2.1 Makroskopický vzhled 

Pozorujeme různé barevné odstíny kolonií – hnědozelená, modrozelená, šedozelená. 

Kolonie bývají prachovité až sametové. Spodina kolonií nebývá zabarvena. Velký pozor bychom 

měli dávat na produkci volatilních spor, které můžeme snadno inhalovat.  

7.3.2.2 Mikroskopický vzhled 

V preparátu vidíme konidiofory, které mají na svém konci shora zploštělou vezikulu. Na této 

části vezikuly jsou nahloučeny konidie neseny sterigmaty.  

7.3.3 Aspergillus niger 

Tento druh bývá snadno rozpoznatelný a je také velmi častý. Patří k původcům externích 

otitid, najdeme ho však i v nehtech.  

7.3.3.1 Makroskopický vzhled 

Konidie, které jsou neseny četnými konidiofory, mají černou barvu. Kolonie se sametovým 

vzhledem se barví do šedobílé barvy. Spodina nebývá zabarvena.  

7.3.3.2 Mikroskopický vzhled 

Pozorujeme kulovitou vezikulu umístěnou na konci konidioforu. Po povrchu vezikuly se 

rozprostírají sterigmata s konidiemi. Toto uskupení opticky připomíná slunečnicový květ 

(Skořepová, 2008). 
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8. ODBĚRY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MYKOLOGICKÉ 

VYŠETŘENÍ 

Odběry vzorků pro mykologická vyšetření musí být prováděny v místech tomu určených. 

Tyto odběry se musí provádět přesně podle pravidel, neboť významně ovlivňují výsledek 

mykologického vyšetření (Jedličková, Mašata, Skořepová, 2008). 

8.1 Nástroje a pomůcky 

Všechny používané nástroje a pomůcky pro odběr biologického materiálu musí být 

sterilní. Pro odběry šupin hladké kůže používáme sadu tupých skalpelů. Ostré nástroje nejsou 

vhodné pro odběr, neboť by mohlo snadno dojít k poškození kůže. Dalším nástrojem je sada 

lancet s ohnutou špičkou pro odběr vzorku ze spodní strany nehtové ploténky. Pro odběr vlasů 

používáme nůžky, popř. epilační pinzetu. Pokud provádíme stěry vlhkých míst či sliznic jsou 

vhodné sterilní vatové tampony. Pro špatně přístupná místa je možnost použití bakteriologické 

kličky. Mykologický háček, který je upraven z bakteriologické kličky, používáme na odběr vezikul 

a pustul (Jedličková, Mašata, Skořepová, 2008). 

Obrázek č. 13 Nástroje pro odběr materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vosmík, Skořepová, 2008 (převzato) 

8.2 Poučení pacienta před odběrem 

Před odběrem se pacient může normálně mýt mýdlem, ale postižené oblasti by se neměly 

přehnaně drhnout. Nehty by neměly být čerstvě ostříhané ani nalakované. Doporučuje se 14 dní 

narostlé, popř. odlakované nehty. Je důležité, aby pacient nebyl v době odběru léčen 

antimykotickými léčivy. Pro nehty je to alespoň 1 týden, pro vlasy 2 týdny a pro nehty dokonce 

3 týdny. Jinak hrozí vydání falešně negativního výsledku (Skořepová, Stará, 2015). 
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8.3 Techniky odběru 

Ložisko musíme vždy očistit 70% alkoholem, abychom odstranili povrchové kontaminanty. 

Při odběru zpod nehtu příslušným tupým nástrojem nejprve odškrábneme či odbrousíme vrchní 

podnehtovou vrstvu do Petriho misky nebo na sklíčko. Protože se dermatofyty nacházejí 

hlouběji, další vrstvu tedy naočkujeme do zkumavek se sterilním agarem, které bychom měli 

okamžitě uzavřít.  

Ložiska na kůži odebíráme z jejich okrajů. Dermatofyty se opět nacházejí hlouběji v kůži, 

proto šupiny oškrábeme tupým skalpelem. Další postup je stejný, jako je tomu u nehtů.  

Odběr ze kštice je stejný jako v předchozích případech, odebereme však ještě z okraje 

ložiska sterilní epilační pinzetou několik vlasů i s kořínky. Vlasy poté vložíme do kapky louhu  

a na podložním sklíčku je přikryjeme krycím sklíčkem. Pro diagnostiku má význam jen malá část 

vlasu nad povrchem kůže a v preparátu by nám jen překážela, zbytek tedy odstřihneme nůžkami.  

Vlhká místa a sliznice se odebírají sterilním vatovým tamponem. Tento vzorek okamžitě 

naočkujeme na připravený agar. U postižení glans penis se otiskne žalud postiženého přímo  

na Petriho misku, kde je Sabouraudův agar (Skořepová, Stará, 2015). 

 

Pro správnost výsledku mykologického vyšetření je také důležitá doba a teplota 

transportu. Pro odběr zpod nehtu a odběr vlasů platí, že by měly být skladovány v pokojové 

teplotě a doba transportu činí maximálně 72 hodin. Tyto odběry by měl provádět 

dermatovenerolog. Materiál paronychium vzorky z vlhkých míst by měly být transportovány  

do laboratoře nejpozději do 2 hodin při pokojové teplotě (Jedličková, Mašata, Skořepová, 2008). 

8.4 Nejčastější chyby při odběru 

Mezi nejčastější chyby patří zasílání velmi malého množství vzorku. Příchozí materiál musí 

být v takovém množství, aby vystačil na mikroskopický preparát, naočkování zhruba 4 zkumavek 

a ještě také pro možnou kontrolu.  

Zasílání částí ostříhaných částí nehtů či celých nehtů je další chybou. Tyto části jsou příliš 

veliké, v louhovém preparátu se neprojasní a nejsou vhodné pro rozočkování na příslušný agar, 

protože může dojít k falešně negativním výsledkům.  

Odesílání celých dlouhých vlasů je také špatně. Pro vyšetřování je nezbytná pouze spodní 

část vlasu do výšky zhruba 1 cm od povrchu kůže. Zbylá část vlasu by se měla odstřihnout. 

Pokud chceme provádět vyšetření na kandidy, měl by být vyšetřovaný materiál co 

nejrychleji dopraven do laboratoře nebo nejlépe přenést vzorek z pacienta přímo na příslušnou 

kultivační půdu. V některých případech dochází k mnohahodinovému skladování stěrů až  

do společného svozu. 
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Další obrovskou chybou je práce s nesterilními nástroji a odběrovými nádobami. Může 

také docházet k nevyhovujícímu očištění ložiska před samotným odběrem, může dojít tedy  

k povrchové kontaminaci.  

Velmi důležité je dodržení přestávky při užívání antimykotik u pacientů, kteří přichází  

na odběry až po zahájení léčby. Pokud tomu tak není, vyšetření může být falešně negativní 

(Vosmík, Skořepová, 1995). 

9. LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA 

Diagnostika mykóz je z velké části podobná jako bakteriologická diagnostika. Základním 

kamenem je mikroskopické vyšetření a kultivace. Důležité je také určení citlivosti 

k antimykotikům při volbě terapie. Pro odlišení agens od kontaminant nám může sloužit detekce 

přítomnosti faktorů virulence. Imunochemické metody jsou při diagnostice méně využívané, 

stejně jako antigenní analýza. Molekulárně-biologické metody se jeví do budoucna velmi 

perspektivně, slouží především k identifikaci a typizaci agens (Votava, 2010). 

9.1 Mikroskopické vyšetření  

Materiál k diagnostice mykotických onemocnění je nejprve podroben mikroskopickému 

vyšetření. Materiál přinesený v odběrových nádobách do laboratoře se nejdříve naočkuje  

na příslušnou půdu a to zejména kvůli možné kontaminaci při manipulaci, poté ze zbytku 

provedeme preparát pro mikroskopii (Jedličková, Mašata, Skořepová, 2008). 

Mikroskopické vyšetření můžeme provést v nutných případech do 1-3 hodin od odběru, 

v normálních případech se však provádí do 24 hodin. Používáme maceraci biologického 

materiálu v louhu, nebo pro fluorescenční mikroskopii přídavek fluorochromu či jiného 

specifického barviva (Mencl, Stuchlík, 2015). 

Mikroskopie je metoda, která nám umožňuje rychlé zjištění případných mykotických 

elementů v biologickém materiálu a podle morfologie předběžně určit, zda se jedná o mykózu. 

Jde však pouze o předběžný výsledek, přesnější identifikace většinou nebývá možná (Votava, 

2010). 

9.1.1 Louhový preparát 

Louhový preparát se řadí mezi nejčastěji prováděný typ preparátu v mykologii. Jedná se  

o velmi jednoduchou techniku vyšetření. Princip spočívá ve schopnosti KOH projasňovat tkáně, 

což je velmi důležité pro rozpoznání mykologických elementů ve vzorku (Votava, 2010). 

Na podložní sklíčko nakapeme 10-40% KOH, dále přidáme zkoumaný materiál – šupiny, 

přikryjeme krycím sklíčkem a necháme macerovat po dobu 1 hodiny. Tímto vyšetřením 

zkoumáme pouze, zdali jsou přítomny mykotické hyfy, nikoli o jaký druh patogenu se jedná 

(Kulíková, 2006). 
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Takto zhotovené preparáty orientačně prohlížíme při zvětšení 160-200x. Při větším 

zvětšení 400-450x sledujeme detaily preparátu. V mikroskopu se pohybujeme meandrovitě, 

jelikož je houbových struktur málo a jsou rozmístěny nepravidelně (Skořepová, 2008). 

9.1.2 Barvící techniky 

Barvící techniky pro bakteriologii a histologii lze užít i k vyšetření mikromycet. Barvení  

dle Grama nám umožňuje detekci kvasinek, které se zabarví obdobně jako grampozitivní 

bakterie; také nám slouží k barevnému zviditelnění hyf v preparátu. Struktury mikromycet 

zvýrazňujeme barvami, které jsou v preparátu vázané na jejich buněčnou stěnu a nebarví okolní 

materiál.  Barvení inkoustem Parker se již v dnešní době nepoužívá, je nahrazen jinými barvami 

jako např. MykoInk či chlorazolová čerň. Sekční materiály se zpracovávají postupy, které se 

užívají v histologii – fixace, krájení vzorku na mikrotomu, specifická barvení jako např. PAS 

(periodic acid schiff) či hematoxylin-eozin (Votava, 2010). 

9.1.3 Fluorescenční mikroskopie 

Fluorescenční mikroskopie je daleko přehlednější, ale zároveň také technicky mnohem 

náročnější metoda v diagnostice. Fluorescenční barviva se vážou na chitin ve stěnách hub. Takto 

obarvené houbové struktury pozorujeme pod fluorescenčním mikroskopem při vlnové délce  

420 nm. Barviva způsobují zelené záření houbových elementů.  

9.1.4 Artefakty 

Artefakty v mikroskopii bývají většinou textilní vlákna. Mívají nepravidelné obrysy  

a nezarovnané konce. Nejzrádnějším artefaktem je tzv. „mozaiková houba“, o které se vedly 

spory, zdali nejde o houbovou strukturu. Jedná se však o kapičky mazu, které se vyskytují  

okolo keratinocytů. Samotné kulovité elementy se identifikují velmi obtížně. Může se jednat  

o kapičky mazu, bubliny, krystalky, ale zároveň také o spory. Přítomnost vláken v preparátu je 

tedy stěžejní pro diagnostiku (Jedličková, Mašata, Skořepová, 2008). 

9.2 Kultivace 

Sabouraudův agar s přídavkem glukózy je nejpoužívanější půdou v lékařské mykologii.  

Do půd se velmi často přidávají antibakteriální látky, které mají za úkol potlačit růst 

kontaminujících bakterií. Při kultivaci dermatofytů potlačujeme invazivně rostoucí saprofyty, 

které by mohly způsobit přerůstání kultury. Do agaru přidáváme selektivní antimykotika 

cykloheximidu.  

Zkumavky s šikmo nalitým agarem používáme pro primokultivace. Většina mikromycet má 

pomalý růst a kultivuje se dlouhou dobu (některé až několik týdnů), je proto nutné zajistit, aby 

nedošlo k vyschnutí primokultury. Půda připravená v Petriho miskách vysychá daleko rychleji. 

Tyto zkumavky uzavíráme gumovými zátkami, které jsou sterilní. Měly by být také uložené  

na tmavém místě ve vertikální poloze, aby se zabránilo kontaktu povrchu agaru s kondenzní 
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vodou. Pro kultivaci používáme větší počet zkumavek, neboť tím zvyšujeme pravděpodobnost 

zachycení původce onemocnění. Je to důležité také pro odhalení kontaminant (Votava, 2010). 

9.2.1 Primokultury 

Šupiny z nehtů kultivujeme celkem ve 4 zkumavkách s šikmo nalitým agarem – 2 

Sabouraudovy agary s přídavkem chloramfenikolu a 2 Sabouraudovy agary, které obsahují mimo 

chloramfenikolu ještě cykloheximid. Přídavek cykloheximidu nám zaručuje zabránění růstu 

kontaminant (oportunní hyfomycety i řadu kvasinek). Může však způsobit i potlačování růstu 

dermatofytů.  

Šupiny z kůže a vlasy kultivujeme ve 3-4 zkumavkách se Sabouraudovým agarem, který je 

opět šikmý s přídavkem chloramfenikolu. U těchto vzorků nepředpokládáme velkou míru 

kontaminace, jako tomu bylo v předchozím případě, proto do agaru nepřidáváme cykloheximid. 

Inkubujeme 3 týdny při teplotě 24-26°C. Pokud si myslíme, že se jedná o dermatofyty rostoucí 

pomalu, očkujeme na Sabouraudův agar s příměsí thiaminu. Tyto zkumavky inkubujeme až  

6 týdnů.  

Stěry pro vyšetření kvasinek očkujeme na Sabouraudův agar v Petriho miskách 

s přídavkem chloramfenikolu. Inkubace při 37°C trvá 3-7 dní (Skořepová, 2008). 

9.2.2 Mikrokultury 

„Mikrokultivace je v podstatě kultivace houby přímo v mikroskopickém preparátu. To 

umožňuje pozorovat fruktifikační struktury nenarušené manipulací. První použitou technikou 

byla kultivace ve visuté kapce.“ (Skořepová, 2008) 

Další technikou je mikrokultivace podle Ajella. Kultivace trvá obvykle 1-2 týdny. Principem 

je naočkování malé části půdy, která je umístěna mezi podložním a krycím sklíčkem. Kultivace se 

provádí ve vlhké komůrce, která je vytvořena z Petriho misky (Skořepová, 2008). 

Hodnotíme vzhled, velikost a strukturu kolonií, dále zdali kolonie vrůstají do půdy nebo 

jestli pigmenty difundují do agaru (Jedličková, Mašata, Skořepová, 2008). 
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Tabulka č. 3 Doba kultivace 

KVASINKY 4-7 dnů  

BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ 4-5 dnů 

RYCHLE ROSTOUCÍ DERMATOFYTA A 
SAPROFYTNÍ VLÁKNITÉ MIKROMYCETY 6-12 dní 

POMALU ROSTOUCÍ DERMATOFYTA 2-3 týdny i déle 

VLÁKNITÉ HOUBY 2 a více dnů 

 

Zdroj: Jedličková, Mašata, Skořepová, 2008 (přepracováno z textu do tabulky) 

9.2.3 Ostatní mykologické kultivační půdy 

Mykolog má také možnost využít jiných půd než je Sabouraudův agar, které mu pomohou 

odhalit morfologické nebo biochemické vlastnosti hub.   

Chromogenní půdy pomáhají identifikovat jednotlivé kvasinky pomocí barvy kolonií, které 

na tomto agaru vytvářejí. Jako příklad můžeme uvést komerční půdu CandiSelekt, na které se 

kolonie Candida albicans zbarvují do modra, což nám umožňuje odlišení od ostatních kvasinek 

zbarvených bíle (Votava, 2010). 

Rýžový agar se řadí mezi nutričně chudé půdy. Na tento agar v Petriho misce naočkujeme 

vyšetřované kvasinky a přikryjeme krycími sklíčky. Kultivujeme při pokojové teplotě 24-48 hodin. 

Takto kultivované kvasinky filamentují charakteristickým způsobem, což pozorujeme  

pod mikroskopem (Skořepová, 2008). 

Používáme také půdy, které nám identifikují mikromycety podle toho, jaké cukry  

a dusíkaté látky dokáží štěpit či podle schopnosti asimilace. Příkladem může být odlišení 

Trichophyton rubrum od Trichophyton mentagrophytes na základě štěpení urey. Trichophyton 

mentagrophytes dokáže štěpit ureu za vzniku amoniaku, který způsobuje zalkalizování půdy  

a následné změny barvy agaru (fialová). Trichophyton rubrum je ureasanegativní, čili agar 

nezbarvuje (Votava, 2010). 

U kvasinek ruční testování štěpení cukrů a dusíkatých látek (auxanogramy) a testování 

kvašení cukrů za tvorby plynu (zymogramy) dnes nahrazují komerční soupravy, které odečítáme 

zhruba po 24-48 hodinách. Díky těmto soupravám můžeme testovat utilizaci řady organických 

substrátů (Skořepová, 2008). 
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9.2.4 Posuzování oportunních hyfomycet 

Pokud nám v kultuře rostou oportunní hyfomycety, neznamená to, že se musí podílet  

na vyšetřovaném onemocnění. Ve většině případů se jedná o kontaminaci kultury. Pokud jsou 

však oportunní hyfomycety původci onemocnění, musí být v mikroskopu pozitivní nález, 

v kultuře je zaznamenán masivní růst jen jednoho druhu a při opakované kultivaci zde poroste 

ten samý druh (Skořepová, 2008). 

9.3 Stanovení citlivosti k antimykotikům  

Zjištění citlivosti k antimykotikům u kvasinek provádíme obdobně jako u bakterií – 

mikrodilučními testy, E-testy a diskovými difúzními testy. Složitější určování citlivosti je  

u vláknitých hub.  

Diskový difúzní test je kvalitativní určení citlivosti a získáváme spíše orientační hodnoty. 

Používáme je pro určení citlivosti kvasinkových organismů z materiálů méně závažných. 

Odlišností od bakteriologických postupů je jiná půda a způsob jakým interpretujeme. Používáme 

Mueller-Hintonův agar s přídavkem glukózy a methylenovou modří. Především u azolových 

antimykotik hodnotíme 80 % inhibice. Nemusí být tedy úplná nepřítomnost kolonií v zóně 

inhibice oproti bakteriím. Uvnitř zóny mohou být přítomny kolonie, ale jsou malé oproti koloniím 

mimo tyto zóny – jsou nejméně z 80% redukovány. Tyto testy se u vláknitých hub obvykle 

nepoužívají.  

Kvantitativní metody používáme pro určení citlivosti ze závažnějších materiálů. Zjišťujeme 

MIC (minimální inhibiční koncentraci) pro jednotlivá antimykotika. Patří sem E-testy a speciální 

mikrodiluční testy (Votava, 2010). 

9.4 Identifikace mikromycet 

Pozorujeme morfologii a fyziologii vyrostlé kultury na příslušné půdě; především velikost, 

tvar a rychlost růstu kolonií. Charakteristickým znakem je také povrch a barva kolonií, zbarvení 

spodní části agaru či případná tvorba pigmentů.  

Důležité je schopnost rozlišení kvasinek od vláknitých hub, případně dimorfních hub. 

Metody stanovující biochemickou aktivitu agens nám umožňuje přesnější identifikaci. Metody 

využívající molekulární biologii se pro běžnou identifikaci nepoužívají, v průběhu času se však 

začínají uplatňovat daleko více.  

Při detailnější identifikaci izolátu máme odlišné způsoby postupu u kvasinek a vláknitých 

hub (Votava, 2010). 

9.4.1 Identifikace vláknitých mikromycet 

Nejprve hodnotíme makroskopický vzhled vyrostlé kultury a její fyziologické vlastnosti. 

Zhotovujeme také mikroskopický preparát, ve kterém hodnotíme houbové struktury - 

především uspořádání vláken a jejich septování či rozložení rozmnožovacích orgánů.  
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Narostlou kulturu můžeme pozorovat v nativním preparátu. Pro lepší vizualizaci však 

houbové struktury barvíme. Po inkubaci sledujeme probarvené struktury v mikroskopu. Pokud 

mykromycety nevytváří v primokultuře typické struktury, podle kterých jsou identifikovány, 

musíme vytvořit mikrokulturu (Votava, 2010). 

„Pro dermatofyta to jsou tvorba pigmentu na bramborovém agaru, ureázový test, test 

perforace vlasu, testy nutriční závislosti na thiaminu, histidinu, kyselině nikotinové.“ (Jedličková, 

Mašata, Skořepová, 2008) 

9.4.2 Identifikace kvasinkových mikromycet 

Nejčastějším zástupcem kvasinek objevujících se v klinickém materiálu je rod Candida. 

Přesné určení druhu kvasinek je poněkud finančně i časově náročné a v mnoha případech nám 

postačí pouze rozlišení Candida albicans od jiných kvasinek rodu Candida (Candida non-albicans) 

popřípadě odlišení od ostatních rodů.  

K tomuto rozlišení nejčastěji využíváme chromogenní půdy obsahující substráty, které 

jsou štěpeny enzymem příslušné kvasinky. K dispozici máme mnoho takovýchto půd. Výsledky 

tohoto vyšetření jsou orientační, měli bychom je ověřit dalšími metodami (Votava, 2010). 

„Pro přesné určení rodové a druhové využíváme u kvasinek jejich růstových vlastností  

a metabolické aktivity. V metabolické aktivitě se projevují vlastnosti biochemické, fermentační 

(fermentace sacharidů – zymogramy) a asimilační (asimilace zdrojů uhlíku a dusíku – 

auxanogramy). Dále si všímáme produkce ureázy, event. produkce extracelulárního škrobu. 

Většinu testů lze odečíst po 24-48 hodinách.“ (Jedličková, Mašata, Skořepová, 2008) 

9.5  Molekulárně biologické metody 

Molekulárně diagnostické metody dokáží velmi rychle detekovat agens a velkou výhodou 

je vysoká citlivost. Využívají se pro přímou detekci původců onemocnění v klinickém materiálu  

i pro identifikaci izolátů. Napomáhají nám k časnému zahájení léčby a předcházejí tak zatěžování 

organismu pacienta antimykotiky. I přes všechny pokroky nám molekulárně genetické metody 

určené pro přímou detekci nezaručují přesnou identifikaci mikromycet (Čmoková, et al., 2014). 

Molekulární genetika se využívá zejména u invazivních mykóz, které ohrožují život 

pacienta. U dermatomykóz se vzhledem k finanční náročnosti těchto metod přistupuje pokud 

jde o mikromyceta způsobující závažnější klinické projevy (Skořepová, 2003). 

„Analýza pořadí nukleotidů v nukleových kyselinách jednotlivých původců infekčních 

onemocnění přináší stále nové poznatky nejen o sekvencích specifických pro daný druh či kmen, 

ale i o úsecích kódujících určité vlastnosti mikroorganismů, které významně uplatňují v interakci 

s hostitelem.“ (Tomšíková, 2006) 

Mezi molekulárně biologické metody řadíme např. hybridizaci na pevném nosiči, 

hybridizaci in situ či různé modifikace PCR (polymerázová řetězová reakce). 
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 PCR je založeno na schopnosti DNA polymerázy syntetizovat nové vlákno DNA 

komplementární k templátovému vláknu, dojde tak k namnožení úseků DNA (NCBI, 2015).  

10. KOŽNÍ MYKÓZY 

„Mezinárodní klasifikace nemocí se přidržuje třídění ustanoveného Mezinárodní 

společností pro humánní a veterinární mykologii (ISHAM) a pojmenovává dermatomykózy 

takto:“ (Jedličková, Mašata, Skořepová, 2008) 

Tabulka č. 4 Rozdělení dermatomykóz dle ISHAM  

TINEA 

Tinea capitis  Dermatofytóza vlasů a vousů 

Tinea unguinum Dermatofytická onychomykóza 

Tinea manus Dermatofytóza dlaně nebo hřbetní části ruky 

Tinea pedis Dermatofytóza nohy 

Tinea corporis 
Dermatofytóza kůže trupu, bezvousé části 

obličeje, horní končetiny od ramenou 
k zápěstí, dolní končetiny od třísel k hleznům 

Tinea cruris Dermatofytóza třísel 

KANDIDÓZA JINÉ DERMATOMYKÓZY 

Kvasinkové onemocnění sliznice ústní Pityriasis versicolor 

Kvasinkové onemocnění kůže a nehtů Malaseziová folikulitida 

 Mykotická keratitida oka 

 

Zdroj: Jedličková, Mašata, Skořepová, 2008 (přepracováno z textu do tabulky) 

10.1  Dermatofytózy 

Známe okolo 40 druhů dermatofytů, z nichž se pouze malá část podílí na vzniku kožních 

mykóz.  Mohou způsobovat odlišné formy infekce, které označujeme jako tinea. Při zrodu 

infekce hrají důležitou roli tyto faktory – vlastnosti mikromycet, pohlaví, věk a zdravotní stav 

pacienta, vlhkost a macerace kůže nebo její poranění. Velice významnou úlohu hraje také 

buněčná imunita (Štork, 2008). 
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Dermatofyty mají schopnost využívat keratin jako zdroj svých živin, jsou vybaveny 

jedinečnou enzymatickou kapacitou (keratinázy). Typ a závažnost odezvy hostitele závisí  

na druhu dermatofytu způsobující příslušnou infekci (Ellis, 2016).  

Tabulka č. 5 Vybrané infekční nemoci v ČR v letech 2006-2015 – absolutní počet 

DIAGNÓZA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dermatofytóza 513 474 552 586 635 629 637 661 626 593 

Klíšťová 

encefalitida 
1029 546 631 816 589 861 573 625 410 355 

Spála 3300 4057 4450 3862 4143 5232 5166 4089 4171 3693 

Spalničky 7 2 2 5 0 17 22 15 221 9 

 

Zdroj: SZÚ, 2016 (převzato část tabulky) 

10.1.1  Tinea pedis 

Tinea pedis patří mezi nejčastější onemocnění kůže a to především u mužů ve středním 

věku. Prevalence se uvádí až kolem 30% populace. Původci této infekce jsou antropofilní 

dermatofyty – Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton 

floccosum. 

Významnými faktory podílejícími se na rozvoji tohoto onemocnění jsou poranění povrchu 

kůže, zvýšené pocení, nedostatečná hygiena, nošení neprodyšné obuvi, poruchy prokrvení 

končetin či diabetes. K přenosu infekce obvykle dochází v bazénech, sprchách či z infikované 

obuvi; spory hub mohou přežívat mnoho let (Resl, 2014). 

Rozlišujeme 3 klinické formy infekce: 

Interdigitální forma se vyskytuje nejčastěji. Může se projevit jako zarudlá olupující se 

kůže, která bývá poté macerovaná a bělavá. Na ztluštělé kůži se mohou objevit praskliny. Infekce 

postihuje nejvíce 4. meziprstí a pokožka značně svědí.  

Hyperkeratotická forma, neboli skvamózní, se projevuje asymptomaticky. Postiženy jsou 

zejména plosky a paty. Kůže je začervenalá, ztluštělá, bělavě se olupuje. Mohou se tvořit 

praskliny.  

Dyshidrotická forma, neboli vezikulózní, je nejméně vyskytující se formou. Objevují se 

drobné velmi svědivé puchýřky, které zasychají a poté se olupují (Štork, 2008). 
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Všechny formy se vyskytují samostatně nebo mohou být kombinované.  Při této infekci 

může dojít i k onychomykóze. Mezi komplikace, které se vyskytují poměrně často, se řadí 

ekzematizace – mikrobiální a kontaktní ekzém (Resl, 2014). 

„Neléčená nebo nedostatečně léčená infekce přejde po několika měsících do chronického 

stádia, kdy se projevuje jen suchou deskvamací bez zánětu a bez svědění. Takto může přetrvávat 

bez povšimnutí léta i desetiletí.“ (Skořepová, 2008) 

Obrázek č. 14 Tinea pedis – hyperkeratotická forma (vlevo), interdigitální forma 
(vpravo) 

 

Zdroj: Štork, 2008 (převzato) 

10.1.2  Tinea cruris 

Jedná se o běžné dermatofytické onemocnění postihující oblast třísel. Výskyt je 

zaznamenám převážně u mužů, vzácněji pak u žen. Původci tohoto onemocnění jsou 

Epidermophyton floccosum, Trichophyton rubrum a Trichophyton mentagrophytes var. 

interdigitale. Obezita, špatná hygiena, neprodyšné spodní prádlo, dlouhodobé sezení a vlhkost 

jsou faktory, které napomáhají rozvoji této infekce. V mnoha případech se však jedná  

o přenesenou infekci z jiné části těla (kůže nohou či nehty).  

V počátku infekce vzniká na tříslu menší načervenalé ložisko, které svědí. Postupně se 

šíří do okolí a vytváří červeně vyvýšený lem, který odděluje ložisko od okolní kůže. Je tvořen 

papulami a puchýřky. Střed ložiska je bledý. Může se rozšiřovat do různě velké plochy směrem 

na stehno, podbřišek či genitál (Štork, 2008). 
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10.1.3  Tinea manus 

Tinea manus je dermatofytické onemocnění rukou, které se vyskytuje méně. Infekci 

vyvolávají stejní původci jako u tinea pedis. Toto onemocnění je označováno za sekundární, 

protože vzniká obvykle při onemocnění nohou.  

U hyperkeratotické formy se vyskytují zarudnuté dlaně se ztluštělou kůží, která se 

olupuje. Postižený má pocit velmi suché kůže a svědění. Formu dyshidrotickou charakterizuje 

výskyt svědivých puchýřků s výskytem na dlaních a po stranách prstů. Po zaschnutí puchýřku se 

objevují zarudlá ložiska, která se olupují (Štork, 2008). 

Obrázek č. 15 Tinea manus 

 

Zdroj: Štork, 2008 (převzato) 

10.1.4  Tinea barbae 

Jedná se o dermatofytické onemocnění, které postihuje vousaté části obličeje a krku. 

Vykytuje se u dospělých mužů. Infekce se objevuje u lidí, kteří jsou ve styku s nemocnými zvířaty. 

Onemocnění vyvolávají Trichophyton mentagrophytes (hlodavci), Trichophyton verrucosum 

(skot) a Microsporum canis (domácí zvířata). Postižená zvířata mohou být pouhými přenašeči 

bez klinických projevů (Štork, 2008). 

Ve vousech vznikají papulopustuly, zánětlivé uzly a abscesy. Příznaky bývají doprovázené 

zvětšenými krčními lymfatickými uzlinami a horečkou. Vousy napadené infekcí můžeme velmi 

snadno vytáhnout pinzetou, oproti infekci způsobené stafylokoky, kde je průběh mírnější  

a dlouhodobější (Ditrichová, 2002). 

10.1.5  Tinea capitis 

Tinea capitis je dermatofytická infekce, která postihuje vlasatou část hlavy, obočí a řasy. 

Vyskytuje se především u dětí školního věku. V kolektivech se může objevit jako menší epidemie. 

Původci onemocnění bývají Microsporum, vyvolávající infekci na povrchu vlasu (ektotrix) a šířící 

se až k vlasové papile, a Trichophyton, které způsobuje infekci i uvnitř vlasu (endotrix).  
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Rozlišujeme 3 klinické formy infekce: 

Kerion Celsi je zánětlivá forma tinea capitis. Charakteristickým znakem je rudé ložisko, 

které se olupuje a je tvořeno papulami, postulami a velkými hnisavými hrboly. Původci této 

infekce jsou zoofilní a geofilní mikromycety – Trichophyton verrucosum, Trichophyton 

mentagrophytes. Vlasy napadené infekcí lze snadno vytáhnout; může dojít až k zaniknutí 

vlasového folikulu a následné alopecii.  

Mikrosporie je nezánětlivá forma infekce vyvolaná nejčastěji Microsporum canis  

a Microsporum audouinii. Microsporum canis může způsobovat v dětských kolektivech 

epidemie. Na kštici se objevují ložiska oválného tvaru s ulámanými vlasy a povrchem, který se 

olupuje. 

Favus je chronická forma tinea capitis. Původci infekce je Tichophyton schoenleinii.  

U nás se vyskytuje jen zřídka, endemický výskyt je na Blízkém východě. Na kštici vznikají rozsáhlé 

nažloutlé miskovité útvary (skutuly), které páchnou po myších. Mohou vést k trvalé alopecii 

(Štork, 2008). 

Obrázek č. 16 Tinea capitis – mikrosporie 

 

Zdroj: Skořepová, 2008 (převzato) 

10.1.6  Tinea unguium 

Tinea unguium, neboli onychomycosis, je onemocnění nehtů vyvolané dermatofyty 

nebo kvasinkami. Tato infekce představuje téměř polovinu všech onemocnění nehtů. Postihuje 

především nehty nohou než rukou. Onemocnění způsobují nejčastěji Trichophyton rubrum, 

Epidermophyton floccosum, Candida či Scopulariopsis. Faktory napomáhající rozvoji 

onemocnění jsou poruchy imunity, diabetes či poruchy cirkulace. Zdravý nehet nebývá zpravidla 

napaden (Resl, 2014). 

„Prevalence onychomykózy vzrůstá s věkem, do 18 let je postiženo 0,7% populace 

v porovnání s věkovou skupinou mezi 69-70 lety, kdy onemocněním trpí až 18,2%. 

Předpokládanou příčinou tohoto rozdílu je jednak rychlejší růst nehtové ploténky u dětí  

a adolescentů a narůstající prevalence civilizačních chorob s věkem.“ (Langerová, Korandová, 

2015) 
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Distální subungvální onychomykóza je forma, která se vyskytuje nejběžněji. 

Charakteristickým znakem je nažloutlé ztluštění nehtové ploténky směrem od distálního okraje. 

Nehet je drolivý a postupně dochází k odloučení od nehtového lůžka.  

Proximální subungvální onychomykóza se vyskytuje méně často. Dermatofyty pronikají 

do nehtového lůžka a prorůstají proximálně. Dochází k narušení růstu nehtu, jeho deformaci, 

bělavému zabarvení a ztrátě lesku.  

Totální dystrofická onychomykóza je způsobena převážně kvasinkou Candida albicans. 

Ztluštělý nehet bývá nažloutlý a drolí se (Štork, 2008). 

Obrázek č. 17 Tinea unguium 

 

Zdroj: Štork, 2008 (převzato) 

10.1.7  Tinea corporis  

Tinea corporis je poměrně časté dermatofytické onemocnění kůže trupu a končetin. 

K přenosu infekce dochází při kontaktu s infikovanými zvířaty či přenosem z jiné části těla. Bývá 

nemocí z povolání, např. u veterinářů nebo ošetřovatelů zvířat. Nejčastějšími původci infekce 

jsou Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton verrucosum, zoofilní 

dermatofyt Microsporum canis či geofilní dermatofyt Microsporum gypseum (Resl, 2014). 

Povrchové formy vyvolávají antropofilní dermatofyty. Charakteristickými znaky jsou 

červenohnědá ložiska, výrazně ohraničená a postupně se šířící do okolí s lemem tvořeným 

šupinami či puchýřky. Ložiska se ve svém středu obvykle odhojují. Hluboké formy jsou 

vyvolávané agresivními zoofilními druhy dermatofytů. Vznikají z povrchové formy kdekoliv  

na těle, ojediněle pak primárně. Charakteristická je tvorba ložisek tmavě červené barvy, výrazně 

zánětlivé a zpravidla nebolestivé (Ditrichová, 2002). 
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Obrázek č. 18 Tinea corporis 

 

Zdroj: Štork, 2008 (převzato) 

10.2  Kandidózy kůže 

Nejčastějším původcem je Candida albicans, dále jsou to druhy Candida glabrata, Candida 

parapsilosis, Candida krusei a Candida tropicalis. Trichosporon a Rhodotorula jsou rody kvasinek, 

u kterých není jejich patogenetická úloha známa. Oblasti kůže, kde je zvýšená vlhkost, jsou více 

náchylné ke vzniku kandidózy (Jedličková, Mašata, Skořepová, 2008). 

„Za fyziologických poměrů jsou kvasinky saprofytem kůže a sliznic, do fáze vláknité, 

patogenní pro člověka, přecházejí u oslabených jedinců v imunosupresi, při hormonálních 

dysbalancích, obezitě, vlivem dlouhodobé léčba ATB, cytostatiky aj.“ (Ditrichová, 2002) 

10.2.1  Candidosis intertriginosa 

Candidosis intertriginosa je onemocnění, které se vyskytuje mezi prsty na rukách  

a v oblastech zapářky na trupu většinou u starších obézních žen. Můžeme sem zařadit i některé 

plenkové dermatitidy kojenců. Prvními příznaky jsou vezikuly a postuly, které se mění na červeně 

zbarvená mokvavá ložiska lemovaná macerovanou rohovou vrstvou.  

10.2.2  Kandidové paronychium 

Charakteristickým znakem jsou začervenalé, zduřelé a bolestivé nehtové valy, z nichž 

můžeme občas vytlačit bělavý hnis. Nehtová ploténka bývá oddělená od nehtu a většinou je 

postižena proximální část (Jedličková, Mašata, Skořepová, 2008). 

10.2.3  Kandidová onychomykóza 

Kandidová onychomykóza je infekce postihující především nehty rukou. Charakteristický 

je výskyt skvrn na nehtové ploténce bělavé, šedé či nazelenalé barvy. Oproti infekci způsobené 

dermatofyty, je nehtová ploténka neroztřepená a většinou má zachovaný svůj lesk. Postižené 

nehty jsou viditelně ztenčené (Štork, 2015). 
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10.2.4  Chronická mukokutánní kandidóza 

Jedná se o onemocnění postihující kůži, sliznici a nehty. Infekce se vyskytuje  

u imunosuprimovaných a imunodefeicitních pacientů (Štork, 2008). 

10.3  Ostatní povrchové mykózy 

10.3.1  Pityriasis versicolor 

Pityriasis versicolor, neboli také tinea versicolor, je velmi častá infekce postihující 

rohovou vrstvu pokožky. Původcem tohoto onemocnění je Malassezia furfur. Může také 

vyvolávat mírnou zánětlivou reakci. Faktory napomáhající rozvoji infekce jsou vlhko, teplo, 

imunosuprese, mastná kůže. Výskyt je zaznamenán především u dospělých jedinců.  

Charakteristický je výskyt světlehnědých skvrn na kůži ramenou a hrudníku, málokdy 

paží. Mohou se spojovat do rozsáhlých ploch a docházet tak k postižení takřka celého trupu  

i horních končetin. Na povrchu dochází k pityriaziformnímu olupování, které může být 

doprovázeno mírným svěděním. V místech infekce je i po přeléčení hypopigmentace, kůže se 

v létě neopálí (Resl, 2014). 

Obrázek č. 19 Pityriasis versicolor 

 

Zdroj: NHS choices, 2015 (převzato) 

10.3.2  Malaseziová folikulitida 

Malaseziová folikulitida se řadí mezi chronická onemocnění, která se vyskytují 

především u žen v období mezi 25-35 lety. Charakteristický je výskyt zánětlivých papul  

a papulopostul na horních končetinách, krku a horní polovině trupu doprovázené svěděním. 

Faktory, které napomáhají rozvoji infekce, jsou ATB terapie, imunosuprese, HIV infekce či 

diabetes mellitus (Jedličková, Mašata, Skořepová, 2008). 
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11. LÉČBA 

Mykotická onemocnění postihující dermis nebývají velkého rozsahu, proto u většiny 

pacientů léčíme pomocí lokálních přípravků, které mohou být ve formě masti, krému či zásypu. 

Základ úspěšné léčby je volba správného přípravku, který volíme podle klinického obrazu. 

Lokální terapie trvá 2-4 týdny (Dastychová, 2008). 

Při postižení nehtové ploténky mykotickou infekcí bychom měli nehet obrušovat a potírat 

antimykotickými roztoky denně 1-2 týdny. Pro zamezení vzniku rezistence bychom měli střídat 

různé přípravky. 

Pokud je postižen větší počet nehtových plotének nebo se vyskytuje hluboká forma mykózy, 

podáváme antimykotika celkově. Před podáním antimykotik by se mělo provést laboratorní 

vyšetření. Mezi nejčastěji používané antimykotika řadíme flukonazol, itrakonazol, terbinafin, 

ketokonazol (Resl, 2014). 

 

Obrázek č. 20 Rozdělení antimykotik 

 

Zdroj: Postgraduální medicína, 2015 (převzato)  
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Obrázek č. 21 Zevní terapie dermatomykóz 

 

Zdroj: Postgraduální medicína, 2015 (převzato)  

 

 

 



47 
 

12. ZÁVĚR 

Laboratorní diagnostika původců mykotických onemocnění nehtů, kůže a vlasů se 

v mnohých směrech podobá té bakteriologické. Zahrnuje mikroskopické a kultivační vyšetření 

z odebraných biologických materiálů. Mikroskopické vyšetření je poměrně citlivé a rychlé, ale ve 

většině případů nedokážeme touto metodou identifikovat dané původce. Mikroskopie tak slouží 

spíše k orientačnímu určení - zdali se jedná o mykózu. Pro kultivační vyšetření se nejčastěji 

používá Sabouraudova půda. Kultivace může být ale neúspěšná a délka inkubace mnohdy trvá 

až několik týdnů. Identifikaci mikromycet nám může komplikovat morfologická variabilita. Pro 

kultivaci je důležité potlačení růstu kontaminujících bakterií či hub na agaru, které mohou 

přerůstat zkoumanou kulturu. Fyziologické a biochemické testy jsou vhodným doplňkem při 

diagnostice, nemusí mít však stabilní výsledky. Molekulárně genetické metody nabývají stále 

většího významu a přispívají k rychlému určení diagnózy. V rutinních laboratořích se pro určení 

původců povrchových mykóz zatím tolik nevyužívají, stejně tak jako antigenní analýza.  
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