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Úvod 

 

     Skriptá ”Návody na praktické cvičenia z Mykológie - mikromycéty” boli napísané z 

dôvodu absencie podobnej  základnej  literatúry z oblasti mikroskopických húb.  Skriptá sú 

určené hlavne pre študentov biológie. 

     Praktické cvičenia z Mykológie sú súčasťou predmetu Mykológia, ktorý sa prednáša na 

Katedre mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty UK. Sú zamerané hlavne na 

mikroskopické huby z pododdelení Zygomycotina,  Ascomycotina a Deuteromycotina.   

     Úlohou cvičení je oboznámiť študentov so základmi  morfológie, fyziológie a taxonómie u 

mikroskopických húb, ako aj zo základmi  biochemických a imunologických reakcií 

používanými v mykológii na identifikáciu hlavne medicínsky významných kvasiniek a 

mikroskopických vláknitých húb, prípadne niektorých ich produktov. Cvičenie tvorí 

neoddeliteľnú súčasť prednáškového kurzu ”Mykológia”, ktorý vhodne dopĺňa. Po 

absolvovaní série cvičení získajú študenti základné poznatky z oblasti práce v mykologickom 

laboratóriu. Teoretické základy z mykológie, ako aj niektoré praktické prístupy zhrnuté v 

skriptách sú použiteľné aj v iných biologických disciplínach.  
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1. Základné informácie o mykológii.  Izolácia, transport, uchovávanie a 

zásady bezpečnosti práce s mikroskopickými hubami 

 

     Huby sú eukaryotické  stielkaté mikroorganizmy (Thallophyta). Majú heterotrofný spôsob 

života, lebo nemajú zelené farbivo - chlorofyl. Ich stavebnou jednotkou je vlákno (hýfa), 

ktorých spleť tvorí mycélium. Hýfy sú delené priehradkami alebo sú bez priehradok.  

Niektoré mikroskopické huby tvoria plodnice (sporokarp), v ktorých sa tvoria výtrusy. 

Výtrusy (konídie) môžu byť výsledkom pohlavného procesu alebo majú nepohlavný 

charakter. 

     Spôsob života u väčšiny mikroskopických húb je saprofytický alebo parazitický, prípadne 

zástupcovia niektorých rodov žijú  v symbióze s inými organizmami.  

     Izolácia mikroskopických húb si vyžaduje dodržiavanie zásad aseptickej práce, pričom sa 

sledujú niekoré faktory: infekčnosť, patogenita a virulencia, toxigenicita a alergenicita 

materiálu. Z tohto hľadiska sa mikroorganizmy delia na oportúnne (podmienečne patogénne), 

ktoré vyvolávajú ochorenia príležitostne, predovšetkým u imunosuprimovaných ľudí. Avšak 

pri nesprávnej manipulácii môžu spôsobiť ochorenia aj u zdravého jedinca. Ďalšiu skupinu 

tvoria vysoko rizikové mikroskopické huby - obligátne parazity, s ktorými sa môže pracovať 

len za špeciálnych podmienok. Cesty infekcie sú rôzne: dotykom, injekčne, inhaláciou, 

inváziou do poškodených a odkrytých častí tela - nechty, oči, urogenitálny systém. 

Prevenciou proti infekcii je dôsledná hygiena a dodržiavanie bezpečnostných opatrení. 

     Pre úplnú diagnostiku vzorky je potrebné správne a rýchle odobratie vzorky, transport, jej 

spracovanie a následná kultivácia. Ak sa vzorka musí uchovať určitý čas, jej uchovávanie 

musí spĺňať isté kritériá. Odobratie vzorky je rôzne, záleží od materiálu a húb, ktoré sú z 

tohto materiálu izolované. Transport vzorky  sa tiež uskutočňuje vhľadom na typ materiálu. 
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     Na uchovávanie kultúr mikroskopických húb sa používa agarová pôda obohatená 

glukózou, huby sú uchovávané pri 2-4° C po dobu 1-2 rokov. Ďalší spôsob je zaliatie 

agarovej pôdy parafínom (1cm), pričom kultúra húb vydrží  pri teplote -20° C po dobu 5-10 

rokov. Najdokonalejší spôsob uchovávania mikroskopických húb je metóda lyofilizácie, kedy 

sa spóry mikroskopických húb rozmiešajú v skim-milk médiu, lyofylizujú  a takto pripravená 

kultúra sa uskladní  pri –60 až -80° C po dobu niekoľkých rokov. Výnimku pri uchovávaní 

tvoria zástupcovia rodu Epidermophyton a niektorých  druhov Zygomycetes, ktoré sú citlivé 

na zamrazovanie. Tieto je možné uchovávať v sterilnej vode pri 4° C. Ak sa takto uchovávaná 

kultúra oživuje, obyčajne sa rozmieša v sterilnej vode a prenesie na agar. Osvedčenejší postup 

je preočkovanie kultúry do sladinkovej alebo Sabouradovej tekutej pôdy, a následná 

kultivacia pri 28° C 10-18 h. Potom sa takto narastená kultúra prenesenie na agarovú pôdu. 

Kultivácia mikroskopických húb musí byť zabezpečená podľa charakteru materiálu, t.j. musí 

byť zabezpečený správny výber pôdy, dĺžky a teploty kultivácie.  

 

1. Izolácia húb z pôdy. 

     Z pôdy sú najčastejšie izolované mikroskopické huby z radov Peronosporales, Mucorales 

a z tried Ascomycetes,  Deuteromycetes a Basidiomycetes. Majú významné miesto v prírode, 

lebo zabezpečujú rozklad celulózy, chitínu, lignínu a pod. Do tejto skupiny patrí veľa 

saprofytických a parazitujúcich mikroskopických húb, ktoré prežívajú  na koreňových 

systémoch. Zaraďuje sa tu aj veľa endosymbiontov patriacich hlavne medzi Basidiomycetes. 

Pôdne huby rastú v pôde prevažne v mycéliovej forme, ktorá predstavuje aktívne štádium. V 

pôde sa nachádza aj ich dormatívne štádium, ktoré je tvorené spórami. Toto štádium 

mikroskopickej huby je minimálne aktívne a zabezpečuje jej prežívanie. Saprofytické a 

povrchovo rastúce huby sa z vybranej lokality odoberajú sterilnou ihlou alebo očkom a 

prenášajú sa na sterilnú tuhú pôdu alebo do vody, kde sa vzorka riedi, pričom optimálne 
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riedenie sa nanáša na tuhú pôdu. Poloparazitujúce a parazitujúce huby sa získavajú čerstvé z 

hostiteľa, prenášajú sa na špeciálnu pôdu a povrchovo sa dezinfikujú v slabom roztoku 

formaldehydu, potom sa prenesú do 70 % etanolu a nakoniec do sterilnej vody. Potom je už 

postup podobný ako v predchádzajúcom prípade. 

      Pri obidvoch typoch izolácie sa postupuje neselektívne alebo selektívne, podľa toho, či sa 

použijú špeciálne pôdy a antibiotiká. Podľa charakteru materiálu sa môže použiť viacero 

postupov: 

a) vysievanie pôdnych zŕn - používajú sa pôdne zrná do veľkosti 1cm 

b) suspenzná metóda - pôda sa roztrepe a nariedi do sterilnej vody alebo pôdy (tento postup je 

veľmi častý, využíva princíp Kochovej zrieďovacej metódy) 

c) izolácia húb rozkladajúcich celulózu - sú to väčšinou bazídiomycétne huby, ale patria tu aj 

askomycétne a deuteromycétne huby, ktoré často tvoria špeciálne telieska ”fruit bodies”. 

Na ich izoláciu sa používajú kúsky sterilného papiera, ktoré sa vložia na nejaký čas do 

pôdy, potom sa postrihajú a vložia sa na pôdu s celulózou 

d) izolácia keratinofilných húb - pôda na kultiváciu týchto húb je prevrstvená nastrihanými 

vlasmi alebo nechtami, ktoré zabezpečujú  zdroj keratínu 

e) izolácia koprofilných húb - zástupcom je rod Coprinus, ktorý sa izoluje na sterilnom 

králičom truse  

 

2. Izolácia húb z vody. 

     Do skupiny vodných húb patria predovšetkým mikroskopické huby z pododdelenia 

Mastigomycotina. Žijú vo vodnom prostredí, a tvoria zoospóry, ktoré sú pohyblivé 

(planospóry), majú jeden alebo viac bičíkov. Izolujú sa na tenkej vrstve sterilnej vody, 

najlepšie prírodnej, riedenej v pomere 1:2 s destilovanou vodou. Rastú 1-4 dni a sú veľmi 
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citlivé na prítomnosť rôznych chemických látok. Teplota kultivácie sa dodržuje podľa 

pôvodnej teploty prostredia.  

 

3. Izolácia húb z potravín. 

     Do tejto skupiny patria  mikroskopické huby z pododdelení Ascomycotina a 

Deuteromycotina. Vzorka potraviny sa rozseká alebo rozsuspenduje  a nariedi v sterilnej 

vode. Takto pripravená sa nanesie na kultivačnú pôdu. Identifikácia narastených kolónií sa 

robí o 6-10 dní. Často sa používajú selektívne médiá. Stanovuje sa nielen druh ale aj počet 

mikroorganizmov na g vzorky. 

 

4. Izolácia húb zo vzduchu. 

     Do tejto skupiny patria predovšetkým mikroskopické huby z pododdelení Ascomycotina a 

Deuteromycotina, ako sú rody Alternaria, Fusarium, Aspergillus, Aureobasidium, 

Cladosporium, Mucor, Penicillium, Rhizopus, Scopulariopsis, Stachybotrys a pod. Tieto huby 

sa nachádzajú tiež vo ventilačných systémoch, vo vlhkých miestnostiach s nedostatočným 

vetraním. Izolujú sa spóry alebo mycéliové fragmenty, robia sa stery zo stien a pod. 

 

5. Izolácia termofilných a termotolerantných húb. 

     Pri ich kultivácii je potrebné dodržiavať zvýšenú teplotu, lebo optimum ich rastu je pri 40° 

C -50° C. Nerastú pri teplote pod 20° C.  

 

6. Izolácia patogénnych húb. 

     Patogénne huby môžu byť  rozdelené do 5 skupín podľa toho, na akom organizme 

parazitujú: 



 9 

 patogénne huby rastlín - z napadnutých rastlín sa izolujú spóry, mycélia alebo rôzne 

telieska - peritécia a pyknidy 

 patogénne huby zvierat a hmyzu - u zvierat sa rozlišujú huby patogénne, oportúnne a 

kurmatotrofné, ktoré využívajú exkréty, odumreté bunky a pod. na svoj život. Všetky tri 

skupiny väčšinou predstavujú huby z pododdenia Deuteromycotina. Odber mateliálu je 

rôzny vzhľadom na infekcie (chlpy, koža, exktréty a pod). K hubovým patogénom hmyzu 

patria zástupcovia radu Entomophtorales. Ide o vnútroorganizmové parazity, ktoré je 

možné po uhynutí hmyzu pozorovať ako biely poprašok na ich povrchu. 

 fungikolózne huby  - sú to parazity samotných húb  

 huby patogénne pre človeka - patria tu mikroskopické huby z tried Zygomycetes, 

Oomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes. Odoberá sa rôzny materiál - 

vlasy, nechty, koža, vaginálny sekrét, stolica, respiračný sektrét, krv, tkanivo orgánov. 

Typy klinických materiálov odoberaných pri rôznych typoch mykóz sú zhrnuté v Tab. č. 1. 

 

Tab. 1. Typy klinických materiálov odoberaných u jednotlivých mykóz. 

Dermatomykózy 

Pityriasis versicolor  kožné šupiny 

Tinea nigra    kožné šupiny 

Piedra     stihané vlasy 

Candidosis  kožné šupiny, kožné a sliničné 

stery, vaginálne výtery 

Cryptococcosis kožné šupiny 

Dermatophytosis capitis epilované vlasy 

D. corporis    kožné šupiny 

Onychomycosis   časti nechtov 
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Ďalšie povrchové mykózy 

Otitis externa    kúsky epiteliálnych šupín  

Keratitis mycotica   stery rohovky 

 

Mykózy kože a podkožia  

Chromomycosis zoškraby kože, chrasty, exsudáty, 

hnis, bioptický materiál  

Eumycetoma hnis z pistulí, punktáty, bioptický 

materiál 

Sporotrichosis  hnis z ulcerujúcich lézií, punktáty, 

bioptický materiál 

Rhinosporidiosis biopsia z nosných polypov, výtok 

z nosa 

Conidiobolomycosis bioptický materiál 

Lobomycosis zoškraby kože, a výškraby z 

hlbších lézií, bioptický materiál 

 

Mykózy vnútorných orgánov 

Candidosis spútum, bronchiálna laváž, mozgo- 

vomiešny mok, moč, stolica, krv 

Cryptococcosis mozgovomiešny mok, moč, 

spútum, hnis z abcesov, krv 

Geotrichosis spútum, bronchiálna laváž, stolica 
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Aspergilosis spútum, bronchiálna laváž, krv 

bioptický materiál 

Zygomycosis spútum, bronchiálna laváž, 

bioptický materiál 

Adiaspiromycosis spútum, bioptický materiál  

Pseudallescheriasis  spútum, bioptický materiál  

Blastomycosis  zoškraby z okrajov lézií, hnis z 

abcesov, spútum, bronchiálna 

laváž, moč, spútum 

Coccidioidomycosis spútum, bronchiálna laváž, 

zoškraby z lézií, mozgovomiešny 

mok, moč,  hnis z abcesov, krv 

Histoplasmosis (klasická) krv, kostná dreň, spútum, 

bronchiálna laváž, hnis z ulcerácií 

alebo pistulí, mozgovomiešny 

mok, kožný zoškrab z lézií, 

bioptický materiál z uzlín a 

pečene, krv 

Histoplasmosis (africká) hnis z kožných lézií, abcesov a 

pistulí, bioptický materiál, krv 

Paracoccidioidomycosis zoškraby z kožných lézií, zoškraby 

zo slizníc, biopsia uzlín, spútum, 

bronciálna laváž, krv 
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Krátky prehľad najčastejšie používaných termínov z oblasti mykológie:  

apofýza - svetlý útvar  sporangioly nad kolumelou  

apotécium - miskovitá plodnica askomycét 

artrospóra - výtrus vzniknutý fragmentáciou hýfy 

askospóra - sexuálna spóra tvoriaca sa v asku  

askus - vrecko, bunka, v ktorej nastáva karyogamia, meióza a tvorba určitého počtu jadier, 

okolo ktorého sa diferencujú askospóry 

asporogénny - nevytvárajúci výtrusy 

balistospóra - exogénny výtrus, ktorý je v zrelosti odmrštený 

bazídiospóra - výtrus vzniknutý na bazídiách 

blastokonídium - konídium, ktoré sa formuje pučaním pozdĺž hýfy 

coenocytický - bez priehradok, mnohojadrový 

dikaryon - dve rozdielne pohlavné haploidné jadrá priblížené ku sebe 

endospóra - výtrus vzniknutý vo vnútri materskej bunky alebo špecializovaného orgánu – 

sporangia 

exospóra - výtrus v dobe zrelosti vytváraný na povrchu materskej bunky alebo 

špecializovaného orgánu  

fialida - štruktúra, ktorá produkuje fialokonídie 

gaméta - pohlavná bunka 

gametangium - orgán, v ktorom  vznikajú gaméty, alebo jeho obsah má funkciu gamét 

gymnokarpná plodnica - behom vývinu je plodnica obnažená 

heterotalizmus - pri pohlavnom procese splývajú gaméty, gametangia alebo mycélia vznikajúce na 

odlišných mikroorganizmoch 

homotalizmus -  pri pohlavnom procese splývajú gaméty, gametangia alebo mycélia vznikajúce na 

rovnakom mikroorganizme 
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hyménium - výtrusorodé lôžko (tecium) 

hymenofór - časť plodnice, ktorá nesie hyménium 

chlamydospóra - hrubostenná,  nápadná  spóra, vzniknutá endogénne z bunky mycélia 

karyogamia - splynutie dvoch jadier 

kleistotécium - guľatá, uzavretá plodnica askomycét 

kolumela - sterilný, pologuľatý vrchol sporangiospóry vsunutý do sporangia 

konídie - nepohlavé výtrusy na konídiofóre, makrokonídie, mikrokonídie 

konídiofór - špecializovaná, tvarovo odlišná hýfa 

óídie - tenkovrstevné artrospóry 

peritécium - fľaškovitá plodnica askomycét 

plasmogamia - splynutie cytoplazmy dvoch buniek 

pseudomycélium - vlákno, ktoré vzniklo postupným vypučením materských buniek 

pyknida - obecný útvar pre fľaskovitý ponorený útvar 

pyknospóra - výtrus vzniknutý v pyknide 

rizoid - rozvetvená hýfa v médiu 

sekundárne mycélium - u bazídiomycét, každá bunka obsahuje dikaryon 

sklerócium - tvrdý, na povrchu kôrou potiahnutý útvar bunkovej alebo nebunkovej povahy schopný 

prežívať nepriaznivé podmienky 

sporangiofór - špecializovaná, tvarovo odlišná hýfa 

sporangium - plodnica  

sporokarp - mnohobunkový útvar, ktorý slúži k tvorbe výtrusov 

stolón -  horizontálna hýfa, ktorá rastie pozdĺž povrchu média 

talus - vegetatívne telo huby 

teliospóra - zimný výtrus 

vezikulum - predĺžená štruktúra na konci konídiofóru alebo sporangiofóru  
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zygospóra - hrubovrstevná, odpočívajúca spóra, vzniknutá po splynutí izogamét 

zygota - bunka alebo protoplast, v ktorom splynuli dve pohlavne rozdielne jadrá 

 

Základné systematické rozdelenie kvasiniek a mikroskopických húb podľa G.C. 

Aiswortha (1973)  

Koncovky -  mycota  oddelenie, -mycotina pododdelenie, -mycetes  trieda, -mycetidae   

podtrieda, -ales   rad, -aceae   čeľaď 

A. Myxomycota 

Triedy Acrasiomycetes 

 Hydromyxomycetes 

 Myxomycetes 

 Plasmodiophoromycetes 

A. Eumycota 

1. Mastigomycotina 

Trieda Chytridiomycetes 

 Rad Chytridiales 

  Čeľaď Olpidiaceae 

     Synchytriaceae 

     Rhizidiaceae 

     Cladochytriaceae 

      Chytridiaceae 

     Megachytridiaceae 

 Rad Blastocladiales 

  Čeľaď Blastocladiaceae 

 Rad Monoblepharidales 
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Trieda Hyphochytridiomycetes 

 Rad Hyphochytridiales 

Trieda Oomycetes 

 Rad Lagenidiales 

         Leptomitales 

         Peronosporales 

                    Saprolegniales 

  Čeľaď Saprolegniaceae 

2. Zygomycotina 

Trieda Zygomycetes 

Rad Entomophthorales 

  Čeľaď Zoopagaceae 

   Basidiobolaceae 

   Entomophthoraceae 

Rad Mucorales 

Čeľaď Mucoraceae 

   Philobolaceae 

   Thamnidiaceae 

   Choanephoraceae 

   Piptocephalidaceae 

   Kickxellaceae 

   Cunninghamellaceae 

   Mortierellaceae 

   Endogonaceae 

Trieda Trichomycetes 
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3. Ascomycotina 

Trieda Hemiascomycetes 

Rad Endomycetales 

Čeľaď Dipodascaceae 

Eremascaceae 

Endomycetaceae 

Saccharomycetaceae 

Rad Taphrinales 

Čeľaď Taphrinaceae 

Trieda Plectomycetes 

Rad Erysiphales 

Eurotiales 

Čeľaď Gymnoascaceae 

Eurotiaceae 

Ophiostomataceae 

Trieda Pyrenomycetes 

Rad Sphaeriales 

Čeľaď Sordariaceae 

Melanosporaceae 

Xylariaceae 

Rad Hypocreales 

Čeľaď Hypocreaceae 

Clavicipitaceae 

Trieda Discomycetes 

Rad Helotiales 
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Phacidiales 

Lecanorales 

Pezizales 

Tuberales 

Trieda Laboulbeniomycetes 

Rad Laboulbeniales 

Trieda Localoascomycetes 

Rad Capnodiales 

Dothideales 

Hysteriales 

Microthyriales 

Pleosporales 

4. Basidiomycotina 

Trieda Hemibasidiomycetes 

Rad Uredinales  

Ustilaginales  

Trieda Hymenomycetes 

Rad Agaricales 

Aphyllophorales 

Tulasnellales   

Trieda Gasteromycetes 

Rad Hymenogasterales 

Lycoperdales 

Nidulariales 

Phallales 
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Sclerodermatales 

5. Deuteromycotina 

Trieda Coelomycetes 

Rad Melanconiales  

Sphaeropsidales  

Čeľaď Sphaeropsidaceae 

Trieda Blastomycetes 

Rad Cryptococcales 

Trieda Hyphomycetes 

Rad Hyphales (Moniliales) 

Čeľaď Moniliaceae 

Dematiaceae 

Stilbaceae 

Tuberculariaceae  
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2. Kvasinky. 

 

    Kvasinky  sú jednobunkové eukaryotické  mikroorganizmy, ktoré sa rozmnožujú  pučaním 

alebo delením priehradkami (septácia). Vytvárajú na živných pôdach kolónie, ktoré sú 

najčastejšie askogénne. Niekedy sa odlišuje termín kvasinkovité mikroorganizmy, ktoré 

tvoria in vitro podobné kolónie ako kvasinky, ale okrem pučiacich buniek tvoria aj  filamenty 

-  nepravé a pravé hýfy, ktoré môžu ale spravidla nevytvárajú spóry. Obidve skupiny sa môžu 

rozmnožovať nepohlavne, ale aj  pohlavne (vegetatívna a sexuálna fruktifikácia).  

Kvasinky sa na základe rozmnožovania rozdeľujú do troch pododdelení: 

Ascomycotina - vreckaté huby, tvoria askospóry 

Basidiomycotina - bazídiomycétne huby, tvoria bazídiá 

Deuteromycotina - (Fungi Imperfecti) nie je známe pohlavné rozmnožovanie 

 

2.1.  Vegetatívne rozmnožovanie  

      Vegetatívne rozmnožovanie (konidiácia) zahŕňa delenie kvasiniek pučaním alebo delením 

priehradkami. Tento spôsob rozmnožovania je čisto vegetatívny. Pri tomto procese sa tvoria 

nepohlavné bunky - konídie. Ak sa tvoria jednotlivo, sú to primárne konídie, ktoré  môžu 

pučať na sekundárne konídie. Primárne konídie sú väčšie a vytvárajú sa na osobitných 

miestach - konídiogénnych lokusoch alebo na určitých hýfach - konídiofóroch. Môžu sa 

tvoriť v retiazkach:  

 akropetálne - na vrchole konídiofóru, pričom najmladšia konídia je v retiazke posledná 

 bazipetálne - najmladšia konídia je na báze retiazky 

 sympodiálne - vytvárajúca sa konídia sa posunie z laterálnej polohy do terminálnej, a 

potom rastie a vytvára článok mycélia 

Konídiogenéza  môže byť:  
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 holoblastická - a/ pučanie  - tvorí sa jazva na materskej bunke, v jej mieste sa  už puk     

                                   nevytvorí 

b/ delenie priehradkami - dochádza k pučaniu na mieste jazvy, a to  na 

širokej báze (Schizosaccharomyces) alebo na zúženej báze  

 holoblastická sympodiálna - púčiky vznikajú vedľa seba  súčasne (rod Filobasidiella) 

 enteroblastická -  fialidová - cez otvorenú bunkovú stenu vznikajú ďalšie púčiky v 

bazipetálnom poriadku (rod Rhodotorula). 

Spôsoby vývoja konídiogenézy:  

 artritický  (talusový) -  je typická pre rody Geotrichum a Trichosporon, hýfy sa rozdeľujú 

na pravidelné valčekovité (cylindrické) bunky - artrokonídie 

 blastický - vznik blastokonídií 

 fialidový - konídie vznikajú otvorom v bunkovej stene na osobitných bunkách - fialíd, 

ktoré majú rôzny tvar - člnkovité, fľaškovité, hruškovité, s golierikom 

 anelidový - konídie vznikajú krátkymi priebežnými proliferáciami (anelidácia)  

Názorné zhrnutie konídiogenézy je na Obr. 1. 

Tvar kvasiniek, ktorý môže byť:  guľatý, oválny, elipsoidný, valčekovitý - cylindrický, 

ogiválny, citrónovitý, trojhranný - trianguálny, kosoštvorcový (Obr.2). 

 

2.2. Generatívne rozmnožovanie  

     Sexuálna fruktifikácia  zahŕňa tvorbu askospór alebo bazídií. 

Tvorba askospór je názorne dokumentovaná na  životnom cykle Saccharomyces  cerevisiae 

(Obr. 3). Haploidné bunky opačného párovacieho typu a a  pučia a za istých podmienok 

dochádza   k  ich priblíženiu, tvorbe   konjugačného mostíka a vzniká diploiná bunka, ktorá 

môže prechádzať štádiom diploidného pučania, potom vzniká askus. V asku dochádza ku  
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meióze, potom sa askospóry uvoľnia a znova nastáva pučanie kvasiniek opačného 

párovacieho typu. 

     Tvary askospór môžu byť rôzne: guľovitý, elipsoidický, obličkovitý, polguľatý, 

kyjakovitý, klobúčikovitý, šošovkovitý s kvapkou tuku, saturnovitý s prstencom, ihlicovitý, s 

drsnou stenou (Obr. 4). 

 

Obr. 1 Rôzne typy konídiogenézy: artrická-1, holoblastická-2, holoblastická akropetálna 

alebo multilaterárna-2a, holoblastická na širokej a zúženej báze-2b, enteroblastická-3, 

enteroblastická bazipetálna (fialidová)-3a, enteroblastická sympodiálna-3b.   
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Obr. 2 Tvary kvasiniek: guľaté-1, elipsoidné-2, valčekovité-3, ogiválne-4, citrónovité-5, 

trojhranné-triangulárne-6, psudomycélium s blastospórami-7,  blastospóry na stranách 

hýfy-8, pravé mycélium s blastospórami-9, dikaryónová hýfa so spriažkou-10, 

balistospóra-11, typy teliospór a chlamydospór-12, pučanie na sterigmách-13, pučanie 

konídia v sekundárne konídiá-14, aleuriospóra-15.  
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Obr. 3 Životný cyklus S. cerevisiae. 
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Obr. 4 Tvary askospór. 

 

Tvary askov tiež môžu byť rôzne: guľovitý, elipsoidický, romboedrický, lineárne 

usporiadanie askospór, s tubulom, s príveskami (Obr. 5). 

Obr. 5 Tvary askov. 
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     Tvorba bazídiospór  je názorne opísaná na životnom cykle Rhodosporidium toruloides 

(Obr. 6). Haploidné bunky opačných párovacích typov a a  konjugujú pomocou výpučkov a 

vznikajú zygoty, ktoré vyzerajú ako spojené s mostíkom. Jedna z nich klíči do pravého 

mycélia s dvoma jadrami - dikaryontné mycélium, v ktorom sa migrácia jadier a tvorba 

priehradok uskutočňuje pomocou spriažok. Na dikaryontnom mycéliu sa vytvárajú  

teliospóry, v nej nastáva karyogamia a meiotické delenie. Teliospóra klíči do štvorbunkového 

promycélia a každá bunka pučí do haploidného sporídia, tie sa ďalej rozmnožujú pučaním do 

haploidných kultúr, ktoré predstavuje rod Rhodotorula. Promycélium predstavuje bazídium a 

sporídie bazídiospóry. Po prebehnutí karyoganie nemusí hneď dôjsť k meióze a na 

promycéliu môžu vznikať diploidné bunky, ktoré pučia do diploidnej kultúry. Tieto 

nevstupujú do párovacích reakcií. 

 

Obr. 6 Životný cyklus Rhodosporidium toruloides. 
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2.3. Charakteristika rastu a morfológie kvasiniek.  

Charakteristika kvasiniek zahŕňa: 

 rast v tekutej pôde: zákal a usadenina (sediment) -a, usadenina a prstenec -b,  usadenina a 

miadra (ostrovčeky) -c, usadenina, zákal a šplhajúca sa kožka -d, usadenina, slabý zákal a 

hrubá kožka -e (Obr. 7). 

 

Obr. 7 Rast kvasiniek v tekutej pôde. 

 

 prvky vegetatívnej fruktifikácie: predstavujú tvorbu rôznych filamentov a nepohlavných 

spór, ktoré sú najčastejšie reprezentované (Obr. 8): 

a) blastokonídie (blastospóry) - pučiace kvasinky alebo pučiace bunky na koncoch  a bokoch 

pravých hýf 

b) artrokonídie - valčekovité bunky, na ktoré sa hýfa rozpadne (Geotrichum, Trichosporon) 

c) chlamydospóry - veľké bunky s hrubou stenou, umiestnené väčšinou na koncoch hýfy - 

koncové (Candida albicans)  
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d) balistospóry - vytvárajú sa na stopkách 

Obr. 8 Rôzne typy konídií. 

 

 morfológia kultúry - tvorba výpučku a  pravého mycélia,  ktoré má viacjadrové články, 

hýfy sú delené septami, ktoré majú póry;  pseudomycélia, ktoré nepredstavuje  

diagnostický znak, lebo sa objavuje pri obmedzenej výžive (Obr. 9) 
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Obr. 9 Dimorfizmus   

 

 tvorba špeciálnych produktov - tukových kvapôčok, vezikúl, kapsúl a pod.  

 makrovzhľad  a mikrovzhľad kolónie:  

a)  tvar – kolónia môže byť hladká plochá -a, hladká a v strede vyvýšená -b, hladká 

kráterovitá -c, plochá, drsne kráterovitá -d, vysoká drsná kučeravá -e, rozšírená plochá - 

hladká -g alebo múčna, korienkovitá -h  (Obr. 10) 

b)  pruhovanie - zonálne- radiálne -a, sektorované -b (Obr. 10) 

c)  okraj - rovný - ucelený -a, laločnatý -b, pílovitý -c, cípovitý -d, korienkovitý -e (Obr. 10) 

d)  tvorba pseudomycélia na okraji kolónií - neprítomné -a,  rudimentárne -b, stromčekovité -

c,  diferencované v pretiahnuté bunky v reťazcoch s blastokonídiami -d (Obr. 11) 

 Polymorfizmus - schopnosť tvoriť viacero morfologických foriem, ktoré spolu koexistujú. 
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Obr. 10 Tvar, pruhovanie a okraje kolónií. 

 

Obr. 11 Typy pseudomycélií.  
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2.4. Praktické cvičenie 

Názov -  Morfológia a tvorba fruktifikačných orgánov u kvasiniek 

Pomôcky - mikroskop, imerzný olej, štvorce buničitej vaty, Pasteurove pipery, podložné a 

krycie sklíčka, súprava pre prípravu sklíčkových kultúr, sterilné Petriho misky, pinzety, 

preparačné ihly, mikrobiologické očká, rukavice, mikrobiologické rúška, denaturovaný 

alkohol, dezinfekčný roztok 

Kultivačné pôdy a iný materiál - Sabouraudova pôda, Sabouraudov agar, Sladinková pôda, 

cibuľový agar, Fowellov agar, chlamydospórový agar, YNB pôda, YPD pôda, sterilný 

fyziologický roztok 0,1 M roztok NaCl  

Mikroorganizmy - z triedy Ascomycetes - Saccharomyces cerevisiae, Hanzenula anomala, 

Picha sp., Schizosaccharomyces pombe, Kluyveromyces marxianus, Endomycopsis javanensis 

 z triedy Basidiomycetes - Rhodosporidium toruloides  typ a a  

 z triedy Deuteromycetes - Aureobasidium pullulans, Candida albicans, Candida utilis, 

Geotrichum candidum, Trichosporon sp., Rhodotorula glutinis, Trigonopsis variabilis, 

Cryptococcus albidus.  

Nákresy niektorých rodov sú uvedené v prílohe na Obr. 30-36 . 

 Saccharomyces cerevisiae 

a) makr. - tvorí bielo-krémové kolónie, optimálna teplota rastu je 25-28° C 

b) mikrosk. - tvorí kvasinkové bunky rôzneho tvaru s multilaterárnym pučaním, niekedy 

tvorí malé pseudohýfy,  askospóry umiestnené v askoch 

c) pat. - nie je nepatogénny, ale výnimočne môže spôsobiť infekcie u 

imunokompromitovaných pacientov 

Hansenula anomala 

a) makr. - tvorí krémové kolónie, optimálna teplota rastu je 25-28° C 

b) mikrosk. - tvorí pseudofýfy a klobúčikovité askospóry 
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c) pat. -  považuje sa za saprofyt ale môže vyvolať infekcie u imunokompromitovaných 

pacientov. 

Pichia sp. 

a) makr. - tvorí krémové kolónie, v tekutej pôde tvorí kožku 

b) mikrosk. – bunky sú guľovité, pretiahnuté, niekedy tvorí pseudofýfy i pravé hýfy, tvorí 

askospóry, ktoré môžu byť klobúčikovité, polguľovité aj guľovité, tvorí aj blastospóry 

c) pat. -  považuje sa za saprofyt ale môže vyvolať infekcie u imunokompromitovaných 

pacientov. 

Kluyveromyces marxianus 

a) makr. - tvorí krémové kolónie, v tekutej pôde vytvára miazdru alebo kožku 

b) mikrosk. – vytvára elipsoidné alebo cylindrické bunky, niekedy v pároch alebo v 

retiazkach, tvorí pseudomycélium a asky a askospórami 

c) pat. - považuje sa za saprofyt, nie je patogén 

Endomycopsis javanensis 

a) makr. - tvorí žltobiele, veľké kolónie, po celom povrchu jemne kučeravé 

b) mikrosk. – bunky sú citrónikovitého tvaru, tvorí askospóry, ale vytvára aj artrokonídie, 

ktoré sú pretiahnuté, tvorí pravé mycélium 

c) pat. - ovažuje sa za saprofyt, nie je patogén 

Aureobasidium pullulans 

a) makr. - tvorí tmavé nepriehľadné kolónie, slizovité, mycélium produkuje melanín 

b) mikrosk. – blastokonídie sú rôzneho tvaru (elipsoidické, guľaté, vretenovité), tvorí dlhé 

tenké hýfy s interkalárnymi chlamydospórami, prípadne chlamydospóry, ktoré klíčia ako 

konídiové bunky, niekedy tvorí aj dvojbunkové artrokonídie 

c) pat. - ovažuje sa za saprofyt, ale vyskytuje sa aj ako parazit na rastlinách a výnimočne 

môže spôsobiť  ochorenie zvieraťa alebo človeka 
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Candida albicans  

a) makr. - tvorí krémové, hladké, lesklé  kolónie, ktoré môžu byť korienkovité alebo 

kučeravé, v kvapalnom prostredí tvorí sediment a prstenec  

b) mikrosk. – blastokonídie sú rôzneho tvaru (elipsoidické, guľaté, pretiahnuté), formuje 

výpučok s následnou tvorbou  pravého mycélia, tvorí aj pseudomycélium a koncové 

chlamydospóry 

c) pat. - ovažuje sa za podmienený patogén, aj keď u časti populácie sa bežne nachádza 

v ústnej dutine alebo v tráviacom trakte 

Candida utilis  

a) makr. - tvorí krémové, polomatné, hladké kolónie, v kvapalných médiách tvorí sediment a 

prstenec  

b) mikrosk. – blastokonídie sú pravidelné, cylindrické, vyznačujú sa lipidovými kvapôčkami 

vo vnútri bunky 

c) pat. – nie je patogén, používa sa vo forme biomasy na výrobu  kŕmneho droždia 

Geotrichum candidum  

a) makr. - tvorí biele pápernaté kolónie, na kvapalných médiách tvorí kožku, ktorá je tiež 

biela 

b) mikrosk. –hýfy sa rozpadajú na artrokonídie, ktorými sa rozmnožujú  

c) pat. – v prírode sa vyskytuje ako saprofyt, ale môže vyvolať infekcie u 

imunokompromitovaných pacientov 

Trichosporon cutaneum  

a) makr. - tvorí biele až krémové kolónie, najskôr hladké, neskôr kučeravé až drsné, niekedy 

vytvára vzdušné mycélium, na kvapalných médiách tvorí na stenách skla šplhajúcu sa 

kožku, ktorá po určitej dobe zhrubne a spadne na dno 
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b) mikrosk. – tvorí pučiace blastokonídie rôznych tvarov a veľkostí, mycélium sa rozpadá na 

artrokonídie, tvorí aj chlamydospóry a pseudomycélium 

c) pat. – spôsobuje infekcie u ľudí, ale vyskytuje sa aj v prírode ako saprofyt 

Rhodotorula glutinis (tvorí haploidné štádium bazídiomycétnej kvasinky Rhodosporidium 

toruloides) 

a) makr. – haploidná kultúra je červená, slizovitá, niekedy kučeravá, dikaryontná je drsná, 

hnedá až čierna a suchá  

b) mikrosk. –  je lipotvorná,  tvorí malé guľovité alebo elipsoidické bunky, ktoré môžu byť 

pretiahnuté, okraj kolónie je ucelený, len zriedka tvorí primitívne pseudomycélium  

c) pat. – je to kontaminant, infekcie spôsobuje zriedkavo 

Trigonopsis variabilis 

a) makr. – tvorí krémové kolónie 

b) mikrosk. – tvorí triangulárne alebo elipsoidické bunky, okrem nich aj štvorhranné 

a osemstenové, okraj kolónií je hladký, pseudomycélium nevytvára  

c) pat. – je to kontaminant 

Cryptococcus albidus 

a) makr. – tvorí krémové kolónie, náter je hladký a slizovitý 

b) mikrosk. – vytvára guľaté alebo pretiahnuté bunky, má kapsuly, okraj kolónie je ucelený, 

nevytvára  pseudomycélium  ani pravé mycélium 

c) pat. – je to podmienený patogén, môže vyvolať infekcie u imunitne oslabených pacientov 

 

Úloha č. 1 Makroskopická a mikroskopická charakteristika rastu mikroorganizmov. 

Postup  Pozorujeme nárast mikroorganizmov v tekutej 24 h kultúre pripravenej v Sladinkovej 

pôde, sledujeme tvorbu zákalu, kožky, sedimentu, prstenca. Z tekutej 24 h kultúry pripravíme 

natívny preparát a sledujem tvar buniek a prvky fruktifikácie - spór a filamentov.  Ďalej 
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pozorujeme kolónie mikroorganizmov narastené na Sabouraudovom agare v Petriho miske po 

24 h kultivácii a charakterizujeme makrovzhľad kolónie - tvar, farbu, vzhľad a konzistenciu. 

Na vopred pripravených slkíčkových kultúrach so Sabouraudovým a cibuľovým agarom 

pozorujeme pod mikroskopom okraj kolónií a prvky vegetatívnej a generatívnej  fruktifikácie.  

Príprava sklíčkových kultúr je nasledovná: do Petriho misky na dno položíme hrubý 

filtračný papier navlhčený v sterilnej vode, naň položíme sterilné sklené trubičky  ohnuté v 

tvare U. Na túto trubičku položíme sterilné podložné sklíčko, na ktoré kvapneme 2 kvapky 

Sabouraudovho alebo cibuľového agaru asi vo vzdialenosti 1,5 cm od okraja, ktoré 

vlnovkovite rozotrieme po povrchu sklíčka. Na to naočkujeme  kultúru kvasiniek, prikryjeme 

aspoň dvoma krycími sklíčkami, vrchom Petriho misky a kultivujeme 7 – 10 dní pri 28° C. 

Príprava sklíčkovej kultúry  je na Obr. 12. 

Obr. 12 Príprava sklíčkovej kultúry. 
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Úloha č. 2 Tvorba chlamydospór 

Postup  Pripravíme natívne preparáty z 10 - dňových kultúr kvasiniek kultivovaných na 

šikmom chlamydospórovom agare a pozorujeme vytvorené interkalárne -a, koncové -b, 

prípadne konidiálne -c chlamydospóry. Ich vzhľad je znázornený na Obr. 13. 

Obr. 13. Typy chlamydospór. 

 

 Úloha č. 3 Tvorba prvkov fruktifikácie na Fowellovom agare 

Postup  Pripravíme natívne preparáty z 10 - dňových kutúr kvasiniek kultivovaných na 

šikmom Fowellovom agare a pozorujeme tvorbu pohlavných i nepohlavných spór.  

Úloha č. 4 Tvorba výpučku a pravého mycélia 

Postup  Pripravíme natívne preparáty zo skúmaviek, v ktorých boli kultúry kvasiniek 

kultivované v špeciálnych podmienkach na prípravu výpučku a pravého mycélia. Rast 

kvasiniek v podobe výpučku dosiahneme nasledovne: kvasinkovú kultúru kultivovanú 

celonočne na trepačke pri 28 C v pôde YPD scentrifugujeme  pri 4000 g pri 4 C 

a premyjeme 2 krát fyziologickým roztokom. Po poslednom scentrifugovaní kvasinky 
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spočítame a pripravíme na hustotu 1 x 10
-7

 buniek/ml. Takto pripravenú suspenziu necháme 

hladovať vo fyziologickom roztoku 24 h pri 4 C. Potom bunky scentrifugujeme  

a kultivujeme 2 – 3  h na trepačke pri 37  C v YNB médiu obohatenom o 300 mg/l N-

acetylglukózoamínom až do vytvorenia výpučku. Rast kvasiniek v podobe pravého mycélia 

pripravujeme tým istým spôsobom, ale  s tým rozdielom, že posledná kultivácia trvá  buď 24 

h na trepačke, alebo 48 h staticky. Kvôli nežiadúcemu rastu baktérií je do pôdy vhodné pridať 

10 mg/l antibakteriálneho antibiotika gentamicínu.    

Úloha č. 5 Pozorovanie a charakteristiky kultúry Rhodosporidium toruloides 

Postup  Opačné párovacie typy R. toruloides typ a a  naočkujeme krížovým spôsobom na 

Saboraudov agar v Petriho miske. Kultúru necháme kultivovať 10 dní pri 28 C.  Pripravíme 

natívne preparáty zo stredu naočkovanej čiary (stará časť kultúry), z okraja (mladá časť 

kultúry) a z miesta prekríženia (miesto pohlavného rozmnožovania). Časť kultúry, ktorá sa 

pohlavne nerozmnožila, je červeno pigmentovaná, slizovitá a mäkká. Dikaryonová kultúra, 

kde došlo k pohlavnému rozmnožovaniu, je drsná, suchá, hnedá až čierna. V mikroskope je 

možné pozorovať prítomnosť teliospór, ktoré produkujú melanín. Ak sa na okrajoch drsnej 

kultúry objavia červené, slizovité miesta, tak došlo k vytvoreniu sporídií, ktoré sa rozmnožujú 

pučaním.  

Úloha č. 6 Spracovanie a príprava  neznámej kvasinky na identifikáciu 

Postup  

1. Pripravíme sklíčkové kultúry  neznámej kvasinky na cibuľovom a Sabouradovom agare  

2. Očkujeme neznámu kvasinku na Sabouradov, Fowellov a chlamydospórový agar 

Neznáma kvasinka je ďalej podrobne spracovaná na ďalších cvičení.  
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3. Stavba a rozmnožovanie mikroskopických vláknitých húb. 

 

     Mikroskopické vláknité huby majú stielku tvorenú vláknami (hýfy), ktorých spleť tvorí 

mycélium. Mycélium môže byť vzdušné (generatívne), ktoré nesie fruktifikačné orgány. 

Preto má hrubšie steny, hýfy majú apikálny rast, pričom môžu byť vetvené alebo nevetvené. 

Spôsob vetvenia je nepravideľný -b, praslenovitý -c, sympodiálny -d alebo dichotomický -e 

(Obr.14).  

 

Obr.  14 Spôsob vetvenia hýf 

      

Zároveň mycélium jednobunkovej a mnohobunkovej huby je rozdielne (Obr.15). Druhým 

typom  je substrátové mycélium (vegetatívne), ktoré  zabezpečuje výživu,  a preto má tenké 

chitínové steny. 
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Obr.  15 Mycélium jednobunkovej -a a mnohobunkovej huby -b. 

 

Zo systematického hľadiska sa huby delia:  

 nižšie huby - sú jednobunkové, hýfy nie sú delené priehradkami (septami), bunky sú 

mnohojadrové (coenocytické) 

 vyššie huby - mycélium je viacbunkové (septované), septá majú póry 

V nepriaznivých podmienkach huby môžu vytvoriť zvláštne štruktúry: 

 chlamydospóry - majú zahustenú cytoplazmu a obalené sú hrubými ochrannými obalmi, sú 

to odpočívajúce útvary, umiestnené môžu byť interkalárne alebo terminálne, vyskytujú sa 

aj konidiálne chamydospóry. Rôzne uloženie  chlamydospór je zobrazené na Obr.13 v 

predchádzajúcom cvičení.  

 sklerócium - hustá spleť hýf zamotaná do tvrdého klbka 

 stroma (lôžko) - tvrdý kompaktný útvar, ktorý  je typický pre parazitické huby      

 

3.1. Rozmnožovanie mikroskopických vláknitých húb 

     Rozmnožovanie mikroskopických vláknitých húb je nepohlavné (vegetatívne),  a to 

rozrastaním sa mycélia, apikálnymi úlomkami hýf, chlamydospórami, artrospórami, 
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sporangiospórami, alebo rôznymi druhmi exospór. Sporangiospóry (endospóry) vznikajú vo 

vnutri  sporangia, sú jednobunkové a  majú rôzny tvar - guľatý, vajcovitý, vretenovitý, 

trojuholníkové, pričom povrch možu mať hladký, drsný, ryhovaný, ostnatý, obalený 

zväzkami chĺpkov. Hýfa, ktorá nesie sporangium sa nazýva sporangiofór. Ak je pod 

sporangiolou lievikovite rozšírený, tato časť sa nazýva apofýza. Sporangiospóry sa líšia 

charakteristickým vetvením, hrúbkou, ohraničeným rastom a sfarbením.  

      Sporangiá môžu mať 1-4 spóry (sporangioly). Nikdy nemajú kolumelu a ich povrch tvorí 

blanka (hymen), ktorá môže byť kutizovaná (rod Rhizopus) alebo nekutizovaná (rod Mucor). 

Sporangiá sú zvyčajne  mnohospórové. 

Na Obr. 16-17 sú fruktifikačné štruktúry rodov Mucor a Rhizopus.   

 

 

Obr. 16 Fruktifikačné štruktúry rodu Mucor. 
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Obr. 17. Fruktifikačné štruktúry rodu Rhizopus. 

 

      Konídie - konídiospóry (exospóry) u vyšších húb vznikajú na fruktifikačných štruktúrach 

alebo špeciálnych hýfach – konídiofóroch. Delia sa na mikrokonídie (1-2 bunkové) a 

makrokonídie (viac ako 2-bunkové). Majú rôzny tvar a veľkosť a uloženie (v retiazke -a, 

sesilné -b, laterárne -c, na stopkách -d, vo zväzku -e, v hlavičke -f). Spôsob tvorby exospór 

môže byť bazipetálny (odškrcovanie) -a a bazifugálny (pučanie) -b.  Rôzne tvary 

mikrokonídií  a makrokonídií sú na Obr.18. 

Obr. 18. Tvary mikrokonídií a makrokonídií. 
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Na Obr.19  je zobrazený  spôsob uloženia spór   a na Obr.20 spôsob tvorby exospór. 

 

Obr. 19 Spôsob uloženia spór. 

Obr. 20 Spôsob tvorby exospór. 

     Konídiofóry  vznikajú špecializáciou hýf vzdušného mycélia, na ktorých sa tvoria 

jednotlivé konídie alebo celé fruktifikačné štruktúry. Konídiofór môže byť septovaný alebo 

neseptovaný, pričom vetvenie  a tvar konídiofórov je dôležitý diagnostický znak. 

Charakteristickými predstaviteľmi tejto skupiny  sú rody  Aspergillus a Penicillium. Ich 

fruktifikačné štruktúry sú zobrazené na Obr.21-22. 

Obr. 21 Štruktára Aspergillus. 
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Obr. 22 Štruktúra Penicillium. 

 

     Druhým typom rozmnožovania je pohlavné (generatívne) rozmnožovanie 

mikroskopických húb, ktoré je rôzne u zástupcov všetkých  štyroch pododdelení - 

Mastigomycotina, Zygomycotina, Ascomycotina a Basidiomycotina (Obr.23).  

Mastigomycotina  tvoria odlišné gametangiá, a to samčie (anterídium) a samičie (oogónium). 

Splynutím pohlavých buniek, ktoré sa v nich tvoria, prípadne celých gametangií,  vzniká 

oospóra (rod Allomyces). Tá sa meioticky delí a dáva základ novému jedincovi. 

     Zygomycotina  tvoria odlišné gametangiá, avšak zástupcovia tejto skupiny môžu byť  

homotalickí alebo heterotalickí. Splynutím pohlavých buniek  vzniká diploidná zygospóra, 

pričom pred jej klíčením prebieha redukčné delenie (rody Zygorhynchus, Mucor). Táto 

zygospóra obsahuje farbivo melanín, ktoré ju chráni pred vonkajšími vplyvmi.  

     U Ascomycotina dochádza ku splývanie samčích a samičích jadier v asku, ktoré vzniká 

buď priamo, splynutím buniek alebo na konci askogénnej hýfy. Po ich splynutí  vzniká 

zygota, ktorá sa meioticky delí na askospóry, pričom niekedy delenie pokračuje mitoticky a 

vznikajú viacbunkové askospóry. Ich uloženie v asku, počet a tvar je rôzny  (guľatý, ovoidný, 

klobúčikovitý, elipsoiditý, vretenovitý, šošovkovitý). Asky môžu byť uložené voľne alebo do 

técia (výtrusorodej vrstvy). Podľa tvaru sa  asky delia na  apotécium, ktoré je otvorené a 



 43 

miskové, peritécium, ktoré je dovnútra uzatvorené  otvorom (ostiola), kleistotécium, ktoré  je 

podobné, ale bez ostioly (Neosartorya fisheri).  

     Basidiomycotina - bazídiomycétne huby tvoria zygotu iným spôsobom ako askomycéty. 

Zygota sa predlžuje a vzniká bazídium. V ňom sa uskutoční  meióza diploidného jadra, 

netvoria sa  spóry, ale z neho vyrastajú výbežky – sterigmy, ktoré sa zväčšia, potom do nich 

putuje haploidné jadro,  horný koniec sterigmy sa oddelí a vzniká bazídiospóra. Po dozretí 

bazídiospóry sa v mieste jej pripojenia objaví kvapôčka kvapaliny, ktorá narastá  až do 

veľkosti 1/5 veľkosti spóry. Potom sa bazídiospóra sa aj s kvapôčkou odstrelí. 

 

Obr. 23 Typy pohlavného a nepohlavného rozmnožovania. 

3.2. Praktické cvičenie 
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Názov -  Morfológia a tvorba fruktifikačných orgánov u mikroskopických vláknitých húb. 

Pomôcky - mikroskop, imerzný olej, štvorce buničitej vaty, Pasteurove pipery, podložné a 

krycie sklíčka, súprava pre prípravu sklíčkových kultúr, sterilné Petriho misky, pinzety, 

preparačné ihly, mikrobiologické očká, rukavice, mikrobiologické rúška, denaturovaný 

alkohol, dezinfekčný roztok 

Kultivačné pôdy a iný materiál - Sabouraudova pôda, Sabouraudov agar, roztok laktofenolu, 

sterilný fyziologický roztok   

Mikroorganizmy - z pododdelenia Mastigomycotina - Mucor, Rhizopus, Zygorhynchus, 

Absidia, Cunninghamella 

z pododdelenia Ascomycotina - rody Bysochamys, Chaetomium 

z pododdelenia Deuteromycotina - rody Aspergillus, Penicillium,  Fusarium, Paecilomyces,  

Scedosporium,  Alternaria, Botrytis, Trichoderma, Phoma, Trichothecium, Cladosporium, 

Humicola, Stachybotrys, Sepedonium, Scopulariopsis 

Charakteristika niektorých rodov mikroskopických vláknitých húb je v prílohe na Obr. 37-45. 

Mucorales - rody Mucor, Rhizopus, Zygorhynchus, Absidia, Cunninghamella 

Mucor  

a) makr. - biely až sivastý vatovitý vyšší rast 

b) mikrosk. - hýfy široké, neseptované, veľké sporangium, sporangionosiče sa opakovane 

delia (typický znak), prítomná kolumela, po dozretí sa tvorí blanka  

c) pat. - výnimočne spôsobuje zygomykózy, väčšinou kontaminant 

Rhizopus  

a) makr. - tmavý nižší rast, najskôr biele, neskôr sivé, až tmavo hnedé mycélium 

b) mikrosk. - tvorí rizoidy, široký neseptovaný, prípadne málo septovaný konídiofór, 

prítomná apofýza a kolumela 

c) pat. - výnimočne spôsobuje zygomykózy, väčšinou kontaminant 
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Zygorhynchus  

a) makr. - sivastý až zelenkavý rast kolónií 

b) mikrosk - tvorí zygospóru (veľká čierna bunka),  homotalický, odlišné gametandiá (makro 

a mikro) 

c) pat. - pôdny mikroorganizmus  

Absidia  

a) makr. - biele až svetlo sivé kolónie, vysoké, rizoidné výrastky 

b) mikrosk. - dlhé neseptované hýfy, hruškovité sporangiá, majú apofýzu, tvoria zygospóru  

c) pat. - vyvoláva systémové mykózy, zasahujú centrálny nervový systém, cievy, pľúca, 

tráviaci trakt, subkutánne infekcie  

Cunninghamella spp.  

a)  makr. - svetlé až biele kolónie tvoriace výhonky, niekedy sfarbené do zelena 

b) mikrosk. - neseptované hýfy, konídiofór hlavičkovite rozšírený, nesie na drobných 

stopkách konídie, niekedy tvorí zygospóry 

Ascomycotina – medzi tieto mikroskopické huby patrí pohlavné štádium  Aspergillus fisheri  

-  Neosartorya fisheri 

a) makr. - modrozelený rast, neskôr hnedý 

b) mikrosk. - tvorba askov typu kleistotécia,  konídiové hlavičky sú stĺpcovité, konídie sú 

guľovité 

c) pat. - kontaminant, príležitostný patogén 

Byssochlamys nivea  - jeho nepohlavná forma Paecilomyces 

a)  makr. - tvorí tmavé kolónie    

b)  mikrosk. - počas vegetatívnej fázy vytvára fialidy a aleuriospóry, tvorí asky s askospórami 

c)  pat. - pôdny mikroorganizmus 

Chaetomium sp.   
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a)  makr. -  biele kolónie so zelenkavým nádychom, opak kolónie je tmavý 

b)  mikrosk. - dlhé septované hýfy s veľkými peritéciami, olivovo zelené až hnedé, asky 

obsahujú 4-8 spór  

c)  pat. - kontaminant, príležitostne spôsobuje mykózy 

Deuteromycotina  -  patria tu mikroskopické huby netvoriace pohlavné štádium 

rod Aspergillus 

a) makr. - najskôr biely vzhľad, potom do žlta, zelena, hneda až čierna v závislosti od druhu  

b) mikrosk. - tvorí septované hýfy, nerozvetvené konídiofóry, má vezikuly, fialidy  sú 

fľaškovité, môžu byť samostatné alebo po dvoch - vtedy vyrastajú na metule 

c) pat. - pôvodca aspergilóz, ale vyskytuje sa aj ako kontaminant  

Aspergillus niger - mycélium biele, žlté, neskôr čierne, dlhý konídiofór, pôvodca aspergilóz u 

oslabených pacientov, väčšinou je kontaminant 

Aspergillus flavus - mycélium žlté, neskôr dozelena až hneda, producent aflatoxínov a 

pôvodca aspergilóz u oslabených pacientov, väčšinou je kontaminant 

Aspergillus fumigatus - mycélium biele, tmavo zelené až zelené, pôvodca aspergilóz, je to 

obligátny patogén 

Aspergillus clavatus - mycélium modré až do zelena, tvorí veľkú klavátnu vezikulu, nemá 

metuly, väčšinou je kontaminat, ale môže vyvolať aj ochorenia 

Aspergillus ochraceus - mycélium žlté až okrovo žlté, má dva rady fialíd, niekedy tvorí 

ružové, oranžové alebo červené sklerócia, zriadkavo býva patogénny, väčšinou kontaminant, 

producent ochratoxínu 

Penicillium spp.  

a) makr. - kolónie biele až zelené, na rozhraní biele, červené až hnedé 

b) mikrosk. - vetvenie konídiofóru na ramy a metuly  je významné pre diagnostiku, konídie 

často v retiazkach 
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c) pat. - zriedkavo, väčšinou kontaminant 

Fusarium spp.  

a) makr. - kolónie biele vatovité, majú ružové až fialové centrum, niekedy sú čisto biele 

b) mikrosk. - vetvenie konídiofóru na ramy a metuly  je významné pre diagnostiku, konídie 

sú často v retiazkach, tvorí aj makrokonídie rožtekovitého tvaru 

c) pat. - väčšinou kontaminant, spôsobuje mykózy u imunosuprimovaných pacientov 

Paecilomyces varioti  

a) makr. - kolónie biele, práškovité, niekedy žltohnedé až tmavoolivové 

b) mikrosk. - septované hýfy, fialidy sú umiestnené v praslenoch, konídie v retiazkach, 

niekedy sa koncovo aj interkalárne tvoria chlamydospóry - jednotlivo alebo v retiazkach 

c) pat. - výnimočne spôsobuje keratinózy, väčšinou kontaminant 

Scedosporium  apiospermum - asexuálna forma druhu Pseudallescheria boydii 

a) makr. -  biele kolónie, bohaté vzdušné mycélium, neskôr až hnedé 

b) mikrosk. - septované hýfy s krátkymi konídiofórmi 

c) pat. - ochorenia chronického charakteru - nechtov, vlasov, kože, očí, pľúc 

Alternaria alternata   

a)  makr. -  biele kolónie, neskôr až tmavo hnedé s bielou kontúrov 

b)  mikrosk. - krátke hýfy, tvorí makrokonídie - septované v rôznych smeroch a nápadne 

sfarbené - diktyospóry 

c)  pat. - kontaminat, zriedkavo spôsobuje infekcie, produkuje mykotoxíny 

Botrytis cinerea   

a)  makr. -  biele kolónie,  neskôr zelenkavo hnedé, vatovitý porast 

b)  mikrosk. - konídiofóry sú stromčekovité, konídie sa vytrusujú na malých zdurených 

konídiofóroch v podove kvetu 

c)  pat. - kontaminat, má pektinolytickú aktivitu 
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Trichoderma viride   

a) makr. -  biele vatovité kolónie, neskôr sfarbené do zelena, septované hýfy 

b) mikrosk. – má septované hýfy, fialidy s konídiami, ktoré sú okrúhle, ale vyskytujú sa v 

klastroch 

c) pat. – kontaminant, ale zriedkavo môže byť aj pôvodca infekcie 

Phoma sp.   

a) makr. -  práškovité kolónie zelené, hnedé až dočierna 

b) mikrosk. - dlhé septované hýfy, asexuálna forma - pyknida - býva okrúhla, otvorená cez 

ostiolu, konídie sa formujú vo vnútri pyknidy  

c) pat. - kontaminant, príležitostne spôsobuje mykózy 

Trichothecium roseum   

a) makr. -  najskôr svetlý, neskôr ružový až oranžový porast 

b) mikrosk. - dlhé septované hýfy, konídiofóry sú dlhé, nevetvené, konídie hruškovité a 

dvojbunkové - aleuriospóry  

c) pat. - kontaminant, príležitostne spôsobuje mykózy, produkuje toxín trichotecín 

Cladosporium sp.   

a) makr. -  povrch kolónie so zelenkavým nádychom, hnedý až čierny 

b) mikrosk. - septované hýfy, konídie vynikajú pučaním (blastospóry), konídiofóry sú tmavé 

vo zväzkoch, niekedy tvorí 1 - 3 bunkové konídie  

c) pat. - nie je patogénny, saprofytický kontaminant 

Humicola sp.   

a) makr. -  biele, šedé až šedočierne kolónie 

b) mikrosk. - tvorí aleuriospóry v krátkych retiazkach, tvorí interkalárne chlamydospóry   

c) pat. - pôdny mikroorganizmus, rozkladá celulózu 

Stachybotrys alternans   
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a) makr. -  biele kolónie, neskôr čierne 

b) mikrosk. - dlhé septované hýfy, konídiofóry vetvené, pigmentované, obsahujú 3-10 fialíd,  

konídie sú tmavé, oválne  

c) pat. - všeobecne sa považuje za kontaminant, produkuje toxín  

Sepedonium sp.   

a) makr. -  pri 25° C sú kolónie najskôr biele a vatovité, neskôr dožlta, pri 37° C narastú so 

zelenkavým nádychom, opak kolónie je oranžový 

b) mikrosk. -  septované hýfy s jednotlivými alebo rozvetvenými konídiofórmi, tvorí aj 

chlamydospóry, netvorí mikrokonídie  

c) pat. - kontaminant, parazity vyšších húb 

Scopulariopsis brevicaulis   

a) makr. - kolónie sú najskôr biele plstnaté, neskôr vytvárajú nízky zamatový porast - 

žltohnedý, škoricový, až čokoládový s tenkým druhotným mycéliom 

b) mikrosk. - septované hýfy, na konídiofóroch sú anelidy, konídie sú veľké a okrúhle  

c) pat. - kontaminant, príležitostne spôsobuje hĺbkové infekcie nechtov 

 

Úloha č. 1 Makroskopická charakteristika rastu.  

Postup Pozorujeme kolónie mikroorganizmov narastené na Sabouraudovom agare v Petriho 

miske po 10 dňovej kultivácii a charakterizujeme makrovzhľad kolónie - tvar, farbu, vzhľad, 

konzistenciu. 

Úloha č. 2  Mikroskopická charakteristika rastu. 

Postup Pozorujeme nárast mikroorganizmov na vopred pripravených sklíčkových kulrúrach 

so Sabouraudovým  agarom, všímame si okraj kolónií a prvky vegetatívnej a generatívnej  

fruktifikácie. Príprava sklíčkových kultúr je podobná ako pri kvasinkách, len dĺžka kultivácie 

je 7 až 10 dní. Z pevnej  pôdy pripravíme pomocou preparačnej ihly natívne preparáty húb v 
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laktofenolovom roztoku  a sledujeme morfológiu a  prvky fruktifikácie - prítomnosť rôznych 

druhov spór  a spôsob filamentácie.  

Úloha č. 3  Príprava  neznámej vláknitej huby na identifikáciu 

Postup Neznámu  mikroskopickú hubu naočkujeme na Sabouraudov agar a pripravíme 

sklíčkové kultúry so Sabouraudovým agarom. Príprava sklíčkovej kultúry je podobná ako v 

predchádzajúcom cvičení s tým rozdielom, že  kultúru nerozotierame do tvaru vlnovky, ale 

kvapneme kvapku agaru na podložné sklíčko, naočkujeme a prikryjeme krycím sklíčkom. 

Ostatný postup je  rovnaký.   
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4. Identifikácia medicínsky významných kvasiniek a vláknitých húb. 

 

     Väčšina kvasiniek a vláknitých húb sa považujú za oportúnne patogény a ochorenia 

vyvolávajú len u imunitne oslabených jedincov. Infekcie, ktoré vyvolávajú sa nazývajú 

mykózy. Môžeme ich rozdeliť do dvoch hlavných skupín. Sú to povrchové mykózy, ktoré 

zahŕňajú dermatomykózy (mykózy kože a podkožia), prípadne povrchové mykózy očí. 

Ďalšou skupinou sú mykózy vnútorných orgánov, pri ktorých je potrebné na ich potvrdenie 

odobrať materiál podľa predpokladanej infekcie, a to spútum, mozgovomiešny mok, stolicu, 

moč, hnis, krv a pod. Fungálne infekcie sa delia aj podľa výskytu, a to na lokalizové a na 

generalizované. Lokalizované sa prejavujú ako lokálna infekcia a generalizované ako celková 

infekcia organiznu, najčastejšie vyúsťujúca do sepsy. Mykózy sa môžu deliliť aj podľa 

mikroorganizmu, prípadne prejavu ochorenia, čo je zhrnuté v Tab. č. 1 v prvej kapitole. 

     Na terapiu týchto ochorení sa používajú antifungálne látky, ktoré spôsobujú potlačenie 

alebo úplnú inhibíciu rastu húb. Rozdeľujú sa do niekoľkých skupín na základe mechanizmu 

účinku. Polyénové antimykotiká (nystatín a amfotericín B) sú buď syntetického pôvodu, 

alebo sú  prírodnými produktami filamentujúcich baktérií, najčastejšie rodu Streptomyces. 

Zasahujú do štruktúry membrány húb a porušujú jej permeabilitu tým,  že sa  viažu sa na 

ergosterol, ktorý je  kľúčovým sterolom  v integrite eukaryotických membrán. Tým spôsobujú 

poškodenie v membráne. Amfotericín B sa používa v terapii len tažkých fungálnych infekcií 

kôli nežiadúcim účinkom na ľudský organizmus.  Druhú skupinu tvoria azoly, alylamíny a 

morfolíny.  Sú to chemoterapeutiká, ktoré tiež zasahujú do syntézy ergosterolu, ale na rôznej 

úrovni počas jeho syntézy. Predstavujú skupinu látok, ktorý sa najčastejšie používajú v terapii 

mykóz. Najznámejšie z nich sú ketokonazol, klotrimazol, flukonazol, vorikonazol, terbinafín, 

naftifín a amorolfín. Do tretej skupiny patrí griseofulvín, ktorý sa zaraďuje medzi látky 

interagujúce s tubulínom, a teda ovplyvňujúci delenie buniek. Bol izolovaný ako produkt 
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huby Penicillium griseofulvum. Je veľmi účinný  na dermatofyty, ktoré vyvolávajú infekcie 

keratinóznych tkanív. Jeho využitie obmedzuje vysoká toxicita. Do štvrtej skupiny patrí látka 

zasahujúca do syntézy DNA nazývajúca sa 5-fluorocytozín. Niektoré významné antifungálne 

látky sú na Obr. 24 a-f. 

Obr. 24a Štruktúra amfotericínu B. 

  

Obr. 24b Štruktúra nystatínu. 

Obr. 24c Štruktúra klotrimazolu. 
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Obr. 24d Štruktúra ketokonazolu. 

 

Obr. 24e Štruktúra flukonazolu. 

 

Obr. 24f Štruktúra 5-fluorocytozínu. 
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4.1. Identifikácia kvasiniek 

     Pri identifikácia kvasiniek podobne ako pri všetkých mikroorganizmoch  je  dôležité 

správne odobratie a spracovanie materiálu, ako sú mozgovomiešny mok, moč, koža nechty, 

vlasy, stolica, krv, spútum tkanivá a pod. Ďalším dôležitým krokom je makroskopické 

vyšetrenie rastu kultúry na pevnej i v  tekutej pôde. Z pevných pôd sa najviac používa 

Sabouraudov agar, na ktorom sa sleduje rast, textúra kolónie, okraje, farba, zápach, tvorba 

pigmentov a pod. V tekutej pôde sa predovšetkým sleduje tvorba zákalu, sedimentu, kožky.    

     Ďalej sa materiál priamo vyšetruje mikroskopicky. Po izolácii mikroorganizmov sa tieto 

ďalej vyšetrujú  mikroskopicky priamo, prípadne po nasledujúcich testoch: 

 KOH test - priame pozorovanie v natívnom preparáte  

 tvorbu  kapsúl - pomocou atramentového preparátu  (Cryptococcus, Rhodotorula)  

 tvorba pravého mycélia a  pseudomycélia - (Candida, Trichosporon, Geotrichum, S. 

cerevisiae ) 

 chlamydospóry - (C. albicans, Aureobasidium) 

 výpučok- (C. albicans, C. dubliniensis)  

 askospóry -  (S. cerevisiae, Hansenula, Pichia) 

 artrospóry - (Geotrichum candidum, Trichosporon cutaneum) 

Ďalším krokom je kultivačné vyšetrenie, ktoré zahŕňa rast pri rôznych teplotách, väčšinou  

pri  28 C, 35 C prípadne 37 C alebo 43 C - 45 C. Okrem toho, identifikácia zahŕňa rad 

biochemických testov: 

 fenol-oxidázový test - na odlíšenie Cryptococcus neoformans, ktorý  tvorí tmavohnedé 

kolónie po 2-5 dňoch 

 ureáza - schopnosť produkovať intracelulárny enzým ureázu, ktorý rozkladá močovinu na 

CO2 a amoniak, čím sa  alkalizuje prostredie a dochádza k zmene zafarbenia 

(ureázu produkujú  rody Cryptococcus, Trichosporon, C. krusei, C. lipolytica)  
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 asimilácia cukrov - mikroorganizmy sú schopné zúžitkovať cukry na rast, rast sa považuje 

za indikátor zúžitkovateľnosti zdroja, je to  kvantitatívny i kvalitatívny ukazovateľ. 

Výsledky z týchto reakcií sa zhŕňajú do auxanogramov. 

Zaradené sú cukry: glukóza, maltóza, sacharóza, laktóza, galaktóza, melibióza, celobióza, 

inozitol, xylóza, rafinóza, trehalóza, dulcitol. Ak mikroorganizmy cukry využijú, produkujú 

kyseliny, v dôsledku čoho sa  zmení  pH prostredia a zafarbenie pôdy. 

 fermentácia - prítomnosť kvasných vlastností s produkciou plynu, ich zostavením 

vznikajú zymogramy   

Zaradené sú cukry: glukóza, maltóza, sacharóza, laktóza, galaktóza,  trehalóza. Produkcia 

plynov slúži hlavne pre odlíšenie v rámci rodu Candida 

 KNO3 utilizácia - KNO3 využívajú Cryptococcus albidus, Cryptococcus terreus, 

Rhodotorula glutinis, Hanzenula anomala, Trichosporon pullulans 

 rýchla identifikácia - okrem klasickej identifikácie sa využíva aj rýchla identifikácia, ktorú 

je  obyčajne možné odčítať do 24 h. Medzi takéto testy patria rýchle komerčné testy na 

identifikáciu, ako sú: MicroScanYeast Identification Panel, API ZYM, API Yest Ident., 

Vitek systém, API test 20 C na identifikáciu najčastejšie sa vyskytujúcich rodov 

kvasiniek, API Candida test na identifikáciu kvasiniek rodu Candida. 

 serológia, ktorá zahŕňa detekciu bunkových  antigénov v klinickom materiáli (sére, moči), 

predovšetkým manoproteínov bunkovej steny (využíva sa na detekciu rodov  Candida a  

Aspergillus) pomocou špecifických protilátok,  alebo sa sleduje u pacientov aj produkcia 

protilátok pri fungálnej infekcii    

 PCR techniky sa okrem diagnostiky využívajú pri dôkazoch o pôvode a šírení 

jednotlivých druhov húb u nemocničných pacientov   

 produkcia exoenzýmov, predovšetkým toxínov, ktorých častými producentami sú rody 

Aspergillus, Fusarium, Penicillium a Stachybotrys.  
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Základná identifikácia kvasiniek je zhrnutá v Tab. 2. 

4.2. Identifikácia vláknitých húb 

     Pri identifikácia vláknitých húb podobne ako pri identifikácii kvasiniek  je  dôležité 

správne odobratie a spracovanie materiálu, ktorý je podobný ako pri kvasinkách. Pri 
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identifikácii vláknitých húb zohráva stále kľúčovú úlohu  makroskopické  a mikroskopické 

vyšetrenie ako aj kultivácia (predovšetkým teplota) kultúry na pevnej, prípadne  tekutej pôde. 

Z pevných pôd sa najviac používa Sabouraudov agar, na ktorom sa sleduje rast, textúra 

kolónie, okraje, farba, zápach, tvorba pigmentov a pod. Pri mikroskopickom vyšetrení sa 

zameriavame:  

veľkosť,  tvar  a farba konídií - blastokonídie, anelokonídie, aleuriokonídie, artrokonídie a 

pod., septovanie konídií, tvorba konídií a konídiofóru, štruktúra konídiofóru, jeho vetvenie, 

chlamydospóry, tvorba pohl. foriem -  kleistotécií, pyknidy, stroma 

     Biochemické  vyšetrenia sa používajú zriedkavo, ale z rýchlej identifikácie sa využívajú 

serologické metódy na  dôkaz bunkových  antigénov  (dôkaz rodu Aspergillus), ako aj PCR  

techniky. 

 

4.3. Praktické cvičenie 

Názov -  Identifikácia kvasiniek  a vláknitých húb.  

Pomôcky - mikroskop, imerzný olej, štvorce buničitej vaty, Pasteurove pipery, podložné a 

krycie sklíčka, súprava pre prípravu sklíčkových kultúr, sterilné Petriho misky a skúmavky, 

pinzety, preparačné ihly, mikrobiologické očká, rukavice, mikrobiologické rúška, 

denaturovaný alkohol, dezinfekčný roztok 

Kultivačné pôdy a iný materiál - pôdy s obsahom cukrov glukóza, maltóza, laktóza, inozitol, 

dulcitol, celobióza,  Durhamove skúmavky boli pridané do pôd s obsahom cukrov glukóza, 

maltóza a laktóza, ryžový agar, roztok laktofenolu, sterilný fyziolofický roztok, API 20 C test 

na rýchlu identifikáciu kvasiniek, alebo API Candida (prípadne iný test pre rýchlu 

diagnostiku), parafínový olej, McFarlandova stupnica, špičky, mikropipety  

Mikroorganizmy -  rôzni zástupcovia rodu Candida (C. albicans, C. krusei, C. glabrata, C. 

parapsilosis, C. guilliermondii, C. tropicalis, C. zeylanoides, C. dubliniensis), rodu 
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Trichosporon a Cryptococcus albidus, Geotrichum candidum, Saccharomyces cerevisiae, 

neznáma kultúra kvasinky a vláknitej huby  

Úloha č. 1 Makroskopická a mikroskopická identifikácia neznámej kvasinky  

Postup  Pozorujeme nárast neznámej kvasinky v tekutej 24 h kultúre pripravenej v 

Sabouraudovej pôde. Sledujeme tvorbu zákalu, kožky, sedimentu. Z tekutej 24 h kultúry 

pripravíme natívny preparát a sledujeme tvar buniek a prvky fruktifikácie - spór a filamentov.  

Ďalej pozorujeme kolónie mikroorganizmov narastené na Sabouraudovom agare v Petriho 

miske po 24 h kultivácii a charakterizujeme makrovzhľad kolónie - tvar, farbu, vzhľad, 

konzistenciu, vôňu. Na vopred pripravených sklíčkových kulrúrach so Sabouraudovým a 

cibuľovým agarom pozorujeme pod mikroskopom okraj kultúry a prvky vegetatívnej a 

generatívnej  fruktifikácie.  Z chlamydospórového a Fowellovho agaru pripravíme natívne 

preparáty a sledujeme prvky vegetatívnej fruktifikácie.  Pripravíme natívny preparát z média 

na kultiváciu výpučku a pravého mycélia a pozorujeme tvorbu týchto morfologických foriem. 

Úloha č. 2  Tvorba kapsúl 

Postup Na podložné sklíčko kvapmene kvapku tušu a suspenzie kvasiniek a  pod 

mikroskopom pozorujeme prítomnosť alebo neprítomnosť kapsuly.  

Úloha č. 3  Asimilácia a fermentácia cukrov  neznámou kvasinkou klasickými testami 

Postup  Z 24 h kultúry  neznámej kvasinky kultivovanej v  Sabouraudovej pôde, pripravíme 

suspenziu o hustote 10
7
 buniek/ml. Takto pripravenou suspenziou v objeme 20 l naočkujeme  

vopred pripravené skúmavky so Sabouraudovou pôdou s obsahom cukrov: glukóza, maltóza, 

laktóza, inozitol, dulcitol, celobióza, ktoré boli do média pridané v množstve 0,2 %.  Kultúry 

kultivujeme pri 28 C. Do 24 h odčítame asimiláciu cukrov, ktorá sa prejaví zmenou 

zafarbenia pôdy. 

     Podobne naočkujeme aj skúmavky, ktoré obsahujú  cukry glukóza, maltóza, laktóza, ale 

navyše obsahujú Durhamove plynovky na stanovenie prítomnosti plynu, ktorý je produktom 
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fermentácie. Kultúry kultivujeme pri 28 C. Do 24 - 48 h odčítame asimiláciu cukrov. 

Pozitívna reakcia sa prevaví tvorbou bubliniek v Durhamovej skúmavke. 

Úloha č. 4  Utilizácie KNO3 

Postup   Na Petriho misku s pôdou obsahujúcou len premytý agar nalejeme a rozotrieme 

kľučkou kultúru neznámej kvasinky. Potom  nasypeme na jednu polovičku Petriho misky do 

malej jamky pár kryštálikov KNO3 a na druhú stranu ako pozitívnu kontrolu nalejeme do 

jamky pár kvapiek peptónovej vody, ktorá slúži ako pozitívna kontrola. Nárast  v okolí KNO3 

odčítame do 24 h. 

Úloha č. 5  Ureázový test 

Postup Na Petriho misku s agarovou pôdou obsahujúcou  močovinu naočkujeme kultúru 

neznámej kvasinky, ktorú rozotrieme sterilným tampónom. Nárast a zmenu zafarbenia 

odčítame do 24 h. 

Úloha č. 6 Asimilácia a fermentácia cukrov API 20 testom 

Postup  Postup pri identifikácii neznámej kvasinky je názorne spracovaný na Obr. 25. 

Keďže mnohé z postupov použitých na identifikáciu boli už popísané, budeme sa podrobejšie 

venovať len API 20 C testu. Do krytu súpravy, ktorá slúži na prikrytie, rovnomerne do každej 

komôrky napipetujeme sterilnú destilovanú vodu.  Mikroorganizmus rozmiešame v 0,85 % 

roztoku NaCl alebo vo fyziologickom roztoku na hustotu 2 stupňa McFarlanda. Jednu kvapku 

z tohto média kvapneme na ryžový agar a 2 kvapky do ľudského séra (tento pokus je pre 

výučbové účely nahradený postupom na tvorbu výpučku a pravého mycélia, popísanom v 2. 

kapitole). Otvoríme fľaštičku s C médiom, ktoré je súčasťou súpravy  a naočkujeme 100 µl (3 

kvapky) zo suspenzie, rozmiešame bez vytvorenia bublín.  Pateurovou pipetou naočkujeme 

sadu presne po okraj jamky bez bubliniek (Obr. 26). Prvých 8 komôrok od glukózy po 

melobiózu prekryjeme ešte minerálnym olejom. Ostatné komôrky treba naplniť na rovinu 
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okraja. Test sa odčíta do 24 h. Spôsob odčítania výsledkov  a identifikačná tabuľka k tomu sú 

v Tab. 3.  

 

 

 

Obr. 25  Postup odporučený pri identifikácii neznámej kvasinky. 
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Obr. 26 Tabuľka vyhodnotenia API 20 testu. 
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Tab. 3 Vyhodnotenie a identifikácia kvasiniek podľa API 20 testu. 
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Úloha č. 6  Makroskopická a mikroskopická identifikácia neznámej vláknitej huby 

Postup  Pri identifikácii neznámej vláknitej huby používame postupy, ktoré sú spomenuté 

v úvodnej časti tejto témy.  Dominantné postavenia má   makroskopické  a mikroskopické 

vyšetrenie ako aj kultivácia.  Pozorujeme kolónie narastené na 10 dňovom Sabouraudovom 

agare a charakterizujeme makrovzhľad kolónie - tvar, farbu, vzhľad, konzistenciu, textúru, 

okraje, tvorbu pigmentov. Na vopred pripravených sklíčkových kulrúrach so Sabouraudovým 

agarom pozorujeme tvorbu filamentov a prvky vegetatívnej a generatívnej fruktifikácie  ako 

je spomenuté v 3. kapitole. Pri mikroskopickom vyšetrení sa zameriavame na sledovanie 

prvkov vegetatívnej a generatívnej fruktifikácie, ako je to uvedené v úvode tejto kapitoly. 
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5. Odlíšnie kvasiniek C. albicans a C. dubliniensis 

Odlíšenie C. dubliniensis od C. albicans založené na stanovení rozdielov v morfológii, 

fyziológii (rast na CHROMagare Candida, CANDIDA ID agare, produkcia chlamydospór, 

tvorba výpučkov v ľudskom sére, rast pri zvýšenej teplote) a na stanovení asimilačných 

a fermentačných profilov (API 20C AUX, ID 32 C, RapID Yeast Plus system, Vitec YBC). 

Často využívanou je pôdou na identifikáciu kandíd sa stal CHROMagar Candida. Je to živné 

médium, ktoré obsahuje zmes chromogénnych substrátov. Produkcia rôznych hydrolytických 

enzýmov u jednotlivých druhov kandíd umožňuje hydrolýzu týchto substrátov a rozlíšenie 

kolónií na základe farebnej reakcie. Bledozeleno sfarbené kolónie indikujú prítomnosť 

enzýmu N-acetyl-galaktozoaminidázy a sú identifikované ako Candida albicans. V roku 1997 

popísali COLEMAN a kol. tmavozelené kolónie C. dubliniensis. Aj iné pôdy využívajú rôzne 

vlastnosti chromogénnych substrátov. Druhým veľmi dôležitým testom, ktorý slúži na 

odlíšenie C. albicans a C. dubliniensis od iných kvasiniek, je produkcia výpučkov. Tento test 

však nemôže byť použitý pri rozlišovaní týchto dvoch druhov, keďže obidva druhy výpučky 

tvoria. Schopnosť klinických izolátov Candida sp. asimilovať spektrum cukrov ako jediný 

zdroj uhlíka a dusíka sa používa vo veľkej miere na identifikáciu jednotlivých druhov kandíd. 

V identifikácii sa veľmi často používajú komerčné sety na dôkaz biochemických reakcií. 

Tieto testy (napríklad API 20C AUX) umožňujú získať profil nielen C. albicans, ale aj C. 

dubliniensis. C. dubliniensis nie je schopná na rozdiel od väčšiny izolátov C. albicans 

asimilovať xylózu, -metyl-D-glukozid a DL-laktát. Tento poznatok sa využíva i pri 

doplnkových testoch, ktoré testujú skvasovanie cukrov v skúmavkách. 

C. albicans a C. dubliniensis sa dajú klasifikovať aj podľa tvaru, počtu a umiestnenia 

chlamydospór. Kým bunková stena u C. albicans je tenšia a chlamydospóry sú umiestnené 

jednotlivo, u C. dubliniensis je bunková stena hrubšia a chlamydospóry sú usporiadané po 

dvoch, prípadne po troch v skupinách. 
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Pre identifikáciu rôznych druhov kandíd využívame aj schopnosť, prípadne 

neschopnosť rastu pri zvýšenej teplote. C. albicans a C. dubliniensis sa dajú od seba odlíšiť 

inhibíciou rastu C. dubliniensis pri 42 °C, prípadne inhibíciou rastu C. dubliniensis pri 45 °C.  

Ďalšou charakteristikou C. dubliniensis je, že tento druh nemá na rozdiel od C. albicans 

-glukozidázovú aktivitu, ale je schopný redukovať TTC (2,3,5-trifenyltetrazolium chlorid). 

2002). 

Použitie metód založených na rozdielnom fenotype je však často ovplyvnené osobnou 

skúsenosťou a preto môže dochádzať k chybnej identifikácii. Preto sa vyvíjajú nové a 

presnejšie metódy, založené na molekulárno-biologických postupoch, ako napr. izolácia 

genómovej DNA a DNA fingerprinting, rRNA sekvenčná analýza, multilókusová enzýmová 

analýza a  hybridizácia, reverzná hybridizácia, pulzná elektroforéza a génové sondy. 

Jednoduchú a rýchlu metódu identifikácie predstavuje PCR reakcia. Využívajú sa, napríklad, 

oligonukleotidové sekvencie kódujúce gény veľkej podjednotky ribozómov (26S) prípadne 

boli primery získané pri sledovaní rozdielov medzi C. albicans a C. dubliniensis. Pri rozlíšení 

týchto dvoch druhov sa využívajú i rozdiely v zložení bunkových membrán. U C. albicans 

prevažuje kyselina fosfatidická, u C. dubliniensis fosfatidyletanolamín a fosfatidylglycerol. 

V poslednom čase sa venuje pozornosť nielen možnostiam identifikácie C. dubliniensis, ale aj 

patogenéze tohto nového druhu. Po intravenóznej inokulácii myšiam sa pri histopatologickej 

analýze infikovaných orgánov nachádza v prípade C. dubliniensis kvasinková forma, zatiaľ 

čo  C. albicans sa premieňa na mycélium. Zápalová reakcia je silnejšia pri infekcii C. 

dubliniensis. C. dubliniensis je citlivejšia na fungicídnu aktivitu leukocytov a toxický efekt 

peroxidu vodíka. Pri kultivácii in vitro, C. dubliniensis rastie pomalšie ako C. albicans, ale 

tvorba výpučkov je rýchlejšia. Ak sú bunky kultivované v RPMI 1640 médiu, prídavok 

fetálneho teľacieho séra potláča rast C. dubliniensis, ale zvyšuje rast C. albicans. U C. 

dubliniensis bolo identifikovaných 7 homologických aspartických proteáz s aspartickými 
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proteázami C. albicans. Ďalej bolo dokázané, že C. dubliniensis lepšie adheruje k bukálnym 

epiteliálnym bunkám, čo môže poukazovať na vysokú schopnosť tohto druhu kolonizovať 

ústnu dutinu.  

Úloha č. 1 Identifikácia kvasiniek na CHROMagare Candida 

Postup..CHROMagar Candida je komerčné médium používané na jednoduchú identifikáciu 

kvasiniek. C. dubliniensis sa vyznačuje tmavozeleno sfarbenými kolóniami, kolónie C. 

albicans sú bledozelené. Kvasinky oboch druhov rozočkujeme krížovým rozterom na 

CHROMagar Candida platne (Becton Dickinson and Company, Sparks, USA) 

a kultivovujeme 48 h pri 37 C. Jednotlivé druhy boli určíme na základe sfarbenia kolónií. 

Úloha č. 2 GT test 

Postup.GT (germ tube) test je určený pre rýchle stanovenie tvorby výpučkov, ktoré sú 

charakteristickým diagnostickým znakom pre určenie C. albicans a C. dubliniensis. Kvasinky 

rozsuspendujeme vo fyziologickom roztoku na hustotu 2. Stupňa McFarlanda. Dve kvapky 

z tejto suspenzie kvapneme 30 µl ľudského 66era v mikrotitračnej platničke. Po 2-3 h 

kultivácii pri 37 °C tvorba výpučkov stanovíme počítaním v Bürkerovej komôrke. 

Úloha č. 3 Asimilácia a fermentácia cukrov API 20C AUX testom 

Postup Asimilácia a fermentácia cukrov kvasiniek testujeme pomocou komerčnej súpravy 

API 20C AUX (bioMérieux, Francúzsko). Test je založený na schopnosti kvasiniek využívať 

jednoduchý substrát ako zdroj uhlíka (auxanogram). Do krytu súpravy, ktorá slúži na 

prikrytie, rovnomerne napipetujeme do každej komôrky sterilnú destilovanú vodu. 

Mikroorganizmus rozsuspendujeme vo fyziologickom roztoku na hustotu 2. stupňa 

McFarlanda. 100 µl tejto suspenzie očkujeme do fľaštičky s C médiom, ktoré je súčasťou 

súpravy a rozmiešame bez vytvorenia bublín. Automatickou pipetou očkujeme sadu presne po 

okraj jamky bez bubliniek. Uzatvorené testy kultivujeme 48-72 h pri 28 C. Po 24, 48 a 72-h 

kultivácii odčítame rast kvasiniek v jednotlivých jamkách. Zákal porovnáme s pozitívnou 
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a negatívnou kontrolou. Ako pozitívna kontrola slúži glukóza, ktorá je utilizovaná všetkými 

druhmi kvasiniek a negatívnou kontrolou je jamka, ktorá neobsahuje žiaden substrát. Za 

pozitívny výsledok považujeme zákal väčší ako v prípade negatívnej kontroly. Odčítané 

výsledky vyhodnotíme pomocou identifikačnej tabuľky. 

Úloha č.4 Asimilácia a fermentácia cukrov klasickými testami  

Postup Z 24 h kultúry kvasiniek kultivovaných na Sabouraudovom agare pripravíme 

suspenzia o hustote 10
7
 b/ml. Takto pripravenú suspenziou v objeme 20 l očkujeme vopred 

pripravené skúmavky s 5 ml základného média na dôkaz sacharidov s obsahom cukrov D(+)-

xylóza a alfa-metyl-D-glukozid. Kultúry kultivujeme pri 28 C. Asimilácia cukrov, ktorá sa 

prejaví zákalom, odčítane do 24-72 h. 

Úloha č. 5 Tvorba chlamydospór 

Postup Na stimuláciu tvorby chlamydospór použijeme sklíčkové kultúry. Do Petriho misky sa 

na dno položíme hrubý filtračný papier navlhčený v sterilnej vode, a naň sklenená trubička  

ohnutá v tvare U. Na túto trubičku sa položíme podložné sklíčko, na ktoré kvapneme 2 

kvapky ryžového agaru asi vo vzdialenosti 1,5 cm od okraja, ktoré boli vlnovkovite rozotrené 

po povrchu sklíčka. Po naočkovaní kultúry kvasiniek, agar prekryjeme krycím sklíčkom. 

Zakryté Petriho misky kultivovujeme 48 h pri 28 °C. Tvorba chlamydospór pozorujeme 

mikroskopicky. 

Úloha č. 6 Schopnosť rastu pri zvýšenej teplote 

Postup Schopnosť rásť pri 42, resp. 45 C sa využíva ako jednoduchý test na rozlíšenie C. 

albicans a C. dubliniensis. Kvasinky kultivujeme najskôr 24 h pri 37 C na Sabouraudovom 

agare. Časť izolovanej kolónie následne prenesieme a rozočkujeme na Petriho misky so 

Sabouraudovým agarom. Po 48 h kultivácii pri 42, prípadne 45 C, nárast vyhodnocujeme 

vizuálne. 
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Úloha č. 7 Izolácia kvasinkovej DNA a odlíšenie C. albicans a C. dubliniensis pomocou PCR 

Postup Kvasinky pred izoláciou naočkujeme na Petriho misku so Sabouraudovým agarom 

a kultivujeme 24-48 h pri 37 °C. Do 1,5-ml Eppendorf skúmaviek obsahujúcich 0,5 ml 

sterilnej destilovanej vody prenesieme jedno veľké očko takto pripravených buniek. Po 

vortexovaní a centrifugácii (13 000 rpm, 2 min) supernatant odstránime a bunky 

rozsuspendujeme v 0,5 ml tlmivého roztoku, ktorý obsahoval 1 M sorbitol, 1% 2-

merkaptoetanol a 0,2 µl lytikázy (50 000 U/ml). Inkubácia prebiehala za občasného miešania 

pri 37 °C 2 h. Sféroplasty scentrifugujeme (5 000 rpm, 5 min) a ich lýza pokračuje pridaním 

0,5 ml lytického roztoku 30 min pri 65 °C. Ďalej bola pridaná štvrtina objemu (125 µl) 7,5 M 

octanu amónneho a 0,5 ml chloroform-izoamylalkoholu (24:1), následne centrifugujeme (13 

000 rpm, 10 min), pokým sa nevyčíri horná vrstva. Supernatant prenesieme do novej 1,5-ml 

Eppendorf skúmavky. Po pridaní 0,5 ml izopropanolu (-20 °C). obsah skúmaviek premiešame 

6-násobným prevrátením. Vzorky uložíme pri -20 °C 0,5-1 h. Po centrifugácii (13 000-15 000 

rpm, 10 min pri 4 °C) odoberieme supernatant a sediment premyjeme 70 %-ným etanolom. 

Vzorky scentrifugujeme (13 000-15 000 rpm, 2 min pri 4 °C) a po dôkladnom vysušení DNA 

rozpustíme v 30 µl tlmivého roztoku TE. Vzorky nakoniec ošetríme 1,5 µl 10 mg/ml RNázy 

A počas 30 min pri 37 °C. Získanú DNA uskladníme pri -20 °C. Na odlíšenie C. albicans a C. 

dubliniensis boli použité primery Cd-oligo2/F (TTTGAAAAGT CGTGCAGCAG) a Cd-

oligo 2/R (ACTGACGACTCATGGCAAAT). Pomocou špecifických primerov sa zistilo, že 

C. dubliniensis sa odlišuje od ďalších genotypov C. albicans prítomnosťou 1024 bp produktu. 

Sekvenácia potvrdila, že ide o unikátnu sekvenciu v genóme C. dubliniensis. Podmienky pre 

PCR reakciu sú nasledovné: reakčná zmes obsahuje: 12 µl sterilnej deionizovanej vody, 2 µl 

reakčného roztoku pre PCR (10x), 1,2 µl MgCl2 (25 mM), 2 µl dNTP Mix (2 mM), 0,5 µl 

primera Cd-oligo2/F (10 pM), 0,5 µl primera Cd-oligo2/R (10 pM), 0,6 µl DMSO, 1 µl 

kvasinkovej DNA, ktorú riedime sterilnou deionizovanou vodou v pomere 1:9, a 0,2 µl Taq-
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polymerázy (5u/µl). Reakčná zmes prekryjeme jednou kvapkou sterilného parafínového oleja. 

Pri negatívnej kontrole obsahovala reakčná zmes miesto 1 µl kvasinkovej DNA 1 µl sterilnej 

deionizovanej vody. 

Na PCR použijeme Personal Cycler. Podmienky cyklu sú nasledovné: počiatočná denaturácia

 1 min 94 °C 

 30 cyklov  denaturácia 1 min  94 °C 

  anelácia 30 s  51 °C 

  polymerizácia 30 s  72 °C 

 záverečná polymerizácia 10 min 72 °C 

Prítomnosť PCR produktu o veľkosti 562 bp stanovíme elektroforézou v 1,5% agarózovom 

géli. Na stanovenie molekulovej hmotnosti PCR produktu využijeme elektroforetické delenie 

v agarózovom géle, pričom veľkosť fragmentu určíme porovnaním s Gene Ruler™ 100bp 

DNA Ladder Plus. Na prípravu gélu s rozmermi 86x78x5 mm použijeme 1,5% agaróza, ktorú 

pripravíme rozvarením 0,6 g agarózy v 40 ml roztoku 1x TBE. Pred nanášaním vzorky na gél 

pridáme k 10 µl vzorky 4 µl nanášacieho roztoku STOP a 1 µl 1% roztoku EtBr. V prípade 

štandardného Gene Ruler™ 100bp DNA Ladder Plus zmiešame 4 µl sterilnej deionizovanej 

vody, 1 µl nanášacieho roztoku pre Gene Ruler™ 100bp DNA Ladder Plus (6xLoading Dye 

Solution), 1 µl Gene Ruler™ 100bp DNA Ladder Plus a 1µl 1% roztoku EtBr. 

Elektroforetické delenie prebieha v prítomnosti elektrolytu (1x TBE) 90 min pri 100 V. 

Agarózový gél podľa potreby prifarbíme v roztoku EtBr (0,5 ml/l) pri laboratórnej teplote 30 

min a premyjeme v čistej destilovanej vode 30 min. DNA vyzualizujeme na UV 

transiluminátore pri vlnovej dĺžke 254 nm. 
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6. Dermatofyty 

 

     Dermatofyty - tvoria osobitnú skupinu mikroskopických húb, ktorá obsahuje rody 

Trichophyton, Microsporum a Epidermophyton, ktoré patria medzi Fungi imperfecti. 

Pohlavné štádium týchto rodov predstavuje hlavne  rod Arthroderma, ktorý patrí medzi 

askomycétne huby. Táto skupina húb je charakteristická veľkou schopnosťou využívať 

keratín. Výskyt dermatofytov nie je ohraničený geograficky, aj keď niektoré druhy, ako 

napríklad, T. concentricum, sa vyskytuje len v centrálnej a južnej Amerike.  

Dermatofyty sa rozdeľujú   podľa miesta výskytu:  

 antropofilné – spôsobujú infekcia ľudí a zvierat, pričom infekcie zvierat sú zriedkavé 

 geofilné - pôdne, pôda predstavuje zdroj infekcie  pre ľudí i zvieratá 

 zoofilné - patogénne pre zvieratá, hoci prenos na človeka nie je vylúčený 

Spôsobujú ochorenia keratinóznych tkanív (vlasy, nechty, chlpy, koža). Ochorenia sú 

pomenované podľa miesta výskytu – tinea barbae – brada, fúzy, tinea capitis -čelo, obočie, 

mihalnice, tinea corporis - tvár, krk, tinea cruris – slabina, oblasti podbruška, tinea pedis – 

noha, tinea unguium (nechty). Tinea barbae je väčšinou spôsobená zoofilnými hubami, ako sú 

T. mentagrophytes var. mentagrophytes a T. verrucosum. Tinea capitis je najčastejšie 

spôsobená T. tonsurans a Microsporum canis. Tinea corporis je vyvolaná hlavne druhom T. 

rubrum. Tinea cruris je vyvolaná hlavne T. rubrum a Epidermophyton floccosum. Tinea pedis 

sa vyskytuje najčastejšie a jej vyvolávateľmi sú T. mentagrophytes var. mentagrophytes, T. 

mentagrophytes var. interdigitale a T. rubrum. Prenos infekcie je kontaktom s nakazeným 

človekom, zvieraťom alebo pôdou. 
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5.1. Identifikácia dermatofytov 

     Na identifikáciu sa odoberá rôzny materiál - koža nechty, vlasy. V diagnostike týchto 

mikroorganiznov sa uplatňuje mikroskopia, makroskopia, rýchlosť rastu, schopnosť tvoriť 

pigmenty, ale aj niektoré fyziologické a biochemické reakcie. 

     Makroskopia  je  založená na charakteristike kolónií - sleduje sa morfológia, farba, povrch, 

okraj, textúra, ktorá môže byť  granulovaná, prachová, vlnovitá. Zároveň sa sleduje dĺžka 

rastu a pigmentácia. Na rozdielnej dĺžke rastu sa podieľa živná pôda, teplota inkubácie 

(optimum je 24-26 C) a veľkosť inokula. Rýchlo rastúce druhy sa dajú určiť už po 5 až 10 

dňoch inkubácie, iné po 2 až 3 týždňoch a niektoré ešte neskôr. Veľmi dôležitá je 

mikroskopia, a to sledovanie tvorby mikrokonídií a makrokonídií a ich tvarov (Obr.27). 

Väščinou sa robí natívny preparát v laktofenole. 

 

 

 

Obr. 27 Rôzne typy makrokonídií a mikrokonídií u dermatofytov. 
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Veľmi dôležitú úlohu majú fyziologické testy: 

 in vitro perforácia vlasov - dôkaz pre druhy Trichophyton mentagrophytes  a T. rubrum, 

ale aj pre rody Microsporum canis a M. equinum. Pozitívnym výsledkom je tvorba 

perforačných kanálikov a lytických jamiek (Obr.28).  

 

Obr. 28 Perforačné kanáliky a lytické jamky vo vlase napadnutom dermatofytmi. 

 

 nutričné testy – slúžia na odlíšenie dermatofytov, pričom sa tvoria špecifické konídie. 

Základ tvorí kazeínové bazálne médium bez vitamínov (trychofytónový agar), do ktorého 

sa pridávajú nasledovné vitamíny a kombinácie: inozitol, inozitol s tiamínom, tiamín 

s nikotínovou kyselinou, ďalej sa pripravuje základná pôda s dusičnanom amónnym 

s histidínom. Zhrnutie je v Tab. 4. 

 enzymatické testy  

1. ureázový test - T. mentagrophytes produkuje ureázu, teda test je pozitívny a  T. rubrum – 

neprodukuje ureázu, test je negatívny. Princíp testu spočíva v tom, že rody produkujúce 

ureu rozkladajú močovinu prítomnú v kultivačnom médiu, v dôsledku čoho sa uvoľňuje 

čpavok, ktorý alkalizuje pôdu. Výsledkom toho dochádza k zmene zafarbenia pôdy na 

červeno. 

2. lipázový test - T. mentagrophytes produkuje lipázu, teda test je pozitívny a  T. rubrum – 

neprodukuje lipázu, test je negatívny. Princíp testu spočíva v tom, že rody produkujúce 
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lipázu rozkladajú olivový olej, ktorý sa pridáva do kultivačnej pôdy, v dôsledku čoho sa 

pôda alkalizuje a mení zafarbenie zo zelenej na postupne až silno modrú.  

3. tvorba pigmentov – je charakteristická hlavne pre druhy T. rubrum a T. mentagrophytes. 

Tieto rody na  zemiakovom agare tvoria pigmenty. 

4. ryžový substrát - dermatofyty dobre substrát prerastajú s výnimkou Microsporum  

audouinii.   

 test patogenity na zvieratách - robí sa na morčatách, ale v posledných rokoch sa  od testov 

na zvieratách ustupuje   

 

Tab.4 Nutričné testy na rozlíšenie dermatofytov. 
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Obrázky niektorých zástupcov dermatofytov  sú  zobrazené v prílohe na Obr. 46-49. 

Trichophyton mentagrophytles var. mentagrophytes   

a) makr. - biele kolónie, uprostred slabo žlté, hrubo zrnité, stred mierne zdvihnutý, okraj 

biely, spodná strana neurčito žltkavá, pôda nesfarbená 

b) mikrosk. - makrokonídie sú kyjovité, pretiahnuté s priečnymi septami, je ich málo, niekedy 

chýbajú, mikrokonídie sú guľaté, oválne, jednotlivo alebo v hroznovitých útvaroch, 

niekedy tvorí chlamydospóry 

c) pat. - spôsobuje ochorenia človeka a zvierat, napáda hlavne vlasy, fúzy, kožu, nechty 

Trichophyton mentagrophytes var. granulosum   

a) makr. - žltooranžové až okrové kolónie, vločkovité až chumáčkovité, okraj biely, spodná 

strana žltohnedá, pôda nesfarbená 

b) mikrosk. - makrokonídie podobné ako u Trichophyton mentagrophytes var. 

mentagrophytes, mikrokonídie  neboli nájdené 

a)  pat. - spôsobuje ochorenia človeka a zvierat -  tinea pedis, tinea capitis 

Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale   

a) makr. - biele vláknité kolónie, uprostred svetlo žlté, prachovitý alebo slabo zrnitý rast, 

okraj biely, vláknitý,  spodná strana špinavožltá až žltohnedá, pôda nesfarbená 

b) mikrosk. - makrokonídie netvorí,  mikrokonídie sú na vláknach jednotlivo alebo v 

hlúčkoch 

c) pat. - spôsobuje ochorenia človeka a zvierat -  tinea pedis, tinea cruris - koža, nechty 

Trichophyton rubrum var. rubrum   

a)  makr. - karmínovo červené až červenofialové, nízke kolónie, uprostred zvýšené, okolo 

stredu býva fialový prstenec, spodná strana má červený odtieň, menej často žltý 

b)  mikrosk. - makrokonídie sa vytvárajú  len vo zvláštnych podmienkach, mikrokonídie sú 

umiestnené v hroznách, menej často bývajú chlamydospóry 
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c)  pat. - spôsobuje ochorenia človeka a zvierat -  tinea cruris, tinea pedis, tinea corporis  

infikuje hlavne kožu a nechty 

Tento rod tvorí aj ďalšie variety, a to:. T. rubrum var. flavum, T. rubrum var. nigricans 

Trichophyton tonsurans var. tonsurans   

a)  makr. - prachovité alebo zamatové biele  kolónie,  stred zvráskavený, gombičkovitý, okraj 

kruhovitý, vláknitý, spodná strana  je sfarbená v koncentrických zónach dožlta, až dohneda 

b)  mikrosk. - makrokonídie sú hladké, zakrivené, v malom množstve, mikrokonídie sú 

guľovité, oválne, hruškovité, niekedy tvorí chlamydospóry 

c) pat. - spôsobuje ochorenia človeka a zvierat -  tinea pedis, tinea capitis - koža, nechty 

Microsporum canis   

a)  makr. - biele až šedobiele  kolónie,  uprostred žlté až žltooranžové, prachovité s 

radiálnymi zárezmi 

b)  mikrosk. – makrokonídie sú vretenovité, na obidvoch koncoch zašpicatené, majú silné 

steny, mikrokonídie sú hruškovité alebo kyjovité, hladké, jednobunkové, tvoria 

interkalárne chlamydospóry 

c)  pat. – je to zoofil, spôsobuje granulómy kože a podkožia 

Microsporum gypseum   

a)  makr. - biele  kolónie so šedozeleným nádychom, zrnitý až prachovitý,  spodná strana je 

sfarbená dooranžova, na vlasoch  tvorí spóry 

b)  mikrosk. - makrokonídie sú vretenovité, majú silné steny s výrastkami, mikrokonídie sú v 

hrozienkach, niekedy tvorí chlamydospóry 

c)  pat. – spôsobuje ochorenia človeka a zvierat -  tinea pedum,  tinea capitis 

Epidermophyton floccosum var. floccosum   
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a)  makr. - šedobiele  kolónie so silným žltozeleným nádychom,  stred zdvihnutý so zárezmi, 

okraj biely alebo šedý, rozbiehajúci sa do lúčov, spodná strana špinavo žltozelená až hnedo 

oranžová, pôda v okolí kolónie je žltá 

b)  mikrosk. - makrokonídie sú v skupinkách, s priečnymi septami, interkalárne silné 

chlamydospóry, mikrokonídie sa nevytvárajú 

c)  pat. – spôsobuje ochorenia človeka-  tinea pedis, tinea capitis - koža, nechty, u zvierat sa 

vyskytuje vzácne  

 

5.2. Praktické cvičenie 

Názov -  Morfologické a biochemické vlastnosti dermatofytov  

Pomôcky - mikroskop, imerzný olej, štvorce buničitej vaty, Pasteurove pipery, podložné a 

krycie sklíčka,  pinzety, preparačné ihly, mikrobiologické očká, rukavice, mikrobiologické 

rúška, denaturovaný alkohol, dezinfekčný roztok 

Kultivačné pôdy a iný materiál - Sabouraudov agar obohatený glukózou, agar pre ureázový 

test, agar pre lipázový test, sterilné Petriho misky s vysterilizovanými vlasmi, roztok 

laktofenolu, sterilný fyziolofický roztok, sterilné špáratká, sterilné mikroskúmavky 1,5 ml   

Mikroorganizmy -  Ttrichophyton mentagrophytes var. mentagrophytes, T. mentagrophytes 

var. granulosum,  T. rubrum,  T. verrucosum, T. tonsuras,  Microsporum persicolor, M. canis,  

M. gypseum, Epidermophyton floccosum 

Úloha č. 1 Makroskopická a mikroskopická identifikácia  

Postup  Pri identifikácii dermatofytov pozorujeme makroskopicky nárast, textúru, okraj 

a zafarbenie kolónií dermatofytov, ktoré rástli 7 –10 dní na Sabouraudovom agare 

obohatenom glukózou. Z tejto kultúry pripravíme natívne preparáty v laktofenole. Sledujeme 

prítomnosť  makrokonídií  a mikrokonídií a ďalších štruktúr typických pre dermatofyty.  

Úloha č. 2 Ureázový test 
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Postup  Na tento test sa používa agarová pôda s prídavkom močoviny a fenolovej červene. 

Pôda je pri pH 6.8 bezfarebná. Do stredu Petriho misky s touto pôdou urobíme jamku 

sterilným špáratkom. Do tejto jamky kvapneme asi 50 až 100 µl z hustej suspenzie 

mikroorganizmu v sterilnom fyziologickom roztoku, ktorý bol pripravený v mikroskúmavke 

pred očkovaním. Naočkovanú pôdu kultivujeme  7 dní pri 25º C. Ak kmeň produkuje ureázu, 

zmení sa zafarbenie pôdy na červenú v dôsledku alkalizácie pôdy.  

Úloha č. 3 Lipázový test 

Postup  Na tento test sa používa agarová pôda s prídavkom olivového oleja a roztoku farbičky 

nílskej modrej.  Do stredu Petriho misky s touto pôdou urobíme jamku sterilným špáratkom. 

Do tejto jamky kvapneme asi 50 až 100 µl z hustej suspenzie mikroorganizmu, ktorú 

pripravíme ako pri predchádzajúcej úlohe. Naočkovaný mikroorganizmus kultivujeme  35 dní 

pri 25º C. Ak kmeň produkuje lipázu, zmení sa zafarbenie pôdy na tmavozelenú až modrú.  

Úloha č. 4 Fyziologické testy 

Postup  Tento test sa nazýva aj test na odlíšenie rodu Trichophyton. Základná agarová pôda 

obsahuje nasledovné kombinácie rastových faktorov: 

 agarová pôda bez vitamínov 

 agarová pôda s prídavkom inozitolu 

 agarová pôda s prídavkom inozitolu a tiamínu 

 agarová pôda s prídavkom tiamínu 

 agarová pôda s prídavkom kyseliny nikotínovej 

 agarová pôda s prídavkom dusičnanu amónneho 

 agarová pôda s prídavkom dusičnanu amónneho a histidínu 

Očkovanie Petriho misky je podobné ako v predchádzajúcich prípadoch. Naočkovanú pôdu 

kultivujeme  7 – 14  dní pri 25º C.  Odčítanie výsledkov urobíme podľa Tab 4.  

Úloha č. 5 Testovanie tvorby pigmentov 
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Postup  Tento test sa používa na odlíšenie tvorby pigmentov u T. mentagrophytes  a T. 

rubrum. Používa sa zemiakový agar. Očkovanie je také isté ako u predchádzajúcich úloh. 

Kultivácia trvá 7 - 14 dní pri 25º C. T. rubrum  produkuje na zemiakovom agare červený 

pigment.  

 Úloha č. 6  Pestovanie dermatofytov na ryžových zrnách 

Postup  Ryžové zrná predstavujú výborný substrát pre všetky dermatofyty s výnimkou M. 

audouinii. Do Petriho misky sa nasype niekoľko špeciálne pripravených zrniek ryže. 

Kultivácia trvá 7 - 14 dní pri 25º C.  

Úloha č. 7 In vitro perforácia vlasov  

Postup  Do Petriho misky sa nasype 20 – 30 fragmentov  detských vlasov, ktoré sa 

vysterilizujú. Po vychladnutí sa pridá sterilná voda s pár kvapkami sterilného kvasničného 

extraktu. Vlasy naočkujeme drobnými kúskami mycélia z 10 – 14 dňovej kultúry 

a inkubujeme  2 – 4 týždne pri 25º C. Pozitívnym výsledkom sú kanáliky a lytické jamky vo 

vlasoch. Vlasy neperforuje T. rubrum. 
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7. Využitie základných imunologických reakcií a molekulárnych 

 postupov  v mykológii 

 

     Nekultivačné metódy nachádzajú stále väčšie uplatnenie v lékárskej mykológii vďaka 

svojej rýchlosti a presnosti. Tieto metódy poskytujú rýchlu informáciu priamo z klinického 

materiálu, pričom zahŕňajú priamu detekciu fungálnych štruktúr, cirkuláciu antigénov, 

detekciu DNA sekvencií charakteristických pre určité huby a produkciu protilátok u 

pacientov. Presná detekcia a rozpoznanie špecifických elementov môže ušetriť veľa času 

potrebného na detekciu patogénnych húb klasickou cestou.  

 

6.1. Detekcia antigénu a protilátok využívaním imunologických metód  

     Metódy priamej detekcia antigénu a protilátok sa využívajú u niektorých patogénnych, 

prípadne podmienečne patogénnych  mikroskopických hubách, ako sú rody Candida, 

Aspergillus, Cryptococcus,  Histoplasma, Blastomyces, Coccidioides a Paracoccidioides. 

U posledných 5 menovaných rodov sa    detekujú exoantigény, ktoré sa dokazujú hlavne 

imunodifúznou metódou. V našich podmienkach sa stretávame predovšetkým  s detekciou 

antigénu, prípadne protilátok  u pacientov v prípade infecie spôsobenej  zástupcami rodov 

Candida a Aspergillus.  

     Antigény produkované rodu Candida zahŕňajú polysacharidy, proteíny a glykopeptidy. Na 

sérodiagnostiku sa používajú buď celé bunky alebo komplex antigénov (Obr.29).  

Obr. 29 Povrchové antigény u C. albicans a C. tropicalis. 
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     Polysacharidy prítomné na bunkových stenách  u kandíd sú rozpoznávané protilátkami, 

ktoré aglutinujú celé bunky. Tie stimulujú tvorbu IgG a IgM protilátok. Ak sú antigény 

extrahované z bunkových stien, ide väčšinou o glykoproteíny s vyšším obsahom 

polysacharidov. Toto zloženie má vplyv na molekulárne správanie v difúzii a elekroforéze, 

ktoré sú dané hlavne vlastnosťami väzieb v polysacharidoch, pričom dominantná  je 

prítomnosť proteínu, ktorý sa zúčastňuje v imunologických reakciách. Glykoproteíny sú 

hlavnými antigénnymi komponentami, ktoré sú sekretované aj do prostredia. Tie je možné 

použiť na sérodiagnostické testy. U rodu Aspergillus má prednostné miesto detekcia 

protilátok.  Na dôkaz antigénu alebo protilátok sa využívajú techniky ELISA (enzyme-linked 

immunosorbent assay), BALISA (biotin-avidin-linked immunosoebent assay), RIA 

(radioimmunoassay) a nepriama imunofluorescencia. 

 

6.2. Využívanie molekulárnych metód 

     Tieto metódy zahŕňajú detekciu DNA-RNA sekvencií pomocou PCR reakcie. Próby na 

detekciu H. capsulatum, B. dermatitidis a C. immitis sú dostupné komerčne v rôznych kitoch 

(Acu Probe, Gen Probe). Detekcia trvá asi 1 h a má tri hlavné kroky: 

* Príprava vzorky: suspenzia kvasinkovej formy a hýf sa sonifikuje, aby sa materiál lyzoval 

a uvoľnila sa rRNA. Potom sa teplom inaktivuje. 

* Hybridizácia: Lyzáty sa inkubujú so značenými DNA próbami. Próby hybridizujú so 

špecifickými miestami rRNA. Ak hybridizácia prebehne, tak marker použitý na značenie 

je chránený. Ak neprebehne, tak marker zostáva nechránený. 

* Selekcia a detekcia: použitím špecifického reagentu je nezabudovaný marker 

hydrolyzovaný. Množstvo zabudovaného markera po hybridizácii je detekované 

chemiluminiscenciou alebo iným detekčným systémom.        
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     Molekulárne prístupy využívané na detekciu rodu Aspergillus sú zamerané predovšetkým 

na druh A. fumigatus. Na ich detekciu je potrebné použiť špecifické oligonukleotidové 

sekvencie. 

6.3. Praktické cvičenie 

Názov -  Detekcia prítomnosti, kvantifikácie a stanovenie molekulovej hnotnosti povrchového 

antigénu   u  C. albicans.  

Pomôcky – svetelný a fluorescenčný mikroskop, Bürkerova komôrka, štvorce buničitej vaty, 

Pasteurove pipery, podložné a krycie sklíčka,  pinzety, preparačné ihly, mikrobiologické 

očká, automatické pipety, špičky na automatické pipety, sterilné U platničky na ELISA test, 

horizontálna aparatúra na proteínové elekroforézu, aparatúra na blotovanie, filtačný papier 

Wattman, nitrocelulózová membrána, rukavice, mikrobiologické rúška, denaturovaný 

alkohol, dezinfekčný roztok 

Kultivačné pôdy a iný materiál – YPD pôda, hladovacie médium, YNB pôda, sterilný 

fyziologický roztok,  PBS roztok, PBS roztok s obsahom 0,5 % Tween 20,  protilátka proti 

príslušnému antigénu, konjugát značený flouresceínom, konjugát značený peroxidázou, 

konjugát značený alkalickou fosfatázou,  sterilné mikroskúmavky 1,5 ml  

Mikroorganizmy -  mycéliová forma C. albicans 

Úloha č. 1 Dôkaz prítomnosti povrchového antigénu u C. albicans pomocou 

imunofluorescencie  

Postup  Bunky C. albicans premyjeme 3 krát tlmivým roztokom PBS, ktorý obsahuje 1 % 

BSA a 0,5 % Tween 20. Po poslednej centrifugácii pridáve monoklonálnu protilátku v riedení 

a množstve doporučenom výrobcom. Necháme pôsobiť 1 h v ľade. Potom bunky znova 3 krát 

premyjeme  už opísaným tlmivým roztokom. Potom pridáme sekundárnu protilátku značenú 

fluoresceínom tiež v riedení a množstve doporučenom výrobcom. Necháme pôsobiť 1 h 

v ľade. Potom bunky znova 3 krát premyjeme  už opísaným tlmivým roztokom a pozorujeme 
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pod mikroskopom, prípadne odfotíme. Pozitívny výsledok sa prejaví fluoreskovaním 

antigénov, na ktoré sa naviazala primárna protilátka.  

Úloha č. 2 Príprava povrchového antigénu u  C. albicans  

Postup  Bunky C. albicans premyjeme 3 krát fyziologickým roztokom. Po centrifugácii 

bunky rozsuspendujeme v lytickom roztoku obsahujúcom 1,4 M sorbitol, 1 mM 

fenylmetylsulfonyl fluorid, 0,6 % 2-merkaptoetanol a 200 U/ml lytikázy. Bunky inkubujeme 

2 h pri 37º C vo vodnom kúpeli s občasným premiešaním. Následne, zlyzované bunky 

scentrifugujeme pri 5000 g rpm 15 min pri 4º C a supernatant precipitujeme 96 % etanolem (-

20º C) cez noc. Potom centrifugujeme pri 10 000 g 30 min pri 4º C. Sediment sa vysuší 

a rozpustí v 10 mM Tris-HCl (pH 7,5) a uchováva pri –20º C.        

Úloha č. 3 Stanovenie množstva povrchového antigénu u C. albicans  testom ELISA  

Postup  20 µl izolovaného povrchového antigénu napipetujeme do sterilných mikrotitračných 

platničiek v krycom tlmivom roztoku a necháme inkubovať 1h pri laboratórnej teplote. Po 

následnom krátkom premytí  tlmivým roztokom PBS s obsahom 0,05 % Tween 20,  platničku 

zablokujeme 3 % skim –milk médiom v PBS obsahujúcom 0,05 % Tween 20 1 h pri 

laboratórnej teplote. Potom 3 krát premyjeme tlmivým roztokom PBS s 0,05 % Tween 20. 

Potom antigén kultivujeme s primárnou protilátkou pripravenou podľa návodu výrobcu 

a inkubujeme 1 h pri laboratórnej teplote. Po inkubácii premyjeme platničky 4 krát 

v spomínanom tlmivom roztoku a pridáme sekundárnu protilátku značenú peroxidázou, 

pripravenou podľa návodu výrobcu a inkubujeme 1 h pri laboratórnej teplote. Premyjeme 

platničky 4 krát v tlmivom roztoku a detegujeme popocou tetrametylbenzidínu a peroxidu 

vodíka. Reakcia sa zastaví 2M kys. sírovou. Výsledky odčítame spekrofotometricky. 

Úloha č. 3 Stanovenie molekulovej hmotnostii povrchového antigénu u C. albicans pomocou 

SDS –PAGE a  metódou Western blotting  
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Postup  Na proteínovú elekroforézu s 12,5 % polyakrylamidovým gélom použijeme ai 15  µl 

proteínového extraktu v SDS roztoku, ktorý obsahuje metylénovú modrú. Tesne pred 

aplikáciou vzorky na elekroforézu sa proteínový extrakt denaturuje v tomto roztoku pri 95º C 

5 min. Sepáracia proteínov sa uskutocňuje pri 25 – 30 mA 1-2 hodiny v závislosti od hrúbky 

použitého gélu. Po separácii proteínov gél preblotujeme na celulózovú membránu. 

Podmienky blotovania sa dodržiavajú v závislosti od systému, ktorý sa použije. Po 

preblotovaní túto membránu blokujeme 5 % roztokom skim-milk média v PBS s obsahom 

0,05  Tweenu 20 1 h pri laboratórnej teplote. Potom membránu rýchlo 3 krát premyjeme 

v tlmivom roztoku PBS s obsahom 0,05 % Tweenu 20 a aplikujeme primárnu protilátku. 

Inkubujeme 1 h pri laboratórnej teploty. Potom membránu 3 krát premyjeme po 5 min 

spomínaným tlmivým roztokom. Následne aplikujeme sekundárnu protilátku značenú 

alkalickou fosfatázou (prípadne s iným detekčným systémom). Pokračujeme v inkubácii 1 h 

pri laboratórnej teplote. Potom memránu premyjeme 4 krát po 5 min tlmivým roztokom. 

Detegujeme pomocou substrátu podľa doporučenia výrobcu. Použitie substrátu sa vykoná 

podľa pokynov výrobcu. Zastavenie reakcie po objavení sa prúžkou robíme dest. vodou.  

Všetky kroky práce s membránou robíme za intenzívneho miešania na trepačke.   

Úloha č. 4 Farbenie gélu podľa Bluma 

Postup  Táto metóda slúži na vizualizáciu proteínov separovaných v polyakrylamidovom 

géle. Všetky roztoky pripravíme čerstvé tesne pred použitím. Gél sa po skončení 

elektroforézy fixuje 1 – 24 h v roztoku A pri 4 °C. Všetky nasledujúce kroky urobíme za 

stáleho trepania. Po fixácii gél 3krát premyjeme 1 min 50 % etanolom. Potom presne 1 min 

premývame tiosulfátovým roztokom B, potom 3krát premývame destilovanou vodou (20 s) a 

impregnujeme 20 min v roztoku C. Po impregnácii 2krát krátko premyjeme gél destilovanou 

vodou. Vyvolávacím roztokom D bol premývame gél dovtedy, kým sa neobjaví celý 
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proteínový profil. Gél potom premyjeme destilovanou vodou a reakciu zastavíme stop 

roztokom E. 
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8. Obrazová príloha 

 

 

Obr. 30 Saccharomyces cereviseae. 

 

Obr. 31 Hansenula anomala. 

 

 

Obr. 32 Rhodotorula glutinis. 
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Obr. 33  Candida albicans. 

Obr. 34. Geotrichum candidum. 

 

Obr. 35  Trichosporon sp. 
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Obr. 36 Cryptococcus sp. 

 

Obr. 37  Mucor sp. 

Obr. 38 Rhizopus sp. 
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Obr. 39 Chaetomium sp. 

Obr. 40 Asperillus sp.  

 

Obr. 41 Penicillium sp. 
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Obr. 42 Fusarium  sp. 

Obr. 43 Alternaria sp. 

 

Obr. 44 Trichoderma sp. 
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Obr. 45 Phoma sp. 

 

Obr. 46 Trichophyton mentagrophytes 

 

 

Obr. 47 Trichophyton rubrum 
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Obr. 48 Epidermophyton floccosum 

 

Obr. 49 Microsporum canis 
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9. Rozpisy použitých pôd a roztokov 

 

Pôdy: 

1. Sladinková pôda  

2. Sabouraudova pôda 

3. Sabouraudov agar 

Všetky pôdy  sa vyrábajú komerčne a pripravujú sa podľa doporučeného návodu. Ster. 

20 min./120º C. 

4. Cibuľový agar    250 g cibule rozvariť  v 1 l vody. 

 Po úplnom rozvarení prefiltrujeme, sa  pridá 10g glukózy a 20 g agaru.  Ster. 20 min/120  C 

5. Fowellov agar  octan sodný   5 g 

    KCL    2,5 g 

    agar    20 g 

    doplniť dest. voda  do 1l 

    sterilizácia  20 min/120  C 

6. Chlamydospórový agar ( NH4  )2  SO4    1g 

    KH2 PO4     1g 

    trypánová modrá   0,1 g 

     čistý definovaný škrob  20 g 

    agar    20 g 

     doplniť dest. voda    do 1l 

    pH 5,1 , 20 min/120  C 

     Biotín    5 ug, sterilizuje sa filtráciou 

7. YPD pôda   kvasničný autolyzát  1 g 

    peptón    1 g 
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     glukóza    1 g 

8. Hladovacie médium 0,01 M NaCl, upravené tlmivým roztokom 0.5 M KH2 PO4/ 

    Na2HPO4 na pH 5,5 

9. YNB pôda   YNB koncentrát   2 % 

    N - acetylglukózoamín 300 mg 

    doplniť dest. voda  do 1l 

    upravené tlmivým roztokom 0.5 M KH2 PO4/ Na2HPO4 na pH 7,5 

10.  Ryžový agar  

8 g bielej ryže zalejeme 25 ml destilovanej vody a prefiltrujeme niekoľkokrát za sebou. 

K filtrátu pridáme 20 g agaru a doplníme do jedného litra destilovanou vodou. Ster. 15 min. / 

120º C. 

11. Kvapalná pôda s peptónom a s močovinou: 

Základná pôda   peptón    0,05 g 

     glukóza   0,05 g 

    Na2HPO4   0,06 g 

    KH2PO4   0,04 g 

     NaCl    0,25 g 

     fenolová červeň  0,2 mg 

     dest. voda   50 ml 

    pH 7,1 , 20 min/120  C 

Po sterilizácii sa pridá 0,25 ml 40% močoviny, ktorá sa sterilizuje  filtráciou. 

12. Kultivačné médium na dokaz sacharidov 

Základné médium:  kvasničný autolyzát   1% 

    bromtymólová modrá  0,25 g sa rozpustí v dest. vode 

     pH 7,2 , 20 min/120  C 
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pridává sa roztok cukrov 2 % 

glukóza, maltóza, laktóza, inozitol, dulcitol, celobióza, cukry sa sterilizujú filtráciou 

13.  Nitrát asimilačný test 

A.  médium:        glukóza                  12 g 

                         premytý agar         20 g 

                         destilovaná voda    1 L, ster. 20 min./ 120 C 

B.  peptónový roztok pre pozitívnu kontrolu: 

                         peptón                          3 g  

                         kryštáliky KNO3 

destilovaná voda          30 ml, ster. 20 min./ 120 C  

14.  Ureázový agar pre dermatofyty    

peptón                   1 g 

                               NaCl                     5 g 

                               KH2PO4                2 g 

glukóza                  5 g 

 agar                    20 g 

dest. voda      50 ml 

    pH 6,8 , 20 min/120  C 

Po úprave pH sa pridá 6 ml fenolovej červene ( 0,2 % roztok fenolovej červene v 50 % 

etanole).Po sterilizácii sa pridá 100 ml prefiltrovanej 20 % močoviny. 

15. Lipázový agar pre dermatofyty 

15 ml olivového oleja pridáme k 100 ml 2 % vodného roztoku arabskej gumy pH 8 a 

zahrejeme za miešania asi na 70 C. Prelejeme do mixéru, pridáme 900 ml základnej pôdy. 

 Základná pôda: 2 % peptón a 2 % agar zohriate asi na 70º C  mixujeme 5 min. pri 

stredných otáčkach. Potom pridáme 4 ml 1 % vodného roztoku síranu nílskej modrej a 



 95 

mixujeme 1 min. Potom upravíme pH na 8. Sterilizujeme 30 min / 100º C. Pri rozlievaní 

krúžime Petriho miskami. 

16.  Zemiakový agar pre dermatofyty 

100 g  nastrúhaných, olúpaných zemiakov necháme v 300 ml destilovanej vody extrahovať 

pri teplote 4 C cez noc. Potom vodu prefiltrujeme a filtrát doplníme do 1l. Potom pridáme 10 

g glukózy a 20 g agaru.   Upravíme na  pH 6,5,  ster. 15 min./ 120º C. 

17.  Vlasový agar pre dermatofyty 

Do Petriho misiek dáme detské vlasy a sterilizujeme v autokláve 20 min., po sterilizácii 

pridáme 20 ml sterilnej destilovanej vody a 3 kvapky kvasničného extraktu ( 10 % vodný 

roztok). 

 

Roztoky: 

1. Fyziologický roztok    NaCl     8,5 g 

    dest. voda   1000 ml 

2. Laktofenol   fenol kryštalický  20 g 

    kyselina mliečna  20 ml  

    glycerín   40 ml 

    dest. voda   40 ml 

Najskôr sa rozpustí fenol v destilovanej vode, potom sa pridajú ostatné zložky v uvedenom 

poradí 

3. Kyslý alkohol  25 % HCl (H2SO4)  3 ml  

     etanol 96%   97 ml     

4.  Lúhový  extrakt   40 % vodný roztok KOH   

5.  10x koncentrát PBS NaCl    80 g 

KCl    2 g 
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Na2HPO4 .7H2O  11 g 

KH2PO4   2 g 

dest. voda   1000 ml 

pracovný roztok má pH 7,3 

6.  Lytický roztok  sorbitol   1,4 M 

     2-merkaptoetanol  0,6% 

     lytikáza   200 U/ml 

7.  Tlmivý roztok   TRIS HCl   20 mM 

     pH 7,3-7,5    

8.  Krycí roztok   Na2CO3   1,59 g 

(ELISA)  NaHCO3   2,93 g 

NaN3    0,2 g 

PH 9,6 

9.  Blokovací roztok  1 x PBS 

 (ELISA)  Tween 20   0.05 % 

    skim-milk médium  0,3 % 

10. Blokovací roztok 1 x PBS       

(imunofluorescencia)  Tween 20   0.05 % 

    BSA    1% 

11. Premývací roztok   1 x PBS 

(ELISA)  BSA    0,1 % 

 (imunofluorescencia) Tween 20   0,05 % 

12. Vyvolávací roztok  octan sodný   0.11 M 

  (ELISA)  tetrametylbenzidín  0,1 g v 10 ml DMSO 

13. Stop roztok  H2SO4    2 M 
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  (ELISA) 

14. 12,5 % akrylamidový gél 30% akrylamid  3 ml 

     4x “separating” roztok 1,9 ml 

     10% amónium persulfát 112 l 

     dest. voda   2 ml 

     TEMED   10 l 

15. “stacking”gél  30% akrylamid  600 l 

     4x “stacking” roztok   884 l 

     10% amónium persulfát 56 l 

     TEMED   20 l 

     dest. voda   2ml     

16. 10x roztok   tris báza   30 g 

na proteínovú elekroforézu glycín    144 g 

    10% SDS   100 ml 

    dest.voda   1000 ml  

17. 4x “separating” roztok  tris báza   18,17 g 

    10% SDS   4 ml 

    dest. voda   96 ml 

    pH 8,8  

18. 4x “stacking” roztok tris báza   6,06 g 

    10% SDS   4 ml 

    dest. voda   96 ml 

    pH 8,8  

19. Blokovací roztok  1 x PBS 

 (Western Blott) Tween 20   0.05 % 
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    skim-milk médium  3 % 

20. Premývací roztok   1 x PBS 

(Western Blott) Tween 20   0,05 % 

20. 10x koncentrát  TBE tris báza   54 g 

    kyselina boritá   27,5 g 

    0,5 M EDTA   20 ml 

    doplniť destilovanou vodou do 500 ml  

upravené 1M HCl na pH 8,0,  sterilizácia  20 min/120 °C 

21. Nanášací roztok (STOP) 1% SDS   1 ml 

    0,05% brómfenolová modrá 1 ml 

    0,5 M EDTA   2,7 ml 

    Glycerín   5 ml 

 doplniť destilovanou vodou do výsledného objemu 10 ml, pH 8,0 

21. Lytický roztok  50 mM EDTA 

    1 % SDS 

    pH 7,5 

22. Tlmivý roztok TE  tris báza   121,14 mg 

    deionizovaná voda  80 ml 

    upravené 1M HCl na pH 8,0 

    EDTA 37,224 mg 
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 doplniť deionizovanou vodou do výsledného objemu 100 ml 

 sterilizácia 20 min/120 °C 

23 Roztoky na farbenie striebrom 

Roztok A – fixačný:   metanol   25 ml 

     kyselina octová  6 ml 

     formaldehyd   50 μl 

     doplniť deionizovanou vodou do objemu 50 ml 

Roztok B – tiosulfátový:  Na-tiosulfát   20 mg 

    doplniť deionizovanou vodou do objemu 100 ml 

Roztok C – impregnačný:  AgNO3   0,2 g 

     formaldehyd   75 μl 

     doplniť deionizovanou vodou do objemu 100 ml 

Roztok D – vyvíjací:   Na2CO3   6 g 

     formaldehyd   50 μl 

     tiosulfátový roztok B  2 ml 

    doplniť deionizovanou vodou do objemu 100 ml 

Roztok E – stop roztok: EDTA    9,3 g 

  doplniť deionizovanou vodou do objemu 500 ml, upraviť na pH 7,5  
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