
 

Aktualizace dne 8.12.2020       Změny od poslední verze jsou označeny modře 

Zásady odběru materiálu pro mykologické vyšetření 

Pro mykologické odběry jsou určeny ordinační hodiny v odběrovém místě OKMI, budova N. V neodkladných případech lze domluvit odběr na 
telefonické objednání. Změny v provozu odběrového místa v období prázdnin jsou uvedeny na webu KN Liberec/ Centrum laboratorní 
medicíny/Oddělení klinické mikrobiologie/Kalendář, starší aktuality  

Kontakt: odběrové místo : 485 313 021, mykologická laboratoř : 485 312 394,  MUDr. Doležalová Jana: 602 732 054 

 

Mykologické odběry 

Dermatomykologické odběry 
(ložiska na kůži, nehty)        

úterý,   čtvrtek 9:00 – 12:00 

Stěry z dutiny ústní:   denně  7: 00 – 8:30 

Stěry z urogenitálního traktu žen  pondělí, středa, pátek 9:00 – 11:30 

Stěry z urogenitálního traktu mužů  úterý,   čtvrtek 7:00 – 8:30 

Odběry na telefonické  objednání: odběry u lůžka u imobilních pacientů, odběry mimo 
odběrové hodiny v naléhavých případech :  485 312 399, 602 732 054 

 
Pokyny pro pacienty* :  
Odběry nehtů: nehty je třeba nechat dostatečně narůst, před odběrem nestříhat, nepoužívat léčivé ani kosmetické přípravky 
Odběry z ložisek na kůži: ložiska pokud lze nepromazávat léčivými ani kosmetickými přípravky 
Stěry z dutiny ústní, nosohltanu, krku: nejlépe ráno nalačno, nečistit  si zuby, nepoužívat lokální léčivé prostředky 
Odběry z urogenitálního traktu: bez ranní intimní hygieny a omývání, nepoužívat lokální léčivé ani kosmetické prostředky 
 
Upozornění k odběrům v průběhu nebo po antimykotické léčbě**: 
Doporučený  časový odstup před mykologickým vyšetřením : 

 Při lokální léčbě: hladká kůže 1-2 týdny,  nehty 6 týdnů 
 Při systémové léčbě: flukonazol, itrakonazol:  3 měsíce 

                           terbinafin : 9 měsíců   
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Pt …..  pokojová teplota (15-30ºC), Cht … chladničková teplota (2-8ºC) 
 

Zásady odběru  dermatomykologického materiálu 
Pro odběry vzorků doporučujeme odběrové místo OKMI 

Vyšetření Doporučení Odběr, odběrová souprava 
Max. doba 
transportu(T) a 
uchování (U) 

Odběr vzorků nehtů 
Sterilní zkumavka 
Sterilní kontejner 
 
 

Viz pokyny pro pacienty*a 
doporučený interval pro 
odběry po léčbě antimykotiky** 

Povrch nehtové ploténky důkladně očistíme 70% čistým 
alkoholem.Volné okraje nehtu můžeme odstřihnout. Po malých 
kouskách odstřiháváme kousky nehtů s hyperkeratózami do 
sterilní nádobky. Špičkou nůžek provedeme seškrab dystrofických 
hmot uvnitř nehtu. Seškrab povrchu nehtu provádíme při tzv.bílé 
onychopatii nebo při destrukci povrchu nehtové ploténky.Je třeba 
7- 10 kousků nehtu, pokud je možno. 

T+U: 48 hod pt 

Stěr hnisu z nehtu 
Sterilní odběrový 
tampon na tyčince 
v transportním mediu 

Viz pokyny pro pacienty* a 
doporučený interval pro 
odběry po léčbě antimykotiky** 

Pokud je nehtový val zanícený,setřeme hnis sterilním tampónem 
a zanoříme do transportního media.  

 

T: 5 hod při pt 
U: 24 hod při pt 

Odběr kožních 
šupin, vlasů, 
chloupků 
Sterilní zkumavka 
Sterilní kontejner 
 

Viz pokyny pro pacienty* a 
doporučený interval pro 
odběry po léčbě antimykotiky** 

Ložisko opatrně očistíme 70% čistým alkoholem. Materiál se 
získává především z okrajů léze, kde je infekční proces 
nejmladší. Použijeme sterilní skalpel, kterým opatrně 
seškrabujeme kožní šupinky do sterilní nádobky. Při projevech 
onemocnění ve kštici doplníme odběr vytržením několika vlasů 
sterilní pinzetou, cenná je bazální část vlasu, distální část vlasu 
odstřihneme. Podobně postupujeme u odběru chloupků. 

T+U: 48 hod pt 
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Stěr sekretu 
z puchýřků a 
pustulek u 
mykotických lezí 
Sterilní odběrový 
tampon na tyčince 
v transportním mediu 

Viz pokyny pro pacienty* a 
doporučený interval pro odběry 
po léčbě antimykotiky** 
Na průvodce je třeba uvést 
podezření na dermatofytózu 

U akutních lézí s tvorbou puchýřků nebo u pustulózních projevů 
hluboké kožní mykózy narušíme lehce kožní krytbu sterilní jehlou, 
obsah vytřeme sterilním tampónem a zanoříme do transportního 
media. 

T: 5 hod při pt 
U: 24 hod při pt 

Zásady odběru  ostatního klinického materiálu (stěry, tekutý materiál, vzorky tkání, krev….) 
Zásady odběru se neliší od odběrů pro bakteriologii ( viz Zásady odběru materiálu pro bakteriologické vyšetření). Pouze doba transportu je u 
mykologických materiálů povolena delší, do 5 hodin.  
Krev pro průkaz mikromycet u infekcí krevního řečiště se odebírá do stejných  aerobních lahviček BactAlert.  
Protože řada mikromycet roste na bakteriologických půdách, je  vypracovaný způsob předání části  kmenů zachycených bakteriologickou kultivací 
na mykologickou laboratoř k dourčení a eventuelnímu vyšetření citlivosti.Je třeba mít v patrnosti, že se nejedná o standardní mykologickou 
kultivaci, (která je na specielních půdách a  probíhá delší dobu), u smíšené infekce může rychleji rostoucí bakteriální flóra potlačit růst mikromycet. 

U pacientů se suspektním mykotickým onemocněním doporučujeme zaslat materiál přímo na mykologickou laboratoř.  
 

Zásady odběru materiálu pro mykologická vyšetření ,  které OKMI nevyšetřuje 
Oddělení klinické mikrobiologie (OKMI) zajišťuje odvoz vzorku ve čtvrtek ráno do Prahy.  Materiál je vhodné odebrat ve středu a dopravit 
s žádankou na budovu F1 – OKMI ( odd. klinické imunologie a virologie) u horní vrátnice.  

1. Galaktomanan, marker invazivní aspergilózy 

Kontakt: Serologická laboratoř VFN, U nemocnice 2, 120 00 Praha 2, MUDr. Smělá, tel :  224 963 382 

Galaktomanan se vyšetřuje metodou Elisa  v Praze: pondělí, středa, pátek 
Vyšetřuje se standardně  v krvi (možno též vyšetřit BAL,  likvor , punktát) 
Nutno dopravit do Prahy v den vyšetření do 8,00 hod ráno, možno den předem do 15hodin.  
Pozitivní výsledek laboratoř týž den konfirmuje a telefonicky  hlásí  klinikovi. Negativní výsledek přijde klinikovi poštou. 
Požadavky na odběr: 3-4 ml srážlivé krve ve sterilní zkumavce – vacutainer se žlutým uzávěrem (neotevřené vzorky lze před testováním 

uchovat po dobu 5 dnů v chladničkové teplotě) 
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2. Pneumocystis jirovecii 
Odd. tropické medicíny 1.LF UK, Studničkova 7, 128 00 Praha 2 
Kontakt :Dr. Eva Nohýnková , tel: 224 968 525 
Materiál vyšetřuje mikroskopicky a metodou PCR: 
BAL( bronchoalveolární laváž) 

 
Sterilní kontejner 
Sterilní zkumavka 

Nejlépe  3x3 ml po sobě v jednom odběru. 

 
T: při pokojové teplotě 
U: 24 hod při chladničkové teplotě 

Výplach z dutiny ústní 

 
Sterilní kontejner 
Sterilní zkumavka 

Lze snadno získat jako doplněk k BAL- 20 ml 
sterilního fyziologického  roztoku se použije 
na vykloktání dutiny ústní. 

 

T: při pokojové teplotě 
U: 24 hod při chladničkové teplotě 

Kanyla Sterilní kontejner 
Sterilní zkumavka 

Sterilními nůžkami se odstřihne konec cévky 
asi 5 cm dlouhý 

T: při pokojové teplotě 
U: 24 hod při chladničkové teplotě 

Sputum Sterilní kontejner 
Sterilní zkumavka 
 

Není příliš doporučováno pro malou výtěžnost, 
jenom pokud nelze jinak, 
minimálně 15 ml sputa ve sterilním kontejneru 
nebo zkumavce. 

 

T: při pokojové teplotě 
U: 24 hod při chladničkové teplotě 

 
 

                     ☼☼☼ 
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