
Úvod 

Metoda MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie je relativně nová metoda identifikace 

mikroorganismů, založená na analýze části buněčného proteomu. V posledních letech 

prodělala prudký rozvoj a postupně doplnila a pak i částečně nahradila do té doby dlouhodobě 

ověřené rutinní biochemické metody. Stala se tak nedílnou součástí mnoha mikrobiologických 

laboratoří a s jejím rozšířením souvisí i včasné nasazení efektivní terapie a ve výsledku zkrácení 

doby léčby pacienta. V těch případech, kdy potřebujeme detailnější charakterizaci 

mikroorganismů, můžeme dnes využít celé spektrum dalších, především molekulárně-

biologických metod, polymerázovou řetězovou reakcí (PCR) počínaje, přes RFLP 

(polymorfismus délky restrikčních fragmentů), sekvenační analýzu amplikonů části genu pro 

16S rRNA (16S rRNA), až po celogenomovou sekvenaci. 

 

Cíl práce  

Pomocí metody MALDI-TOF MS i jiných metod (PCR, RFLP, rozšířená biochemická identifikace) 

charakterizovat a/nebo reidentifikovat vybrané čtyři skupiny infekčních agens (Campylobacter 

spp., Plesiomonas shigelloides, Citrobacter spp., Staphylococcus intermedius/Staphylococcus 

pseudintermedius). Zvolená agens byla klasickými metodami identifikace (morfologie, 

mikroskopie, biochemické testy) testována v letech 1950-2015; hlavním cílem disertační práce 

bylo porovnat efektivitu původních a novějších metod. Poslední skupinu studovaných agens 

tvořily kmeny Salmonella spp., dalším úkolem bylo tyto kmeny zpracovat metodou MALDI-TOF 

MS, specifikovat sérovar a vyšetřit citlivost k vybraným antibiotikům. 

 

Výsledky  

Metoda MALDI-TOF MS se v porovnání s předchozími rutinními biochemickými metodami 

ukázala jako mnohem efektivnější u všech čtyř skupin vybraných agens (Campylobacter spp., 

Plesiomonas shigelloides, Citrobacter spp., Staphylococcus intermedius/Staphylococcus 

pseudintermedius). Metoda PCR u kmenů Campylobacter spp. dosáhla srovnatelných výsledků 

jako MALDI-TOF MS, ale byla více pracná a časově náročnější. Rozšířená biochemická 

identifikace pomocí Farmerovy matice (Citrobacter spp.) se ukázala o něco méně  účinná než 

MALDI-TOF MS. Metoda RFLP bezpečně rozlišila 2 skupiny kmenů velmi podobných druhů 

Staphylococcus intermedius a Staphylococcus pseudintermedius, které nebyly rozlišitelné 

biochemicky  a/nebo ani MALDI-TOF MS. MALDI-TOF MS nebyla schopna rozlišit jednotlivé 



sérovary (Plesiomonas shigelloides, Salmonella spp.). Byla zjištěna relativně nízká frekvence 

rezistence k vyšetřovaným antibiotikům u izolátů Salmonella spp. 

 

Závěr 

MALDI-TOF MS se ukázala jako velmi efektivní metoda v identifikaci mikroorganismů; při 

detailnějším zkoumání daného agens je však vhodné ji doplnit dle druhu příslušného 

mikroorganismu i dalšími technikami, např. molekulárně biologickými metodami (PCR, RFLP), 

rozšířenou biochemickou identifikací (Farmerova matice), sérotypizačními technikami. 


