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1. SEZNAM A VYMEZENÍ ZKRATEK
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HPLC
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Aminokyselina
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American Type Culture Collection, Rockville, Maryland, USA

Bicinchonic acid assay
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Biological safety level

Collection of Animal Pathogenic Microorganisms, VÚVeL Brno

Czech Collection of Mikroorganisms, Masarykova Univerzita Brno
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Electrospray ionization
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Norwegian Defence Research Establishment, Kjeller, Norsko
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Kys. α – kyano – 4 – hydroxyskořicová
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Intact call mass spectrometry
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Legionella-containing vacuole

Matrix Assisted Laser Desorption / Ionisation

Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Pulawy, Polsko

Multi-locus sequence typing

National Collection of Type Cultures, Londýn, Velká Británie
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Polymerase chain reaction

National Institute of Hygiene, Varšava, Polsko

odhad směrodatné odchylky

Species-identifying protein biomarker

poměr signál / šum

Salmonella pathogenity island

Státní veterinární ústav Hradec Králové

Sekreční systém 3. typu

Kys. trifluoroctová

Tumor necrosis factor α

Time of flight

Oblast ultrafialové a viditelné části spektra

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
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2. ÚVOD

Historie  použití  biologických zbraní sahá až do období antiky - prvními pokusy 

byla pravděpodobně kontaminace vodních zdrojů těly uhynulých zvířat během válek o 

Kartágo v 5. stol. př. n. l., použití infikovaných šípů skythskými kmeny ve 4. stol. př. n. 

l. nebo použití nádob s jedovatými hady, které byly vrhány na nepřátelské lodě během 

2. makedonské války  [1]. Účinek těchto biologických zbraní však byl omezen jen na 

relativně malý počet potenciálních obětí.

Mnohem rozsáhlejší  následky měly  některé  pozdější  pokusy o  vojenské  využití 

vysoce  infekčních  nemocí.  V  literatuře  je  často  uváděno  použití  morové  nákazy 

způsobené bakterií  Yersinia pestis při dobývání města Kaffa (dnes Feodosie na území 

Ukrajiny) v roce 1347. Dobývající tatarské jednotky katapultovaly těla obětí morové 

nákazy do obklíčeného města, ve kterém vypukla epidemie, která se přes středomořské 

přístavy  rozšířila  do  zbytku  Evropy  a  byla  počátkem  2.  morové  pandemie  s 

odhadovanými 17-28 miliony mrtvých.  V roce 1763 pak použily britské jednotky v 

Severní  Americe  pokrývky  infikované  virem  neštovic  k  vyvolání  epidemie  mezi 

indiánskými kmeny bojujícími na straně francouzských vojsk [2-3]. 

K intenzivnímu rozvoji výzkumu a vývoje v oblasti biologických zbraní však došlo 

až počátkem 20. století v souvislosti s rozvojem mikrobiologie. V průběhu 1. světové 

války se Německo pokusilo o rozšíření anthraxu a vozhřivky v některých neutrálních 

zemích (Norsko, Rumunsko, Argentina,  Španělsko, USA) mezi  zvířaty určenými na 

export do zemí Dohody  [4-5]. V roce 1932 pak Japonsko zahájilo rozsáhlý program 

výzkumu biologických zbraní, který zahrnoval možnosti vojenského využití  Bacillus  

anthracis,  Neisseria  meningitidis,  Shigella spp.,  Vibrio  cholerae a  Yersinia  pestis. 

Zbraně  byly  následně  testovány  při  útocích  na  čínská  města  formou  kontaminace 

vodních  zdrojů,  rozprašováním  bakteriálních  kultur  z  letadel  nebo  v  případě  moru 

použitím bomb obsahujících miliony blech infikovaných Y. pestis [3]. 

Programy vývoje biologických zbraní však probíhaly v období 2. světové války i v 

řadě  dalších  zemí  -  Velká  Británie  prováděla  rozsáhlé  testy  zaměřené  na  využití 

anthraxu, Spojené státy americké vyvíjely zbraně obsahující B. anthracis, F. tularensis,  

botulotoxin, S. aureus enterotoxin B, B. suis a C. burnettii, výzkum v Sovětském svazu 

byl  (mimo  jiné)  zaměřen  na  anthrax,  botulotoxin  a  trichothecenové  toxiny.  Většina 

těchto  programů  byla  ukončena  v  50.  a  60.  letech  20.  století  a  v  roce  1972  byla 
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podepsána  Smlouva  o  zákazu  vývoje,  výroby  a  skladování  bakteriologických  a 

toxinových zbraní, nicméně i po její ratifikaci vývoj v některých dalších zemích nadále 

pokračoval [6-8].

Vojenské použití  biologických zbraní ve válečném konfliktu je v současné době 

málo pravděpodobné, nejen kvůli mezinárodnímu tlaku na jejich zákaz, ale i z celé řady 

technických  důvodů,  mezi  které  patří  opožděný  účinek,  závislost  na  povětrnostních 

podmínkách nebo existence dostatečně účinných ochranných prostředků. Naproti tomu 

relativně  jednoduchá  příprava  vysoce  virulentních  a  dlouhodobě  stabilních  forem 

některých patogenů v kombinaci s vysokým účinkem činí biologické zbraně ideálním 

prostředkem pro teroristický útok proti civilním cílům. V relativně nedávné době byly 

učiněny minimálně dva pokusy o použití spor  B. anthracis k teroristickým účelům: v 

případě kampaně anthraxových dopisů v USA v roce 2001 vedlo použití minimálního 

množství  biologického  agens  ke  kolapsu  poštovního  systému  s  obrovskými 

materiálními  škodami.  Méně známý případ pokusu o rozšíření  anthraxu sektou Óm 

Šinrikjó na předměstí Tokia za použití průmyslového zmlžovače umístěného na střeše 

budovy v roce 1993 neskončil fatálními následky pouze díky skutečnosti, že použitý 

bakteriální kmen byl avirulentní [9].

Přes  snahu  o  kontrolu  nakládání  s  potenciálně  zneužitelnými  patogenními 

mikroorganismy  je  jejich  dostupnost  relativně  snadná,  jelikož  většina  z  nich  jsou 

původci zoonóz vyskytující se přirozeně v půdě, vodě nebo hostitelských organismech. 

Izolaci  a  následnou  kultivaci  lze  provést  s  minimálními  náklady  v  laboratoři  se 

základním vybavením a rozšíření formou aerosolu je realizovatelné běžně dostupnou 

technikou.  Účinky  takovéhoto  útoku  by  závisely  na  řadě  okolností,  jako  je  druh 

použitého agens, způsob a účinnost rozšíření, množství zasažených osob, dostupnost 

následné lékařské péče nebo možnost sekundárního přenosu nákazy. Kaufmann a kol. 

[10]  modelovali  v  roce  1997  účinky  dvouhodinového  útoku  třemi  různými 

biologickými  agens  (B.  anthracis,  F.  tularensis a  B.  melitensis)  na  městskou 

aglomeraci,  při  níž  je  zasaženo  100000 obyvatel.  Použití  spor  B.  anthracis by  bez 

včasné intervence mělo  za následek 50000 případů plicní  formy antraxu s více než 

32000 obětí. To by vedlo ke kolapsu dostupné zdravotní péče a celé infrastruktury a 

celkové  způsobené  ekonomické  ztráty  byly  vyčísleny  na  26,2  miliardy  dolarů. 

Včasným zahájením profylaktické léčby však je možné následky významně eliminovat 

- při okamžité intervenci lze jak ztráty na životech, tak ztráty ekonomické redukovat až 

o 80%. 
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2.1. CÍLE PRÁCE 

Cílem této disertační  práce je vytvoření  databáze spektrálních profilů rizikových 

bakteriálních  patogenů  pro  účely  jejich  jednoznačné  identifikace  metodou  MALDI-

TOF  hmotnostní  spektrometrie  a  zahrnutí  hmotnostně-spektrometrických  dat  do 

evropského  typizačního  systému.  Výstupy  práce  umožní  využití  MALDI-TOF 

hmotnostní  spektrometrie  nejen jako rychlé  identifikační  techniky v oblasti  analýzy 

biologických  agens,  ale  i  pro  taxonomické  účely  a  identifikaci  klinických  kmenů, 

jejichž rodové či druhové určení je standardními metodami obtížné.
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3. CHARAKTERISTIKA STUDOVANÝCH BIOLOGICKÝCH AGENS 

Biologická  agens  jsou  definována  jako  živé  nebo  replikující  se  patogenní 

organismy (bakterie,  viry,  rickettsie  a  mikroskopické  houby)  schopné reprodukce  v 

hostitelském organismu a  způsobující  infekční  onemocnění  lidí,  zvířat  či  rostlin.  V 

závislosti  na  tom,  jak  snadno  lze  tato  agens  rozšířit,  podle  závažnosti  vyvolaných 

onemocnění,  úmrtnosti  a  možností  profylaxe  a  následné  léčby  lze  tyto  patogeny 

roztřídit  do několika skupin.  Běžně používané členění  podle amerického Centra pro 

kontrolu nemocí a prevenci (CDC) rozděluje biologická agens do 3 kategorií [11]. Do 

kategorie  A,  charakterizované  snadným rozšířením,  možností  přenosu z  člověka  na 

člověka a vysokou úmrtností, patří vedle botulotoxinu a virových původců neštovic a 

hemoragických  horeček  i  tři  druhy  bakteriálních  patogenů  -  Bacillus  anthracis, 

Yersinia pestis a Francisella tularensis. Kategorie B zahrnuje patogeny, jejichž šíření je 

středně obtížné, onemocnění je středně závažné spojené s nízkou úmrtností a z bakterií 

do této  skupiny patří  Brucella spp.,  Burkholderia  mallei,  Salmonella spp.,  Shigella  

dysenteriae a Vibrio cholerae. Agens kategorie C jsou definovány jako původci nově se 

objevujících nemocí s možností zneužití v budoucnosti (hantavirus, Nipah virus).

V České  republice  je  v  současné  době situace  poněkud odlišná  a  kategorizace 

biologických agens vychází z platné legislativy, tj. ze zákona č. 281/2002 Sb. a jeho 

prováděcí  vyhlášky  č.  474/2002  Sb.,  která  taxativně  definuje  dvě  skupiny:  vysoce 

riziková biologická  agens  (viry,  bakterie,  rickettsie,  houby,  geneticky modifikované 

organismy)  a  toxiny  (VRAT)  a  riziková  biologická  agens  a  toxiny  (RAT).  Z 

bakteriálních patogenů do první skupiny patří  Bacillus anthracis,  Brucella melitensis 

(mimo  bv.  canis),  Burkholderia  mallei,  Burkholderia  pseudomallei,  Clostridium 

botulinum,  Francisella  tularensis,  Chlamydia  psittaci,  Salmonella  typhi,  Shigella  

dysenteriae typ 1, Vibrio cholerae a Yersinia pestis, do skupiny RAT pak patří Brucella  

melitensis bv.  canis,  Clostridium  tetani,  Legionella  pneumophila,  Mycobacterium 

africanum,  Mycobacterium  bovis (kromě  kmene  BCG),  Mycobacterium  leprae, 

Mycobacterium  microti,  Mycobacterium  tuberculosis,  Mycobacterium  ulcerans, 

Xanthomonas  albilineans,  Xanthomonas  campestris pv.  citri  a  Yersinia 

pseudotuberculosis.

Z porovnání obou seznamů je patrné, že v ČR jsou mezi biologická agens zahrnuty 

i  bakterie,  jejichž  potenciální  zneužití  jako  biologická  zbraň  proti  civilnímu 
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obyvatelstvu  je  málo  pravděpodobné  -  ať  již  z  důvodu  obtížné  kultivace,  která  v 

podstatě znemožňuje výrobu většího množství agens (C. psittaci, Mycobacterium spp.), 

existujících  profylaktických  programů  (C.  tetani)  nebo  nepatogenitě  vůči  lidskému 

organismu (Xanthomonas spp.). Naopak druhy Y. pseudotuberculosis a L. pneumophila 

(včetně řady dalších druhů rodu  Legionella), chybějící na seznamu CDC, představují 

problém  z  hlediska  jejich  komplikované  diagnostiky  (viz  kap.  3.10  a  3.11). 

Charakteristiky  vybraných  biologických  agens,  představujících  riziko  z  hlediska 

potenciálního zneužití, jsou uvedeny v následujících odstavcích. 

3.1. Bacillus anthracis

Původce sněti  slezinné (antraxu),  Bacillus  anthracis,  je Gram-pozitivní,  aerobní, 

sporulující mikroorganismus o velikosti 1–1,5 x 3–10 μm, patřící fenotypicky společně 

s B. thuringiensis, B. cereus a B. mycoides do skupiny B. cereus [12]. Všechny uvedené 

druhy se běžně vyskytují v přírodním prostředí (zejména v půdě), nicméně pro člověka 

je patogenní pouze B. anthracis a příležitostně B. cereus [13]. 

Patogenita  B. anthracis je způsobena přítomností  dvou plazmidů pXO1 a pXO2 

nesoucích geny faktorů virulence. Plazmid pXO1 o velikosti 184,5 kbp kóduje tvorbu 

exotoxinů – protektivního antigenu, sloužícího jako vazebná doména umožňující průnik 

toxinu do hostitelské  buňky,  a letálního  a edemického faktoru,  které  v kombinaci  s 

protektivním  antigenem  tvoří  binární  toxiny  působící  na  hostitelský  organismus. 

Edemický  toxin  inhibuje  funkci  neutrofilů  a  narušuje  homeostázi  vody  uvnitř 

infikovaných  buněk,  letální  toxin  stimuluje  makrofágy  k  uvolnění  TNF-α  a 

interleukinu-1β  [14-15].  Menší  plazmid  pXO2  (95,3  kbp)  obsahuje  3  geny  (capA,  

capB,  capC)  nutné  pro  syntézu  polyglutamylové  kapsule,  inhibující  fagocytózu 

vegetativních buněk  B. anthracis hostitelskými buňkami [16]. 

V závislosti na způsobu infikování organismu se onemocnění projevuje několika 

různými  formami.  Nejběžnější  je  kožní  forma  antraxu,  která  se  projevuje typickým 

černým puchýřem v místě infekce. Ve většině případů nedochází k rozšíření nákazy do 

ostatních částí organismu a v průběhu 2-6 týdnů nemoc odeznívá,  avšak u přibližně 

20% neléčených  případů  nastává  celková  sepse  a  smrt.  Střevní  antrax  je  poměrně 

vzácný  a  vzniká  důsledkem  požití  kontaminované  potravy,  zejména  nedostatečně 

tepelně upraveného masa zvířat infikovaných  B. anthracis. Dochází k masivní infekci 

9



trávicího traktu, doprovázené ztrátou krve a následným šokem organismu; úmrtnost u 

neléčených případů dosahuje 25 – 60%. 

Z  hlediska  možného  zneužití  představuje  největší  riziko  plicní  forma  antraxu, 

způsobená  vdechnutím  spor.  Spory  jsou  alveolárními  makrofágy  transportovány  do 

lymfatických  uzlin,  kde  dochází  k  masivnímu  pomnožení  bakterie  a  rozšíření  do 

hostitelského organismu. Nemoc se zpočátku projevuje příznaky podobnými chřipce, 

postupně dochází k tachykardii, cyanóze a komatu [17]. Úmrtnost dosahuje vzhledem k 

rychlému průběhu a celkovému zasažení organismu u neléčených případů téměř 100%, 

u případů se včasným zahájením léčby pak okolo 50%.

3.2. Brucella melitensis

Brucella spp. jsou Gram-negativní fakultativně intracelulární patogeny způsobující 

brucelózu, zoonotické onemocnění přenosné na člověka. K přenosu dochází přímým 

kontaktem  s  nakaženými  zvířaty,  alimentární  cestou  nebo  vdechnutím.  Možnost 

inhalační  nákazy  v  kombinaci  s  nízkou  infekční  dávkou  (10  –  100  CFU)  vedla  k 

zařazení B. mellitensis mezi potenciálně zneužitelná biologická agens.

Z  celkem  osmi  druhů  patřících  do  rodu  Brucella způsobují  čtyři  brucelózu  u 

člověka, přičemž patogenita klesá v řadě B. melitensis – B. suis – B. abortus / B. canis. 

Bakterie  mají  schopnost  proliferace  v  makrofágách  [18-19]  i  neprofesionálních 

fagocytech  [20].  Přežívání  v  intracelulárním prostředí  umožňuje  patogenu eliminaci 

odezvy  imunitního  systému  a  rozšíření  do  celé  řady  orgánů.  Jelikož  bakterie 

nedisponuje  faktory  virulence,  jako  např.  exotoxiny,  endotoxiny  nebo  invazivní 

proteázy, je patogenní účinek způsoben nekrózou eukaryotických buněk po vyčerpání 

nutričních zdrojů.

Mezi  klinické  symptomy  onemocnění  patří  horečka,  celková  slabost,  bolest  na 

hrudníku  a  v  oblasti  bederní  páteře,  časté  jsou  žaludeční  a  střevní  komplikace 

doprovázené nechutenstvím a zvracením. V malém počtu případů (asi 5%) dochází k 

neurologickým symptomům a  zánětu  mozkových  blan,  které  mohou  vést  k  rozvoji 

psychóz. Mortalita je však v porovnání s ostatními biologickými agens relativně nízká a 

u neléčených případů je nižší než 5%. 
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3.3. Burkholderia mallei

Vozhřivka je onemocnění, jehož původcem je Gram-negativní aerobní nepohyblivá 

bakterie  B.  mallei,  přežívající  na  rozdíl  od  ostatních  druhů  Burkholderia pouze  v 

hostitelském organismu a šířící se zejména vzdušnou cestou, kdy k nákaze postačuje 

vdechnutí  několika  organismů [21].  Vozhřivka  je  typickou zoonózou endemickou v 

oblastech Afriky, Asie a Střední a Jižní Ameriky u koní a dalších lichokopytníků; k 

přirozenému přenosu na člověka však dochází jen vzácně [22]. K přenosu na člověka 

může dojít kromě plic i přes sliznice oka, nosu, úst nebo poraněnou kůži. V závislosti 

na  způsobu  přenosu  infekce  následně  propuká  akutní  nebo  chronická  forma 

onemocnění. Akutní forma je charakterizována vysokou horečkou, pneumonií, vznikem 

zánětlivých ložisek na kůži a následnou bakteriemií, k rozvoji chronické formy dochází 

při lokální infekci přes poraněnou kůži za vzniku kožních vředů.

Vzhledem k různým symptomům,  jimiž se onemocnění  v závislosti  na způsobu 

nákazy  projevuje, je diagnóza komplikovaná. I přes včas zahájenou léčbu antibiotiky 

dosahuje úmrtnost 50%; u neléčených případů je pak mortalita téměř 100%.

3.4. Burkholderia pseudomallei

Původcem melioidózy, infekčního onemocnění vyskytujícího se jak u zvířat, tak u 

lidí v tropických a subtropických oblastech jihovýchodní Asie a severní Austrálie, je B. 

pseudomallei, geneticky blízce příbuzná s  B. mallei.  Klinické příznaky nemoci jsou 

vysoce  variabilní,  jelikož  může  dojít  k  napadení  celé  řady orgánů,  nicméně  akutní 

forma je nejčastěji doprovázena horečkou, pneumonií, průjmy a zvracením. Úmrtnost u 

akutní  formy  dosahuje  až  60%  [23],  případy  spojené  se  vznikem  bakteriémie  a 

septického šoku pak i  přes  intenzivní  léčbu končí  smrtí  v  90% [24-25].  Schopnost 

bakterie přežívat po dlouhou dobu intracelulárně ve fagocytujících i nefagocytujících 

buňkách se pak projevuje chronickou formou onemocnění,  reaktivací  akutní  formy, 

případně latencí, kdy může od doby nákazy po manifestaci příznaků uplynout i několik 

desítek let [26-27].

B.  pseudomallei je  Gram-negativní  aerobní  pohyblivá  bakterie,  vyskytující  se  v 

endemických oblastech ve vodě a vlhké půdě. K nákaze dochází inhalačně, alimentární 

cestou nebo přes porušenou kůži [23].  
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3.5. Clostridium botulinum

C. botulinum je anaerobní Gram-pozitivní sporulující bakterie, vyskytující se běžně 

v  půdě,  vodě a  trávicím traktu  živočichů,  produkující  za  vhodných  podmínek  řadu 

toxinů, z nichž neurotoxiny (botulotoxiny)  jsou látky s nejvyšší  známou toxicitou – 

v porovnání s nervově paralytickým agens VX je toxicita botulotoxinu 15000-krát vyšší 

[28]. 

Existuje  7  základních  typů  strukturně  podobných,  avšak  serologicky  odlišných 

botulotoxinů, z nichž pouze typy A, B, E a F vyvolávají onemocnění (botulismus) u 

lidí.  Nejčastějšími  případy  botulismu  je  intoxikace  alimentární  cestou  po  pozření 

potravy s obsahem botulotoxinu. V roce 1976 byl identifikován botulismus vyskytující 

se u dětí mladších 1 roku, způsobený kolonizací trávicího traktu neobsahujícího stabilní 

střevní floru bakterií C. botulinum [29]. Vzácnou formou je pak botulismus objevující 

se po zranění, kdy dochází ke germinaci spor a produkci toxinu v místě poranění. Bez 

ohledu na způsob, jakým došlo k intoxikaci  organismu,  je  toxin transportován přes 

lymfatický  systém do oběhu,  následně  se  váže  na  receptory  periferních  nervů,  kde 

inhibuje  uvolňování  acetylcholinu  a  tím blokuje  odezvu  svalů  na  nervové  impulsy. 

Důsledkem je  paralýza  dýchacího  svalstva  a  srdečního  svalu  a  následná  smrt,  kdy 

úmrtnost dosahuje cca 50% u neléčených a 5-10% u léčených otrav [30]. 

3.6. Francisella tularensis

Původcem tularémie, zoonotického onemocnění přenosného na člověka, je Gram-

negativní aerobní bakterie F. tularensis, patřící mezi vysoce infekční biologická agens. 

Jedná  se  o  fakultativní  intracelulární  patogen,  schopný  infikovat  hostitele  přes 

poraněnou kůži,  mukózní  membrány,  gastrointestinální  trakt  i  plíce.  V závislosti  na 

způsobu průniku bakterií do organismu se liší klinické projevy onemocnění: při přenosu 

přes  kůži,  k  němuž  dochází  při  pobodání  hmyzem  nebo  přímým  kontaktem  s 

biologickým materiálem pocházejícím z infikovaných zvířat vzniká ulceroglandulární 

forma způsobující často v místě infekce nebo mízních uzlin otevřený vřed [31]. Požití 

infikovaného masa nebo vody může vyvolat gastrointestinální tularémii [32], inhalací 

F. tularensis dochází k rychlému rozvoji plicní formy.  Inhalační infekční dávka (10 

CFU) u subtypu  s  vysokou  virulencí  F.  tularensis  subsp. tularensis v  kombinaci  s 
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úmrtností  dosahující  u neléčených infekcí 30 – 60% činí z této bakterie  potenciální 

biologickou zbraň [33]. 

Mechanismus  působení   F.  tularensis na  hostitelský  organismus  je  odlišný  od 

většiny ostatních bakteriálních patogenů, jelikož bakterie neprodukuje klasické faktory 

virulence,  jako např. exotoxiny.  Patogenní účinek je založen na schopnosti  přežití  a 

proliferace v celé řadě typů hostitelských buněk, způsobující zánětlivou odezvu tkání a 

orgánů a vedoucí následně ke kolapsu celého organismu. Přestože primárně je bakterie 

internalizována  makrofágy,  byla  prokázána  její  schopnost  infikovat  i  neutrofily, 

hepatocyty a buňky plicního epitelu. K přežití uvnitř eukaryotních buněk pak využívá 

celou řadu mechanismů měnících baktericidní procesy: zabránění maturace fagozomu 

[34-35], degradace membrány vakuoly a únik do cytosolu [36], kde dochází k replikaci, 

indukci apoptózy a následné infekci okolních buněk.

3.7. Salmonella typhi

Salmonella enterica subsp. enterica sérotyp Typhi (S. typhi), původce břišního tyfu, 

je specifickým lidským intracelulárním patogenem šířícím se kontaminovanou potravou 

a vodou a vyskytujícím se zejména v Africe, Asii a Jižní Americe, kde způsobuje ročně 

několik set tisíc úmrtí. Jedná se o Gram-negativní, fakultativně anaerobní nesporulující 

tyčky, pronikající do hostitelského organismu přes M buňky epitelu tenkého střeva. Na 

rozdíl  od  netyfoidních  salmonel,  u  nichž  zůstává  infekce  lokalizována  ve  střevě  a 

mesenteriálních lymfatických uzlinách [37], probíhá u S. typhi invaze do makrofágů, v 

nichž dochází k bakteriální proliferaci a transportu do jater, sleziny, žlučníku a kostní 

dřeně, vedoucí k celkové sepsi organismu [38].

Geny faktorů virulence  S. typhi jsou na bakteriálním chromozomu lokalizovány v 

ostrovech  patogenity  (Salmonella  pathogenity  island,  SPI).  SPI-1  obsahuje  geny 

kódující  složky sekrečního systému 3.  typu (T3SS) nutné pro invazi  do epitelových 

buněk  a  indukci  apoptózy  infikovaných  makrofágů  [39],  SPI-2  kóduje  T3SS  pro 

translokaci efektorových molekul přes fagozomální membránu a komponenty nutné k 

přežití v makrofázích a pro vznik systémové infekce [40]. Další oblastí typickou pro S. 

typhi je  SPI-7  obsahující  gen  pro  syntézu  a  transport  virulentního  antigenu  Vi, 

polysacharidové kapsule důležité pro přežití bakterie v makrofágách. Kromě těchto SPI 
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lze u  S. typhi identifikovat další  ostrovy patogenity,  podílející  se na přežití  bakterie 

uvnitř makrofágů; většinou však nepřispívají ke vzniku systémové infekce.

Úmrtnost, dosahující u neléčeného břišního tyfu 20%, je při terapii antibiotiky nebo 

sulfonamidy redukována pod 1%. Riziko možného zneužití  však představuje výskyt 

multirezistentních  kmenů  S. typhi,  které  v kombinaci  s  vysokou plasticitou  genomu 

umožňují snadný horizontální transfer genů rezistence k antibiotikům.

3.8. Shigella dysenteriae

S. dysenteriae patří spolu s ostatními druhy rodu Shigella (S. boydii, S. flexneri a S.  

sonnei)  k  vysoce  nakažlivým  původcům  bakteriálních  gastroenetritid,  které  ročně 

způsobují  1,1  miliónu  úmrtí  [41].  Podobně  jako  v  případě  S.  typhi je  specifickým 

hostitelem člověk a k přenosu infekce dochází přímým nebo nepřímým kontaktem s 

infikovanou osobou, kontaminovanou potravou nebo vodou; infekční dávka je pouhých 

10-100 bakterií [42]. Zatímco v Evropě a Severní Americe je původcem nákaz téměř 

výlučně  S. flexneri a  S. sonnei,  v oblastech Afriky,  střední Ameriky a jihovýchodní 

Asie je často původcem epidemií S. dysenteriae typ 1.

Shigella spp.  jsou  Gram-negativní,  fakultativně  anaerobní  tyčinkovité  bakterie 

netvořící spory. Do hostitelského organismu pronikají podobně jako salmonely přes M-

buňky  střevního  epitelu  a  jsou  pohlceny  rezidentními  makrofágy,  u  nichž  rychle 

navozují apoptózu [43]. Po uvolnění z makrofágů pronikají do epitelových buněk střeva 

z bazolaterální strany makropinocytózou indukovanou T3SS. Po internalizaci dochází k 

rychlému úniku z fagozomu do cytoplazmy, replikaci, průniku do sousedních buněk a 

následné nekróze, rezultující v destrukci střevního epitelu. 

Život ohrožující komplikace při bacilární úplavici způsobené S. dysenteriae  typ 1 

jsou  způsobeny  produkcí  shigatoxinu,  majícího  enterotoxický,  cytotoxický  a 

neurotoxický efekt.  Jedná se o proteinový toxin složený z toxické domény A a pěti 

kopií domény B, vázajících se na receptory enterocytů a umožňujících průnik domény 

A  do  buňky.  Vazbou  na  Gb3  receptory  epitelových  buněk  toxin  blokuje  příjem 

elektrolytů, glukózy a aminokyselin, toxická doména A translokovaná do cytoplazmy 

pak  způsobuje  ireverzibilní  inaktivaci  60S  ribozomální  podjednotky  a  inhibuje  tak 

proteosyntézu.  Zároveň  se  toxin  uplatňuje  při  vzniku  hemolyticko-uremického 
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syndromu a spouští  v infikovaných buňkách proces apoptózy,  vedoucí k masivnímu 

poškození střevního epitelu [44]. 

Závažným  problémem  z  hlediska  léčby  úplavice  je  postupný  výskyt  kmenů 

rezistentních k většině antimikrobiálních léčiv [45-46].

3.9. Vibrio cholerae

Cholera  je  závažné  průjmovité  onemocnění,  endemické  v  jižní  Asii  a  částech 

Afriky a Latinské Ameriky, kde způsobuje ročně 120 000 úmrtí, zejména mezi dětmi 

[47]. Původcem je Vibrio cholerae, Gram-negativní fakultativně anaerobní tyčinkovitá 

bakterie  s  polárním  bičíkem,  vyskytující  se  v  endemických  oblastech  ve  vodním 

prostředí.  Nákaza  je  způsobena  požitím  kontaminované  vody  nebo  potravin  a 

onemocnění se projevuje masivními průjmy vedoucími k dehydrataci spojené se ztrátou 

elektrolytů. 

V.  cholerae kolonizuje  v  hostitelském  organismu  tenké  střevo,  kde  proniká 

mukózní  vrstvou a adheruje  k enterocytům.  Patogenní  účinek je způsoben produkcí 

proteinového enterotoxinu složeného z pěti vazebných domén, jedné aktivní domény a 

spojovacího  peptidu.  Toxin  se  svými  vazebnými  doménami  váže  na  receptory 

enterocytů, což navozuje konformační změny a umožňuje průnik aktivní domény přes 

buněčnou  membránu.  Uvnitř  buňky  blokuje  inaktivaci  adenylátcyklázy,  což  má  za 

důsledek  nekontrolovanou  produkci  cyklického  adenosinmonofosfátu (cAMP), 

následné vylučování vody a elektrolytů (zejména chloridů) do lumen tenkého střeva a 

vznik  charakteristického  vodnatého  průjmu  [48].  V  důsledku  ztráty  vody  a  iontů 

dochází ke snížení krevního oběhu a acidóze, vedoucí až ke zhroucení homeostázy a 

smrti.

Úmrtnost u plně rozvinutých neléčených případů cholery dosahuje 50-60 %, při 

včasné diagnóze a zahájení podpůrné léčby spočívající v nahrazování vyloučené vody a 

minerálních látek pak klesá přibližně na 1 %.

3.10. Yersinia pestis

Rod  Yersinia patří do čeledi  Enterobacteriaceae  a v současné době zahrnuje 13 

oficiálně  uznaných  a  popsaných  druhů  [49-51].  Tři  z  nich,  Y.  enterocolitica,  Y. 
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pseudotuberculosis  a  Y.  pestis,  patří  mezi  důležité  zvířecí  i  lidské  patogeny a  jako 

takové byly rozsáhle studovány za pomoci širokého spektra metod. Zbývající druhy - 

Y. aldovae, Y. aleksicae, Y. bercovieri, Y. frederiksenii, Y. intermedia, Y. kristensenii, Y.  

massiliensis,  Y. molaretii,  Y. rohdei,  Y. ruckeri a  Y. similis jsou vzhledem faktu,  že 

nepatří  jednoznačně mezi  lidské patogeny,  charakterizovány v mnohem menší  míře. 

Patogenní druhy Yersinia jsou původcem závažných onemocnění;  Y. enterocolitica  je 

například  potravinový  enteropatogen  způsobující  vážné  gastroenteritid.  Y. 

pseudotuberculosis  je  opět  enteropatogenní  druh,  primárně  způsobující  onemocnění 

zvířat.  Symptomy  onemocnění  u  lidí  často  připomínají  nákazu  druhem  Y. 

enterocolitica,  což působí obtíže v diagnostice. Nákaza může být navíc doprovázena 

následnými  komplikacemi  jako  je  reaktivní  artritida.  Y.  pestis je  původcem  moru, 

vysoce nakažlivého onemocnění, které si během třech pandemií a následných epidemií 

vyžádalo na 200 milionů obětí [52]. 

Přestože  geneticky  vykazují  Y.  pseudotuberculosis  a Y.  pestis vysoký  stupeň 

homologie DNA [53], existují mezi těmito druhy výrazné rozdíly ve schopnosti přežití 

v  prostředí,  způsobu  přenosu  a  klinickém  obrazu  onemocnění,  jež  jsou  způsobeny 

odlišnými faktory virulence. K oddělení  Y. pestis od Y. pseudotuberculosis došlo podle 

výsledků komparativní genomické analýzy před pouhými 1500 – 20000 roky [54-55]; 

evoluční proces zahrnoval získání dvou plazmidů (pPCP1 a pMT1) a inaktivaci a deleci 

genů uplatňujících se při alimentárním přenosu. Výsledkem je změna životního cyklu: 

rezervoárem Y. pestis jsou hlodavci, mezi kterými je nákaza přenášena některými druhy 

blech (zejména Xenopsylla cheopis). Podmínkou pro proliferaci a transmisi vektorem je 

vysoká koncentrace patogenu v krvi hostitele, tvorba biofilmu v trávicím traktu blech a 

schopnost refluxu při  intradermálním přenosu [56]. Po inokulaci  hostitele  dochází k 

pohlcení bakterií makrofágy, v nichž je zahájena exprese faktorů virulence nutných k 

eliminaci imunitní odpovědi a následná replikace [57]. V pozdní fázi proliferace je pak 

indukována  apoptóza  makrofágů,  spojená  s  prudkým  nárůstem  počtu  bakterií  v 

extracelulárním prostředí a celkovou sepsí organismu.

Klinický  obraz  onemocnění  závisí  na  způsobu  infekce.  Primární  a  nejčastější 

formou je bubonický mor,  asociovaný s přenosem blechami.  Úmrtnost  u této formy 

moru dosahuje 40-60%, avšak při včasné léčbě klesá na 1-15%. Septická forma vzniká 

při rozšíření bakterie z mízních uzlin do dalších orgánů, kde způsobuje nekrózu tkání a 

celkovou  sepsi.  Při  plicní  formě,  vznikající  po  vdechnutí  infekčních  kapének  při 

kontaktu s  nakaženým člověkem,  dochází  během 1–3 dní k selhání  dýchání  a šoku 
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oběhového  systému.  Neléčené  případy  septického  a  plicního  moru  končí  téměř  ve 

všech případech smrtí, u léčených případů úmrtnost dosahuje 40%. 

Úmyslné rozšíření Y. pestis mezi lidskou populaci formou aerosolu by tudíž vedlo k 

epidemii pneumonického moru a z tohoto důvodu je tento druh považován za jednu z 

největších hrozeb případného bioteroristického útoku [58].

3.11. Legionella pneumophila

Rod  Legionella zahrnuje v současné době 52 druhů,  z nichž  u nejméně 21 byl 

prokázán patogenní  účinek na  člověka.  Okolo  90% onemocnění  je  však  způsobeno 

druhem L. pneumophila, dalšími nejčastějšími původci jsou L. bozemanii, L. micdadei a 

L. longbeachae [59], přičemž v oblasti Austrálie a Nového Zélandu dosahuje podíl L. 

longbeachae až 30% [60]. Infekce se projevuje buď lehkými klinickými příznaky jako 

tzv. pontiacká horečka, nebo pneumonií mívající často těžký až fatální průběh, spojený 

se selháním plic a sepsí - tzv. legionářská nemoc.

Přestože původním biotopem bakterií  rodu  Legionella jsou přírodní sladkovodní 

nádrže  a  toky,  nákazy  způsobené  těmito  bakteriemi  jsou  téměř  výlučně  spojeny  s 

technickými  systémy  s  teplou  vodou  produkujícími  aerosoly  (sprchy,  klimatizace, 

chladicí věže apod.) [61-63]. Výjimkou je L. longbeachae, která se vyskytuje primárně 

v  půdě,  a  k  nákaze  často  dochází  při  práci  s  hrnčířskou  hlínou  nebo  průmyslově 

vyráběnými komposty [64-65]. Ve všech těchto prostředích bakterie rodu  Legionella 

využívají pro přežití  a proliferaci intracelulární prostředí améb, na nichž parazitují a 

využívají  jako ochranu před nepříznivými vnějšími  podmínkami,  nebo jsou součástí 

biofilmů [66-68].

Do  organismu  bakterie  pronikají  přes  alveolární  makrofágy  a  epitelové  buňky 

klasickou  fagocytózou,  v  menší  míře  se  pak  uplatňuje  atypický  mechanismus  tzv. 

spirálové  fagocytózy  [69].  Po  internalizaci  dochází  k  tvorbě  vakuoly  (LCV),  která 

fúzuje s mitochondriemi a částicemi endoplazmatického retikula [70]. LCV nepodléhá 

fúzi s lysozomy a během 4-10 hod po fagocytóze dochází k zahájení replikace [71]. Po 

vyčerpání  nutričních  zdrojů  hostitelské  buňky dochází  k  přeměně  z  replikativní  na 

vysoce virulentní transmisivní fenotypovou formu [72], k tvorbě pórů, lýze vakuolární 

membrány a k úniku z LCV do cytoplazmy [73], kde způsobuje funkční a strukturní 

rozpad cytoplazmatických organel a lýzu plazmatické membrány, mající za následek 

nekrózu infikovaných tkání [74]. 
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4. METODY IDENTIFIKACE PATOGENNÍCH BAKTERIÍ 

Mezi  základní  požadavky  na  jakoukoliv  techniku  používanou  pro  identifikaci 

rizikových bakterií patří:

- odlišení nebezpečného biologického agens od přirozeného pozadí

- odlišení jednotlivých biologických agens mezi sebou

- průkaz biologického agens v různých matricích 

- vyloučení falešných výsledků

Pro tyto  účely je používána celá  řada mikrobiologických technik,  od klasických 

zahrnujících přímé metody nebo metody kultivační až po moderní techniky molekulární 

biologie a proteomické analýzy. 

4.1. LABORATORNÍ METODY

Při  přímých  metodách  jsou bakterie  klasifikovány na  základě  charakteristických 

morfologických znaků kolonií nebo jednotlivých mikroorganismů, jejich pohyblivosti a 

výsledků  reakcí  s  barvícím  činidlem  (barvení  podle  Grama,  barvení  fuchsinem, 

speciální barvící techniky). Tyto metody většinou podávají prvotní informaci o možné 

identitě  mikroorganismu,  avšak  pro  jednoznačnou  identifikaci  jsou  nedostačující, 

jelikož  řadu  druhů  nelze  na  základě  získaných  charakteristik  rozlišit.  V  některých 

specifických  případech  lze  však  těmito  jednoduchými  testy  odlišit  blízce  příbuzné 

druhy,  jako např.  B. anthracis od  B. cereus a  B. thuringiensis na základě rozdílu v 

jejich pohyblivosti.

Kultivace bakterií  na selektivních médiích umožňuje inhibici  růstu kontaminující 

mikroflóry  a  v  kombinaci  s  biochemickými  testy  lze  provést  další  diferenciaci 

mikroorganismů. Biochemické testy jsou založené např. na tvorbě kyselin (oxidačně-

fermentační  test,  metylčerveňový  test,  fermentace  cukrů,  fenylalanindeamináza), 

sulfanu  (rozklad  AK  obsahujících  síru  nebo  redukcí  thiosíranu),  nitrofenolu  (-

galaktosidázový test)  nebo indolu (indolový test),  štěpení  močoviny (ureázový test), 

hydrolýze škrobu (jodový test), využití citrátu jako jediného zdroje uhlíku (Simmonsův 

test), srážení krevní plazmy účinkem koagulázy, zkapalnění želatiny proteázami nebo 

rozkladu H2O2 účinkem katalázy. Uvedené chemické reakce využívají přítomnost nebo 
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tvorbu specifických enzymů a tím v řadě případů umožňují identifikovat druhy či rody 

bakterií. 

Imunochemické metody jsou založeny na vazbě polyklonální, monoklonální nebo 

rekombinantní  protilátky  ke  specifickému  antigenu.  K  nejběžněji  používaným 

technikám  patří  enzymová  imunoanalýza  ELISA (Enzyme-Linked  Immuno  Sorbent 

Assay),  využívající  imobilizace  imunoglobulinů  na  tuhou  fázi  v  kombinaci  s 

enzymaticky značenou protilátkou katalyzující přeměnu substrátu z reakční směsi na 

barevný produkt. Tato metoda se využívá jak pro zjištění přítomnosti  a koncentrace 

antigenu (sendvičová ELISA), tak pro detekci protilátek (capture ELISA) ve vzorku. K 

přednostem  metody  patří  vysoká  specificita,  rychlost  a  jednoduchost  provedení, 

možnost  současného stanovení  velkého počtu  vzorků a  zejména možnost  detekce  v 

komplikovaných matricích (krev, stolice apod.) [75-76].

Z  metod  molekulární  biologie  se  při  identifikaci  patogenních  bakterií  uplatňují 

technologie založené na hybridizaci, PCR a v poslední době i sekvenačních technikách, 

umožnujících  určení  mikroorganismu  na  základě  jeho  genetické  informace. 

Hybridizační  metody  jsou  založené  na  identifikaci  fragmentů  NK  obsahujících 

specifickou  sekvenci  na  základě  komplementace  mezi  hledaným  úsekem 

jednovláknové  NK  a  značenou  sondou.  V  současné  době  jsou  tyto  metody  téměř 

výlučně používány ve spojení s DNA mikročipy,  na nichž jsou imobilizována velká 

množství  oligonukleotidů  umožňující  simultánní  analýzu  mnoha  různých 

mikroorganismů [77-81].

Principem  PCR  technik  je  amplifikace  určité  sekvence  DNA  působením 

termostabilní  DNA-polymerázy.  Při  reakci  dochází  k  teplotně  řízené  cyklické 

denaturaci templátu, hybridizaci s oligonukleotidovými primery a následné elongaci za 

vzniku produktů,  které slouží jako templáty pro další  reakční  cyklus.  Výsledkem je 

geometrický nárůst PCR produktu v reakční směsi a s tím souvisící vysoká citlivost 

metody. V klasickém uspořádání je k detekci produktů používána gelová elektroforéza, 

nicméně stále častěji je používána metoda kvantitativní PCR v reálném čase (qPCR, 

real-time PCR), při které je probíhá detekce fluoreskujícího PCR produktu po celou 

dobu reakce. Fluorescence produktu je dosaženo buď použitím fluorescenčních látek 

vázajících  se  na  dvouřetězcovou  DNA (SYBR Green  I),  nebo  fluroscenčních  sond 

(TaqMan,  FRET,  molecular  beacon,  Eclipse),  což  jsou  oligonukleotidy  nesoucí 

reportérový  fluorofor.  Metoda  umožňuje  sledování  průběhu  reakce  a  kvantifikaci 

templátové DNA ve vzorku [82-85]. 
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 Sekvenační techniky DNA, umožňující  stanovení primární  struktury DNA, jsou 

založeny na asymetrické PCR za použití fluorescenčně značených dideoxynukleotidů 

(ddNTP),  postrádajících  terminální  3'-hydroxyskupinu.  Začlenění  těchto  ddNTP  do 

PCR reakce brání elongaci řetězce, vzniklé fragmenty jsou elektroforeticky separovány 

v kapiláře sekvenátoru a následně detekovány na základě charakteristické fluorescence. 

Pro identifikaci organismu je často využívána metoda MLST (Multi-Locus Sequence 

Typing), založená na určení nukleotidové sekvence několika specifických genů. Tím 

lze dosáhnout velmi přesné charakterizace na úrovni sekvenčního typu, což je nutná 

podmínka pro případné zjištění původu bakterie [86-88].

Kromě  výše  uvedených  metod  detekce  a  patogenních  mikroorganismů  je  další 

možností  využití  charakteristických  biomarkerů  detekovatelných  technikami 

proteomické analýzy,  zejména hmotnostní spektrometrií,  která za určitých podmínek 

umožňuje  rychlou  a  robustní  identifikaci  cílových  patogenů  a  v  případě  použití 

tandemové  MS  dosažení  stupně  charakterizace  srovnatelné  s  genomovými 

sekvenačními technikami. Speciálním případem je potom kombinace MS a PCR, při níž 

je z přesných hodnot m/z PCR produktů určováno zastoupení jednotlivých nukleotidů v 

amplikonech. Vzhledem k velkému množství univerzálních primerů použitých v reakci 

je získávána informace umožňující typizaci cílových bakterií [89].

4.2. HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

Hmotnostní  spektrometrie  je  analytická  technika  založená  na  měření  efektivní 

hmotnosti, tj. poměru hmotnost/náboj (m/z) analyzovaných molekul. Přestože byla tato 

technika vyvinuta již na počátku 20. století, bylo její využití po dlouhou dobu omezeno 

na analýzu relativně jednoduchých organických molekul. Limitované využití bylo dáno 

kombinací  několika  faktorů:  neexistencí  vhodné  "měkké"  ionizační  techniky, 

omezeným hmotnostním rozsahem analyzátorů a nedostatečně výkonnými systémy pro 

sběr  a  zpracování  dat.  První  pokusy o  aplikaci  hmotnostní  spektrometrie  v  oblasti 

analýzy biologických systémů byly proto spojeny s identifikací  jejich jednoduchých 

komponent, zejména lipidů [90] a pyrolytických produktů [91-93].

Vzhledem k termolabilitě a obtížnému převedení makromolekul do plynného stavu 

došlo k rozvoji využití hmotnostní spektrometrie v biologii až s objevem a zavedením 

nových,  s  biologickými  makromolekulami  kompatibilních  ionizačních  technik 
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založených např. na  bombardování rychlými atomy (fast atom bombardment - FAB) 

[94-96],  fotony, jejichž zdrojem je laser (laser desorption/ionization - LDI) [97] nebo 

ionizaci elektrosprejem (ESI) [98]. Zejména poslední dva způsoby ionizace přispěly k 

prudkému rozšíření bioanalytické hmotnostní spektrometrie.

4.2.1. ESI

Ionizace  elektrosprejem  je  založena  na  zmlžování  analyzovaného  roztoku  v 

elektrickém poli za tvorby drobných elektricky nabitých kapiček. Z nich je působením 

inertního plynu postupně odpařována mobilní fáze, což vede ke zmenšování objemu a 

zvyšování  hustoty  povrchového  náboje.  Při  dosažení  kritické  hodnoty  hustoty 

povrchového náboje se kapky rozpadají a během průchodu ke vstupu do analyzátoru 

přejdou  odpařením  rozpouštědla  do  plynné  fáze.  Přebytečný  náboj  zůstává  na 

molekulách původně rozpuštěných ve zmlžovaném roztoku, čímž dochází ke vzniku 

mnohonásobně nabitých iontů [99]. Výsledkem je hmotnostní spektrum obsahující pro 

každou  biomolekulu  řadu  signálů  příslušejících  jednotlivým  poměrům  m/z,  jejichž 

dekonvolucí  lze  určit  molekulovou  hmotnost  příslušného  analytu.  Vzhledem  k 

vysokým hodnotám náboje produkují i molekuly s vyšší molekulovou hmotností ionty s 

nízkou hodnotou poměru m/z (typicky do 2000-3000 Da), což umožňuje využít ESI v 

kombinaci  se  širokou  škálou  hmotnostních  analyzátorů  (kvadrupól,  iontová  past, 

tandemové analyzátory).

Komplexní povaha spekter, vyplývající z tvorby násobně nabitých iontů, vyžaduje 

separaci jednotlivých komponent analyzovaného systému, předcházející samotné MS 

analýze. Vzhledem k tomu, že při ESI probíhá ionizace při atmosférickém tlaku, lze 

použít přímého propojení hmotnostního spektrometru s vhodnou separační technikou. 

Běžně jsou používány metody HPLC, v menší míře pak separace založená na kapilární 

elektroforéze. Ze směsi biologických jsou separovány a analyzovány složky s chemicky 

podobnými vlastnostmi, např. peptidy, lipidy nebo nukleové kyseliny a techniky ESI-

MS a ESI-MS/MS jsou využívány pro cílenou analýzu těchto látek.

4.2.2. MALDI

MALDI  (Matrix  Assisted  Laser  Desorption/Ionization)  je  metoda  založená  na 

desorpci z pevné fáze a ionizaci účinkem energie dopadajících fotonů a byla vyvinuta 
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ve stejné době, jako ESI [97, 100]. Při ionizační technice MALDI je vzorek deponován 

s nadbytkem  organické  matrice  na  vhodné  platformě.  Ionty  jsou  generovány 

v iontovém  zdroji  bombardováním  fotony  z odpovídajícího  zdroje  záření,  nejčastěji 

pulsního UV laseru. Ve většině případů  je používán N2 laser s vlnovou délkou záření λ 

337 nm a typickou frekvencí 20-50 Hz, v menší míře jsou pak zdrojem fotonů Nd:YAG 

lasery nebo lasery emitující záření v infračervené oblasti (CO2, Er:YAG).  Jako matrice 

se používají slabé aromatické kyseliny, působící jako donor protonů. Matrice absorbuje 

většinu dopadající energie a směs se vzorkem je převedena do plynného stavu, v němž 

dochází k přenosu náboje mezi matricí a vzorkem a vzniku iontů. 

Na rozdíl od ESI jsou při MALDI ionizaci typickými produkty ionty s jednotkovým 

nábojem, zatímco vícenásobně (de)protonizované molekuly a klastry se běžně vyskytují 

s řádově  nižší  intenzitou.  Vzhledem  k jednoduché  protonizaci  se  vyskytují  ionty 

s vysokým  poměrem  m/z;  v případě  identifikace  mikroorganismů  jsou  využívány 

oblasti  řádu  m/z  103-104 Da.  Z  tohoto  důvodu  je  nezbytné  použití  hmotnostního 

analyzátoru  typu  TOF  (time-of-flight),  jehož  charakteristickým  rysem  je  teoreticky 

neomezený hmotnostní rozsah (obr. 1).

Obr. 1 – Schematický nákres MALDI-TOF hmotnostního spektrometru 
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Díky jednoduchým spektrům jednotlivých biomolekul obsahujících většinou jeden 

nebo několik málo signálů lze provádět simultánní měření hmotnostních spekter mnoha 

komponent  analyzovaného  systému. Příkladem  takovýchto  multikomponentních 

systémů jsou buňky. Zdrojem signálů jsou v tomto případě zejména peptidy a proteiny 

s tím, že nejvyšší intenzitu vykazují proteiny buněčných stěn a zejména ribozomální 

proteiny  [101-104],  tvořící  až  21%  celkového  proteinového  obsahu  buňky  [105]. 

Kromě  toho  jsou  ribozomální  proteiny  jako  součást  translačního  mechanismu 

exprimovány  ve  vegetativních  buňkách  konstitučně,  a  tvoří  tak  stabilní  část 

proteinového profilu buňky.

I  když  spektra  získaná  z  celobuněčného  materiálu  (bez  předchozí  separace 

buněčných  komponent)  jsou  tvořena  signály  ionizovaných  molekul  jen  malé  části 

celkového  proteomu,  je  výsledkem  MALDI-TOF  MS  analýzy  bakteriálních  buněk 

charakteristické  spektrum,  obsahující  signály  jednotlivých  buněčných  komponent. 

Kombinace těchto signálů pak vytváří  specifický spektrální profil  umožňující  určení 

daného bakteriálního species (obr. 2).

Obr. 2 – MALDI-TOF spektrální profil Escherichia coli 3952

MALDI-TOF  MS,  založená  na  reprodukovatelné  detekci  mikrobiálních 

proteinových  profilů,  podává  dodatečnou  informaci  k  výsledkům  založeným  na 

fenotypických nebo genotypických znacích mikroorganismu. Získané charakteristické 

spektrální profily jsou pro potřeby identifikace porovnávány s knihovnou referenčních 
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spekter. Výhoda této metody spočívá v tom, že není třeba detailní  znalost původu a 

složení  jednotlivých biomarkerů,  čímž je  umožněna  tvorba  referenčních  spekter  i  u 

druhů, u nichž informace založené na genomové nebo proteomové analýze chybí, a u 

nichž tudíž ostatní molekulárně-biologické metody nelze použít. 

Hlavními  výhodami  MALDI-TOF  hmotnostní  spektrometrie  aplikované  pro 

analýzu  bakterií  je  především  jednoduchost  a  rychlost  testu,  snadná  komparace 

spektrálních  profilů,  které  jsou  pro  daný  mikroorganismus  jedinečné,  a  s  jistým 

omezením rozlišení a identifikace bakterií ve smíšených mikrobiálních kulturách [106]. 

Metoda  je  používána  nejen  pro  identifikaci  klinických  kmenů,  jejichž  rodové  či 

druhové určení je standardními metodami obtížné, ale byla s úspěchem aplikována i pro 

taxonomické  účely  [107-118].  Navíc  jednoduchost  provedení  analýzy  tuto  techniku 

předurčuje pro využití v oblastech s potřebou zpracovávání velkého množství vzorků, 

jako je klinická mikrobiologie, potravinářský průmysl nebo ochrana veřejného zdraví. 

4.2.3. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ MALDI-TOF MS

Identifikace  bakterií  metodou  MALDI-TOF  MS  je  několikastupňový  proces, 

skládající se z přípravy vzorku, měření spekter a jejich zpracování, přičemž každý z 

těchto kroků je ovlivněn řadou parametrů, majících vliv na finální výsledek analýzy. Z 

tohoto  důvodu  je  nezbytné  pro  získání  reprodukovatelných  výsledků  dodržovat  v 

během celého analytického procesu protokol optimalizovaný pro dané účely.

4.2.3.1. Příprava vzorku

Jelikož je identifikace mikroorganismů v převážné míře prováděna z mikrobiálních 

kultur, jsou podmínky kultivace prvním parametrem ovlivňujícím spektrální profil. Je 

známo,  že  kultivační  podmínky  ovlivňují  expresi  genů  a  fenotypické  vlastnosti 

mikroorganismů. Příkladem mohou být druhy Y. enterocolitica a Y. pseudotuberculosis, 

u  nichž  jsou při  teplotách  kultivace  vyšších  než 30 °C exprimovány geny proteinů 

vnější membrány (Yop) a flagelinu, zatímco při teplotách pod  30 °C je exprese těchto 

genů  potlačena  [119].  Dalším  faktorem  může  být  růstové  stadium  kultury,  kdy  v 

pozdějších fázích dochází k vyčerpání nutrientů z média a změnám v pH způsobeným 
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produkcí  kyselých  produktů  buněčného  metabolismu,  což  vede  opět  ke  změnám  v 

expresi  genů.  Ve  skutečnosti  však  vliv  většiny  kultivačních  podmínek  (složení 

kultivačního média, teplota) na spektrální profil není příliš významný [120]. Důvodem 

je skutečnost, že původcem převážné části signálů jsou ribozomální proteiny,  jejichž 

geny jsou exprimované konstitučně, nezávisle na kultivačních podmínkách. Výraznější 

vliv na variabilitu  MS profilu  má však stáří  kultury [105],  kdy v pozdějších fázích 

dochází ke změnám vlivem tvorby oxidačních produktů apod.

Přípravu  vzorku  pro  MS  analýzu  lze  provést  několika  způsoby.  Původně  bylo 

využíváno  analýzy izolovaných  a  purifikovaných  bakteriálních  proteinů  [121].  Tato 

technika je však z důvodů izolace proteinů časově, instrumentálně i pracovně náročná. 

V poslední době je proto upřednostňována metoda celobuněčných spekter, kdy je na 

MALDI  destičku  nanášena  přímo  bakteriální  kultura  z  kultivačního  média  a  po 

přídavku  matrice  provedeno  měření  spekter.  Stejným  způsobem  lze  analyzovat  i 

bakteriální extrakt. Uvedené metody výrazně redukují jak dobu analýzy, tak možnost 

vzniku náhodné chyby v průběhu analýzy.

Přímá identifikace mikroorganismů metodou „intact cell“ hmotnostní spektrometrie 

(ICMS) na základě  specifických spektrálních  profilů,  vyžadující  minimální  přípravu 

vzorků pro MS analýzu, byla úspěšně verifikována v řadě studií [122-128]. Pro analýzu 

patogenů s vysokou virulencí  lze však tento protokol použít  pouze v případě,  že je 

hmotnostní spektrometr umístěn uvnitř laboratoře s úrovní biologického zabezpečení 

BSL-3 (biological safety level 3). Pokud není tato podmínka splněna,  musí metoda 

přípravy vzorků, vzhledem k vysokému stupni rizika, splňovat vedle kompatibility s 

MS technikou i podmínku inaktivace sledovaných mikroorganismů. 

V  poslední  době  bylo  popsáno  několik  metod  přípravy  vzorků  založených  na 

extrakci  bakteriálních  proteinů  [129-132],  nicméně  pouze  poslední  uvedená  práce 

autorů Lasch et al. byla zaměřena na inaktivaci BSL-3 patogenů. Z tohoto důvodu byla 

provedena  komparativní  studie  jednotlivých  metod  zabývající  se  nejenom úspěšnou 

inaktivací patogenních bakterií, ale také kvalitou získaných spekter (kap. 6.1).

4.2.3.2. Vliv matrice

Volba  matrice  má  výrazný  efekt  na  spektrální  profily.  Matrice  jsou  slabé 

aromatické  kyseliny  nebo jejich  deriváty,  působící  jako donor protonů.  Mezi  běžně 
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používané  patří  kyselina  2,5-dihydroxybenzoová  (DHB),  kyselina  3,5-dimethoxy-4-

hydroxyskořicová  (SA),  kyselina  α-kyano-4-hydroxyskořicová  (HCCA)  a  kyselina 

ferulová (FA) (obr. 3). 

Zatímco charakteristickým znakem kys. ferulové je schopnost ionizace biomolekul 

s vyšší molekulovou hmotností [133], HCCA bývá používána z důvodu vyššího počtu 

signálů  v  oblasti  nižších  efektivních  hmotností  (m/z)  [101,  127,  134-135]  a  SA z 

důvodu vyšší homogenity vzorku vedoucí k užším píkům a vyšší přesnosti měřených 

hodnot  m/z  [136-137].  Je  však nutné  podotknout,  že  literární  údaje  se  v  některých 

aspektech (citlivosti, rozlišení apod.) rozcházejí, takže žádnou z uvedených látek nelze 

označit jako univerzálně nejvhodnější; z důvodu nutné standardizace protokolů je však 

v převážné míře používána HCCA.

 

Obr. 3 – Matrice používané v MALDI-TOF hmotnostní spektrometrii: DHB (1), SA (2), HCCA (3),  

FA (4).

Výrazný efekt na podobu spekter má i složení roztoku matrice, ovlivňující proces 

krystalizace a tím i homogenitu směsi vzorek - matrice nanesené na MALDI destičce. 

Jako organické rozpouštědlo je používán téměř výhradně acetonitril, v němž jsou dobře 

rozpustné jak matrice, tak peptidy a proteiny analyzovaného vzorku. Účinnost ionizace 
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je  pak  ovlivňována  přítomností  kyseliny  (nejčastěji  TFA),  podporující  protonizaci 

biomolekul.  Přestože  ve  většině  publikací  jsou  používány  koncentrace  okolo  0,1%, 

vyšší  obsah kyseliny (okolo 2,5%) vede k vyšší  intenzitě  signálu a lepšímu poměru 

signál/šum [127, 138].

Kromě matrice a složení roztoku může být kvalita spekter ovlivněna i způsobem 

nanesení vzorku a matrice na destičku, přídavkem látek potlačujících tvorbu aduktů s 

ionty alkalických kovů [129], časovou prodlevou mezi přípravou vzorku a měřením 

spekter,  působením různých  činidel  na  vzorek  deponovaný  na  destičce  apod..  Celá 

problematika je přehledně zpracována v literatuře [139].

4.2.3.3. Měření spekter, zpracování dat

Nastavené parametry a vyladění přístroje jsou dalším faktorem ovlivňujícím kvalitu 

spekter. Hodnoty urychlovacího potenciálu, časové prodlevy pulzní iontové extrakce a 

energie dopadajícího záření mají vliv na dosažené rozlišení signálů, fokusace laseru pak 

ovlivňuje  symetrii  píků.  Hodnoty  energie  dopadajícího  záření  jsou  rozhodujícím 

parametrem pro úspěšné měření spekter; při nízké energii nedochází k procesu desorpce 

a ionizace, příliš vysoké hodnoty vedou k rozšiřování signálů, nárůstu pozadí a snížení 

poměru signál/šum, přičemž vhodný rozsah energií je poměrně úzký a musí být vždy 

nalezen empiricky.

Je  třeba  podotknout,  že  použití  různých  typů  MALDI-TOF  hmotnostních 

spektrometrů vede k odlišným spektrálním profilům, i když značná část signálů bývá 

přítomna  ve  spektrech  bez  ohledu  na  použitou  instrumentaci.  Na  obr.  4  jsou  pro 

ilustraci uvedena spektra identického vzorku proteinového extraktu Y. pestis získaná na 

dvou  různých  MALDI-TOF  hmotnostních  spektrometrech.  Je  zřejmý  rozdíl  v 

relativních  intenzitách  většiny  píků,  přičemž  část  signálů  ve  spektru  získaném  na 

systému 2 je potlačena, resp. jejich intenzity jsou na úrovni šumu. 
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Obr. 4 -  Hmotnostní  spektra  vzorku  proteinového  extraktu  Yersinia  pestis 5923  měřená  na 

systémech AutoFlex (1) a MALDI-TOF/TOF 4800 (2).

Významnou roli v analytickém procesu hraje zpracování dat. V typickém MALDI-

TOF  MS  experimentu  jsou  v  první  fázi  získaná  spektra  postupně  vyhlazena,  je 

provedena  korekce  základní  linie  a  nalezení  píků,  ve  druhé  fázi  pak  normalizace 

spektra,  vytvoření  metaspektra  a  jeho  porovnání  s  referenční  databází.  Zatímco 

vyhlazení  a  korekce  základní  linie  vedou  ke  zlepšení  poměru  signál/šum  (S/N), 

nastavení  parametrů  algoritmu  pro  vyhledání  píků  do  značné  míry  rozhoduje  o 

výtěžnosti informačního obsahu spekter a může výrazně ovlivnit i identifikační proces. 

Jako příklad ne zcela optimálního nastavení parametrů lze uvést práci zaměřenou na 

porovnání inaktivačních protokolů Yersinia spp. [140]: pro Y. pestis inaktivovanou 80% 

TFA  autoři  identifikovali  v  celém  spektru  9,8±1,1  píků  (S/N>5),  zatímco  v 

analogickém  experimentu  (kap.  6.1.3,  tab.  7)  s  optimalizovanými  parametry 

identifikace  píků  bylo  nalezeno  průměrně  44,8  píku  (s=5,3)  s  poměrem  S/N>10. 

Obdobné  rozdíly  (13,1  vs.  67,2  píků)  lze  nalézt  i  pro  experiment  využívající  pro 

inaktivaci  Y.  pestis ethanol.  Z  uvedených  dat  vyplývá,  že  při  špatném  nastavení 

parametrů dochází k výrazné ztrátě informace obsažené ve spektru a následným nízkým 

hodnotám identifikačního skóre.
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4.2.3.5. Identifikace

Teoretická  rozlišovací  schopnost  MALDI-TOF  MS  pro  identifikaci 

mikroorganismů  je  překvapivě  vysoká.  Vzhledem  k  tomu,  že  se  naprostá  většina 

využitelných signálů při této technice nalézá v oblasti 2 - 12 kDa, je využitelný rozsah 

10 kDa. Pokud by byla pro zjednodušení výpočtu uvažována šířka okna signálu 10 Da a 

jednotlivé signály považovány za nezávislé, pak je k dispozici skupina 1000 prvků a 

pro počet jejich možných kombinací platí vztah:

   !!
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kde n je počet prvků (1000) a  k třída kombinace (počet použitých prvků). Možný 

počet kombinací pro různé hodnoty k je uveden v následující tabulce:

k 1 2 3 5 10 20 50
Ck(n) 103 5x105 1,7x108 1013 1023 1041 1085

Tabulka 1. Závislost počtu možných kombinací signálů Ck(n)  obsažených v MALDI-TOF spektrech 

bakteriálních buněk na počtu použitých signálů k

Z tabulky 1 vyplývá, že teoreticky by k jednoznačné druhové identifikaci bakterií 

měla stačit kombinace 2 signálů, jelikož počet možných kombinací je řádově vyšší než 

počet známých bakteriálních taxonů.

V řadě studií [122, 126, 134, 141-142] byla demonstrována využitelnost MALDI-

TOF MS pro identifikaci  bakterií  na úrovni  rodu,  druhu či  dokonce sub-species  na 

základě  nalezení  charakteristických  proteinových  píků,  označovaných  jako  SIPB 

(specific identifying biomarker proteins). Ve většině případů autoři definovali dvojice 

tzv.  rodově  a  druhově  specifických  píků,  na  jejichž  základě  prováděli  identifikaci 

druhu. 

Tento přístup se však jeví jako poněkud problematický. Pro jednoznačné definování 

signálu jako specifického (druhově, rodově) by musely být splněny 2 podmínky:  a) 

počet všech známých druhů (rodů, kmenů, ...) je konečný a neměnný, b) jsou změřena 

spektra všech druhů (rodů, kmenů, ...) z konečného souboru bodu a).
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Příkladem může  být  publikace  [143],  v  níž  autoři  definovali  dvojice  SIPB pro 

identifikaci  druhů rodu  Campylobacter (C. coli,  C. jejuni,  C. helveticus,  C. lari,  C.  

sputorum  a C.  upsaliensis).  Pro  C. jejuni byl  autory jako druhově specifický určen 

signál s pozorovanou hodnotou m/z 10276 Da a teoretickou hodnotou 10274 Da. Ve 

studii  [109] byl  u vzorků  C. jejuni nalezen intenzivní  signál  10274 Da (s=1,6),  ale 

kromě toho také dobře vyvinutý signál s m/z 10276 Da (s=1,8) u typového kmene C. 

hyointestinalis (obr.  5).  Z  hodnot  odhadů  standardních  směrodatných  odchylek  je 

zřejmé, že tento signál nelze považovat za druhově specifický.

Obr. 5 -  MALDI-ToF spektra získaná z celých buněk C. hyointestinalis CNCTC 7376 (A), C. coli 

CNCTC 7377 (B) a C. jejuni subsp. jejuni CNCTC 7365 (C) 

Aby byl využit veškerý informační obsah spekter, je třeba použít všechny signály 

obsažené  v  celém  spektrálním  profilu.  Jelikož  jsou  ale  získaná  charakteristická 

hmotnostní  spektra  značně  komplikovaná,  je  manuální  identifikace  prakticky 

vyloučena. Z tohoto důvodu je nutné použití komparačních algoritmů normalizovaných 

spekter,  založených  na  vícerozměrové  analýze  spektrálních  profilů.  Pro  správnou 

funkci těchto algoritmů je pak rozhodující nalezení optimálních parametrů zpracování 

signálu (poloha a profily jednotlivých píků, šířka a profil identifikačních oken, relativní 

intenzita a frekvence výskytu jednotlivých píků apod.).
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Matematické  operace  zahrnují  při  komplexním zpracování  hmotnostních  spekter 

postupně korekci hmot, vyhlazení, subtrakci základní linie, vytvoření normalizovaného 

spektra a generování normalizovaných signálů. Takto zpracovaná spektra lze následně 

použít  pro vytvoření  databáze,  zahrnující  normalizované výšky a frekvence výskytu 

jednotlivých píků, a komparací normalizovaných spekter vzorků s databází lze provést 

identifikaci.

Rozhodujícím faktorem pro úspěšné zpracování a identifikaci je optimální nastavení 

parametrů zpracování spekter (kompresní algoritmus, korekční a vyhlazovací metoda, 

způsob normalizace, prahové parametry, nastavení šířky identifikačních oken, hodnoty 

frekvence výskytu apod.).

Obr. 6 znázorňuje postup zpracování  signálů od akvizice spektra přes vyhlazení, 

korekci základní linie, normalizaci intenzit signálů, stanovení frekvence jejich výskytu 

až  po  identifikaci,  obr.  7  pak  znázorňuje  výstup  identifikace  patogenu  po  vložení 

spektra do databáze.

Obr. 6 - Postup zpracování signálů spektra Yersinia pestis 5923 

Obr. 7 – identifikace mikroorganismu na základě komparace s databází spekter
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Dalším účinným nástrojem komparace a identifikace spekter je analýza hlavních 

komponent  (Principal  Component  Analysis,  PCA).  PCA  je  metoda  redukce  počtu 

závislých  proměnných  na  hlavní  závislosti  porovnáváním  různých  vzorků,  tj. 

hmotnostních spekter. V případě hmotnostního spektra jsou proměnné reprezentovány 

intenzitou signálu odpovídajícímu definované hmotnosti. V závislosti na rozlišení může 

být počet těchto proměnných velmi vysoký.

V  kontextu  PCA  jsou  z  kolekce  různých  jednoduchých  spekter  generována 

charakteristická metaspektra (hlavní komponenty). Hlavní komponenty jsou vzájemně 

ortogonální,  nemají  žádnou  vzájemnou  korelaci  a  reprezentují  jednotlivé  vektory 

korelační  matice  spektra.  Podíl  jednotlivých  vektorů  na  korelační  matici  je  určen 

charakteristickými hodnotami, které jsou také využity pro třídění. 

Základní  informace  je  obsažena  v  první  hlavní  komponentě,  vyšší  hlavní 

komponenty obsahují  detailnější  informace o spektru a  nejvyšší  hlavní  komponenty 

informace o spektrálním šumu. Jako kritérium výběru hlavních komponent je užitečné 

používat pouze ty s nejvyššími charakteristickými hodnotami, jejichž součet je alespoň 

95% celkové  sumy.  Tento  princip  byl  použit  pro  kompresi  originálních  spekter  na 

hlavní  komponenty.  Z  nich  může  být  každé  jednotlivé  spektrum  rekonstruováno 

váženou superpozicí. Tyto váhy (skóre) jsou posléze znázorněny jako 3-D graf, v němž 

každý bod představuje jedno spektrum. Body jsou obvykle uspořádány ve skupinách, 

které mohou reprezentovat jednotlivé druhy/kmeny.

Klastrová  analýza  je  nástroj  pro  separaci  skupin  s  podobnými  vlastnostmi. 

Hmotnostní  spektra  obsahují  množství  informací,  které  musí  být  před  zahájením 

klastrové  analýzy  redukovány  některou  z  extrakčních  metod,  jako  např.  PCA. 

Výsledkem klastrové analýzy je obvykle vzor skupin, který lze znázornit jako 3-D graf 

podle skóre PCA. Na obr. 8 je uvedena separace klastrů odpovídajících spektrálním 

profilům  26  kmenů  3  druhů  rodu  Campylobacter.  Z  grafu  je  patrné,  že  kmeny 

příslušející jednomu druhu tvoří skupinu dobře separovanou od zbývajících příbuzných 

druhů a lze tudíž provést jednoznačnou druhovou identifikaci.
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Obr. 8 – Vizualizace klastrové analýzy založené na PCA – rozlišení druhů rodu Campylobacter: 

C. hyointestinalis (1), C. coli (2) – 8 kmenů, C. jejuni (3) – 17 kmenů

I přes vysokou diskriminační  schopnost však současné algoritmy používané pro 

zpracování spektrálních profilů selhávají v případě rozlišení vysoce příbuzných druhů, 

jako  je  případ  Y.  pestis /  Y.  pseudotuberculosis (kap.  6.3),  některých  kmenů  B. 

anthracis / B.  cereus nebo v případě subspeciační analýzy.  Na obr. 9 jsou uvedeny 

spektrální profily subspecies  Francisella tularensis -  F. tularensis ssp.  tularensis,  F. 

tularensis ssp. holarctica, F. tularensis ssp. mediasiatica a F. tularensis ssp. novicida. 

Je zřejmé, že spektra vykazují  vysokou míru podobnosti,  a diferenciace založená na 

klastrové analýze celých profilů je schopna odlišit pouze  F. tularensis ssp.  novicida, 

zatímco zbývající subspecies splývají do jednoho klastru (obr. 10). 

Přesto lze rozlišení  jednotlivých poddruhů provést.  Na obr.  11 je výřez spekter 

uvedených na obr. 8 v rozsahu 7100 - 8300 Da. Ve spektrech jsou zřejmé signály, resp. 

jejich  kombinace  specifické  pro  jednotlivé  subspecies.  Aplikace  klastrové  analýzy 

omezená  pouze  na  tuto  oblast  pak  umožňuje  snadné  rozlišení  všech  poddruhů.  Z 

praktického hlediska  je však pro velké množství  studovaných taxonů komplikované 

vyhledávat a definovat specifické spektrální oblasti. Proto je pro identifikační účely v 

případech subspeciační analýzy nebo diferenciace geneticky vysoce příbuzných druhů 

využívána  kombinace  komparačních  algoritmů  založených  na  datech  získaných  z 
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celých spekter, vedoucí k určení druhu (v případě F. tularensis) nebo druhové dvojice 

(Y.  pestis /  Y.  pseudotuberculosis,  B.  anthracis  /  B.  cereus),  a  následně  vyhledání 

charakteristického SIPB vedoucí k finální identifikaci.

Obr. 9 – Spektrální profil subspecies Francisela tularensis: shora F. tularensis ssp. tularensis, F. 

tularensis ssp. novicida, F. tularensis ssp. mediasiatica, F. tularensis ssp. holarctica

Obr. 10 – Vizualizace shlukové analýzy spektrálních profilů subspecies  Francisela tularensis:  F. 

tularensis ssp. tularensis, F. tularensis ssp. mediasiatica, F. tularensis ssp. holarctica (1), 

F. tularensis ssp. novicida (2).
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Obr. 11 – Spektrální profil a SIPB subspecies Francisela tularensis: F. tularensis ssp. tularensis 

(červeně), F. tularensis ssp. novicida (n - zeleně), F. tularensis ssp. mediasiatica (m - 

fialově), F. tularensis ssp. holarctica (h - modře). 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

5.1. PŘEHLED POUŽITÝCH REFERENČNÍCH KMENŮ:

Rod Druh Kmen
Bacillus anthracis NCTC 5444; NCTC 10340; NCTC 109; NCTC 2620; 

NCTC 7752; NCTC 7753; NCTC 8234; NCTC 1328; 
CNCTC 1/27; CNCTC 2/28; CNCTC 3/33; CNCTC 
4/33; CNCTC 5/35; CNCTC 15/64; CNCTC 16/64; 
SVU 7936; SVU A67; SVU A70; SVU A71; SVU A72; 
SVU A73; SVU A74; SVU A75; SVU A76; SVU A77; 
SVU A79; SVU A80; SVU A81; SVU A83; SVU A84; 
SVU A85; SVU A86; SVU A87; SVU A88; SVU A89; 
SVU A90; SVU A91; SVU A92; SVU A93; SVU A94; 
SVU A100; SVU A101; 

cereus 5631; 6204; 6206; 6226; 
subtilis 5610; 6199; 6217; 6218; 6758; 6761; 6762; 6764;

Burkholderia mallei NCTC 120; NCTC 3708; NCTC 10245; NCTC 10247; 
NCTC 10229; NCTC 10230; NCTC 10248; NCTC 
12938;

pseudomallei NCTC 10274; NCTC 11642; NCTC 8708; NCTC 7431; 
NCTC 4845; NCTC 12939; CAPM 3462; CAPM 3463;

Brucella abortus ATCC 7705; CAPM 5520; CAPM 5660; CNCTC 46/53; 
CNCTC 63/53; CNCTC 73/59; CNCTC 74/56; CNCTC 
76/57; 

canis NCTC 10854; CNCTC 6274; CNCTC 6290; CNCTC 
6776;

ceti NCTC 12891;
melitensis NCTC 5060; NCTC 11362;CAPM 5659; CNCTC 

10/88; CNCTC 13/53; CNCTC 15/53; CNCTC 18/68; 
CNCTC 4/56; CNCTC 6/66; CNCTC 7/68; CNCTC 
8/88; CNCTC 9/88;

pinnipedalis NCTC 12890;
ovis CAPM 6374; CNCTC 4/84; CNCTC 5/88; CNCTC 

6/88;
suis CAPM 6073; CAPM 6074; NCTC 5061; CNCTC 5/53; 

CNCTC 5/53; CNCTC 12/53; CNCTC 13/53; CNCTC 
15/53; CNCTC 18/68; CNCTC 19/88; 

Campylobacter coli CNCTC 7377;
hyointestinalis CNCTC 7378;
jejuni CNCTC 7365;

Citrobacter amalonaticus 04/08695; ATCC 25405;
diversus ATCC 25408;
freundii DSM 30039; 07/07764;

Clostridium botulinum CNCTC 70/86 (ATCC 33262); CAPM 5944 (NCTC 
8266); CAPM 5950 (NCTC 7273); CAPM 3778; 
CNCTC 21/52; CNCTC 22/52; CNCTC 24/53; CNCTC 
25/53; CNCTC  41/55; CNCTC 56/64; CNCTC 60/66; 
CNCTC 62/66; CNCTC 69/84; CNCTC 70/86;

tetani NCTC 279; CNCTC 18/50, CNCTC 31/65, CNCTC 
6/46; CNCTC 32/65; 

Corynebacterium diphtheriae CNCTC 3/47;
ulcerans CNCTC 5753;

Edwardsiella tarda DSM 30052;
Enterobacter aerogenes DSM 30053; NM 20;

(Pantoea) agglomerans ATCC 27988;
cloacae DSM 30054;
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gergoviae ATCC 33426;
sakazakii 04/01242;

Enterococcus faecalis CNCTC 4224;
Escherichia coli CNCTC 3954; 08/01585; K12 DSM 3871; NCTC 

104118; Nm I, RKI A139
Francisella tularensis NCTC 10857; CAPM 5151; CAPM 5536; CAPM 5537; 

CAPM 5600; CAPM 5540; CNCTC 1/52; CNCTC 
15/53; CNCTC 16/53; CNCTC 17/53; CNCTC 18/53; 
CNCTC 7/53; FSC 041; FSC 054; FSC 063; FSC 064; 
FSC 111; FSC 119; FSC 120; FSC 121; FSC 122; FSC 
123; FSC 124; FSC 125; FSC 237; FSC 604; MIHE 375; 
MIHE 117; MIHE 203/62; MIHE 349/62; MIHE 19c; 
MIHE 94; MIHE ZG; MIHE ZS; MIHE KS; MIHE 
76/60; MIHE 382/62; MIHE 38; MIHE Norway; MIHE 
SD; MIHE 81; MIHE 411; MIHE 127/62; MIHE CR; 
MIHE ZW; MIHE MR3; MIHE 321 Az; MIHE 26 Az; 
MIHE 124 Az; MIHE 329 Az; MIHE Kodar R; MIHE 
KP2; MIHE 540 Az; MIHE Sweden 120; MIHE 131 Az; 
MIHE 291 Az; MIHE 9/721; MIHE 118; MIHE KS 2; 
MIHE ZB; MIHE 57/60; MIHE Tun Lao; MIHE Schu3; 
MIHE ABE; MIHE 318/62; MIHE Tsuchiya; MIHE Jap. 
Downs; MIHE Yato 88; MIHE Ebina; MIHE Newton; 
MIHE Japanese; MIHE Schu; MIHE 38 white;

Hafnia alvei DSM 30163;
Klebsiella oxytoca ATCC 13182;

pneumoniae spp.ozeanae ATCC 25926; DSM 681;
Legionella adelaidensis NCTC 12735; NRLL 1109;

anisa NCTC 11974; ATCC 35290; ATCC 35291; NRLL 
1086; NRLL BE-63;

beliardensis ATCC 700512; 
birminghamensis NRLL 1094; NRLL FH-165; NRLL JI-58-682;
bozemanii ATCC 33217; NRLL 11451; NRLL 11342; NRLL 

11343 WIGA;
brunensis ATCC 43878; NRLL PLE-32; NRLL OV-182; NRLL 

KV-11; NRLL JI-646; NRLL FS-60; NRLL BT-172; 
busanensis NCTC 13316;
cincinnatiensis NRLL 1098;
dumoffii ATCC 33279; NRLL FM-10-702;
erythra NCTC 11977;
fairfieldensis NCTC 12488; 
feeleii NCTC 11978; NCTC 12022; NRLL TT-158; NRLL KE-

172; NRLL KE-161; NRLL BZ-26; NRLL SO-102; 
geestiana NCTC 12373; NRLL FM-59; NRLL BV-728; NRLL L-

V-3; NRLL SA-29;
gormanii NRLL PR-13; NRLL IM-12;
gratiana NCTC 12388; NRLL SO-61; NRLL IK-79;
gresilensis NCTC 13312; 
hackeliae NCTC 11979; NCTC 11980; 
cherii NCTC 11976; NRLL MA-72;
impletisoli NRLL 11340;
israelensis NCTC 12010;
jamestowniensis NCTC 11981; 
jordanis ACTC 33484; NRLL FM-165;
lansingiensis NCTC 12830; NRLL AL-1;
londiniensis ATCC 49505; NRLL WTP;
longbeachae NCTC 11477; NCTC 11530; NRLL KR-20; NRLL 

EQA; 
maceachernii NCTC 11982; NRLL MO-7; NRLL VRBA;
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micdadei ATCC 33218; NRLL PL/3; NRLL UL-2T; NRLL PB-
2CJ; NRLL IV-3; NRLL CB-2; NRLL SA-13; NRLL 
SA-14;

moravica ATCC 43877; 
nagasakii ATCC BAA-1557;
nautarum NCTC 12923; NRLL KE-26-7;
oakridgensis NRLL FWnSA-2; NRLL KE-21; NRLL SZU-16; NRLL 

L-VI-3; NRLL FM-1-679;
parisiensis ATCC 35299; NRLL 11345; NRLL 11346; NRLL 

11347; NRLL FSK-62;
pneumophila sg. 1: ATCC  43106 Allentown; ATCC 33152 

Philadelphia; ATCC 33153 Knoxville; ATCC 43107 
Heysham; ATCC 43108 Benidorm; NCTC 12008 
OLDA; ATCC 43113 France; ATCC 43113 
Camperdown;  NCTC 12009 Oxford; NRLL  AL-81; 
NRLL UL-36; NRLL LI-91; NRLL 1030; NRLL KE-
161; NRLL UL-61; NRLL KV-1; NRLL LL-1; sg. 2: 
NCTC 11230; NRLL PR-163; sg. 3: ATCC 33155; 
NRLL IK-31; NRLL IK-11; NRLL BE-10; NRLL PRA-
21; NRLL JV-114; sg. 4: ATCC 33156; NRLL LI-92; 
NRLL OLS-1; NRLL PR-43; NRLL PLS-24; NRLL 
BE-122; sg. 5: ATCC 33216; NRLL UL-34; NRLL 
PRA-22; sg. 6: ATCC 33215; NRLL PR-24; NRLL 
HOK-31; NRLL HOK-32; NRLL FS-433; NRLL BA-5; 
NRLL UL-7T; NRLL KV-22; NRLL PL-151; sg. 7: 
ATCC 33823; sg. 8: ATCC 35096; NRLL UL-35; 
NRLL KE-26; sg. 9: NCTC 11986; NRLL UL-20; sg. 
10: NCTC 12000; NRLL SZU-3; NRLL PL-57; NRLL 
BA-9; sg. 11: ATCC 43130; sg. 12: ATCC 43290; 
NRLL LI-11; NRLL UL-9T; NRLL BUL-12; 
sg. 13: ATCC 43736; sg. 14: ATCC 43703; sg. 15: 
ATCC 35251; NRLL BA-1;

quateriensis NCTC 12376;
quinlivanii ATCC 43830; NCTC 12434;
rowbothamii NRLL TE-1;
rubrilucens ATCC 35304; NRLL MOR-19; NRLL BE-123; NRLL 

UL-132;
sainthelensii NCTC 11988; 
santicrucis ATCC 35301; 
shakespearei NCTC 12829; 
spiritensis ATCC 11990; ATCC 12082; NRLL HI-238; NRLL KE-

9; NRLL RS-12; NRLL IV-5; NRLL ISS;
steigerwaltii NCTC 11991;
taurinensis NCTC 13314; NRLL KC-1; NRLL BM-750;
tucsonensis ATCC 49180; NRLL PB-1;
wadsworthii ATCC 33877; NRLL L-VI-2;
waltersii NRLL 13017;
worsleiensis NCTC 12377; NRLL GI-12;
yabuuchiae NRLL 11341;

Listeria monocytogenes CAPM 5576;
Mycobacterium africanum CNCTC 7258;

bovis CAPM 5034; CAPM 5120; CNCTC 7260; 
microti CNCTC 7280;
tuberculosis ATCC 25177; CNCTC 1/47; CNCTC 244/80; CNCTC 

7301;
Proteus mirabilis DSM 788; MN 12;

(Morganelle) morganii DSM 30117;
stuartii ATCC 25827;
vulgaris 718/91; ATCC 33420;
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Salmonella enterica sv. minnesota SF 1111;
hadar 08/01744;
enteritidis LT21/Ib 08/01796;
typhimurium SH 9178; DT 104 08/01627;
typhi NCTC 786; NCTC 8394; NCTC 10787; CNCTC 58/39; 

CNCTC 59/39; CNCTC 115/39; CNCTC 57/51; 
CNCTC 60/39; CNCTC 61/55; CNCTC 62/49; CNCTC 
63/55; CNCTC 10/36; CNCTC 11/36; CNCTC 15/36; 
CNCTC 16/36; CNCTC 16/40; CNCTC 8/35; CNCTC 
9/36; 

Serratia grimesii DSM 30063;
marcesens DSM 30121;

Shigella boydii II 06/06820;
dysenteriae sv. I CNCTC 6/35; CNCTC 13/41; CNCTC 1/35; CNCTC 

14/42; CNCTC 17/42; CNCTC 19/42; CNCTC 13/41; 
CNCTC 20/42; CNCTC 22/42; CNCTC 23/42; CNCTC 
24/42; CNCTC 25/42;

dysenteriae sv. II CNCTC 4/41; CNCTC 5/42;
dysenteriae sv. III CNCTC 8/57; CNCTC 14/57;
dysenteriae sv. IV CNCTC 9/57; CNCTC 15/57;
flexneri 3A 07/02503;

Staphylococcus aureus CCM 3953;
Streptococcus pyogenes CCM 4425;
Vibrio cholerae NCTC 7254; CNCTC 16/66; CNCTC 21/69; CNCTC 

24/71; CNCTC  25/71; CNCTC 2/33; CNCTC  2/26; 
CNCTC 2/33; CNCTC 3/33; CNCTC 4/33; CNCTC 
5/33; CNCTC 6/33; CNCTC 12/47; CNCTC 70/89; 
CNCTC 71/89; CNCTC 10/47; CNCTC 7/47; CNCTC 
8/47; CNCTC 9/47; NCTC 8021; CCUG 9120; CCUG 
34707; CCUG 34708; CCUG 47461; FFIVC 110; 
FFIVC 134; FFIVC 246; FFIVC 553; FFIVC 570; 
FFIVC 2276/92; FFIVC 3858/92; FFIVC 8021; FFIVC 
9120; FFIVC 34707; FFIVC 34708; FFIVC 47461; 

mimicus ATCC 33655;
Yersinia aldovae DSM 18303; CIP 3488; 

aleksiciae DSM 14987; IMB 4355;
bercovieri DSM 18528;
enterocolitica subsp. enterocol. DSM 11503; subsp. enterocol. DSM 

4780; DSM 9676; O:10 32; O:13, 7 6; O:15 31098; O:30 
3; O:3 116; O:3; 13169; O:3 211; O:3; 21820; O:3; 
25202; O:3 26817; O:3 26972; O:3; 29211; O:3 29213; 
O:3 29460 II; O:3 29918; O:3 31100; O:3 63/1; O:3 
63/2; O:3 68; O:3 79; O:3 82/1; O:3 82/2; O:3 85; O:3 
93; O:3 K 201; O:3 K 61; O:3 K 71; O:3 K 79; O:3 K 
81; O:3 K 92; O:3 K Y9; O:3 RK/111; O:41,43 31075; 
O:5, 27 966/89; O:5, 27, Biotyp2; O:5, 27 IP 885; 
O:50,51 1; O:5 14/91; O:5 29961; O:5 29987; O:5 
29988; O:6, 30 29835; O:7, 8 30344;O:8 ATCC 9610; 
O:9 28144; O:9; 31077; O:9 31079; O:9; 31080; O:9; 
31084; O:9; 383; O:9; 7192; O:9 7191; O:9 H 705/86; 
O:9 H 739/87;

frederiksenii 27; 29; 30; O:44,45 21; O:44,45 7211; CIP 3489; DSM 
18490;

intermedia 28; 67;71; CIP 3490; DSM 18517; O:37 or. O:13,7* 16; 
O:42,54 2885;

kristensenii DSM 18543; 259/87; CIP 3491; 571/87; 572/87; 573/87; 
O:46 7230;

mollaretii DSM 18520; 29211; 50; 51; 55; 60;
pestis NCTC 10029; NCTC 10030; NCTC 10329; NCTC 
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10330; NCTC 2028; NCTC 2868; NCTC 570; NCTC 
5923; CCUG EV 76; O3-01500; O3-01501; O3-01502; 
O3-01503; O3-01504; O3-01505; O3-01506; O3-01506; 
O3-01507; O3-01508; RV 3; vaccine ICM 1/41;

pseudotuberculosis CAPM 6152, CAPM 6153, CNCTC 9/58, DSM 8992; 
04PA01423; 04WDK36747; 04WI40834; 
05WDK14320; 06PW40285; 06WI22829; 07PW12234; 
07WI00989; 25743; 25858; 27705; 27707; 28819; 
28928; 29490; 29827; BV 1; BV 2; BV 4; G525; I; J9; 
Nr. 1.5; Typ3 P- INV+; VI; CNCTC 1/51; CNCTC 3/58; 
CNCTC 4/58; CNCTC 5/58; CNCTC 7/58; CNCTC 
8/58; CNCTC 9/58; CNCTC 13/72; CNCTC 19/72; 
CNCTC 20/72; CNCTC 21/72; CNCTC 22/90; CAPM 
5666; CAPM 5763; CAPM 5764; 

rohdei DSM 18270
ruckeri 04FGD15769; 04FGD26364; 04FGD31174; 

04FGD38762; 06FGD29560; 07FGD30558; CIP 3492; 
DSM 18506; J6;

similis IMB 4354

Tabulka  2. Přehled  studovaných  mikrobiálních  kmenů.  (CNCTC  -  Česká  národní  sbírka  typových 

kultur;  CAPM  -  Sbírka  zoopatogenních  mikroorganismů,  VÚVeL  Brno;  NRLL  -  Národní 

referenční laboratoř pro legionely, Vyškov; ATCC - American Type Culture Collection; NCTC 

-  National Collection of  Type Cultures;  DSM - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen; 

CCUG  -  Culture  Collection,  University  of  Göteborg,  Švédsko;  CIP  -  Collection  Institute 

Pasteur,  Paris,  Francie;  IMB  -  Institut  für  Mikroorganismen  der  Bundeswehr,  Mnichov, 

Německo; MIHE - Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Pulawy, Polsko; FFIVC - 

Norwegian Defence Research Establishment, Kjeller, Norsko)

5.2. PODMÍNKY KULTIVACE RIZIKOVÝCH PATOGENŮ:

Agens Půda Název
Výrobce 
základu

Tepl. 
°C

Čas 
h

Brucella melitensis Krevní agar Columbia Agar Base- CM 331 + 
beraní krev

(OXOID) 37 48

Clostridium 
botulinum

Schaedler 
anaerobní 
krevní agar

Schaedler agar M 291+ vitamín 
K1+beraní krev

(Himedia) 37 48

Clostridium tetani Schaedler 
anaerobní 
krevní agar

Schaedler agar M 291+ vitamín 
K1+beraní krev

(Himedia) 37 48

Legionella 
pneumophila

Legionella 
BCYE agar

Legionella agar base M 809
+ supplement FD 142

(Himedia) 37 48

Yersinia 
pseudotuberculosis

Živný agar Columbia Agar Base- CM 331 (OXOID) 37 24

Bacillus anthracis Živný agar Columbia Agar Base- CM 331 OXOID 37 24
Brucella melitensis Krevní agar Columbia Agar Base- CM 331 + 

beraní krev
OXOID 37 48

Burkholderie mallei Živný agar Columbia Agar Base- CM 331 OXOID 37 24
Burkholderie 
pseudomallei

Živný agar Columbia Agar Base- CM 331 OXOID 37 24
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Francisella 
tularensis

McLeod Speciální složení 37 48

Salmonella typhi Živný agar Columbia Agar Base- CM 331 OXOID 37 24
Shigella dysenteriae Živný agar Columbia Agar Base- CM 331 OXOID 37 24
Vibrio cholerae Živný agar Columbia Agar Base- CM 331 OXOID 37 24
Yersinia pestis Živný agar Columbia Agar Base- CM 331 OXOID 30 24

Tab.  3.  Bakteriální  kmeny  použité  pro  srovnávací  studii  metod  přípravy  vzorku  a  podmínky jejich 

kultivace.  

5.3. PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ A MATERIÁL:

Inkubátor NUAIRE NU-4750

MALDI-TOF systém AutoFlex (Bruker Daltonics) 

MALDI-TOF/TOF systém Ultraflex II (Bruker Daltonics)

MALDI-TOF/TOF 4800 system (AB Sciex)

HPLC systém Agilent 1200 s UV-VIS diode-array detektorem a kolektorem frakcí

Chromatografická kolona mRP-C18 (4,6 x 50 mm, Agilent)

Spektrofotometr SpectraMax Paradigm Microplate Detection System (Beckman 

Coulter)

Centrifuga Hettich Universal 320 (Hettich)

Pipeta SoftGrip Pipette 10 μl Adjustable Volume (Hamilton)

5.4. CHEMIKÁLIE

Matrice  (kys.  α–kyano–4–hydroxyskořicová)  byla  získána  od  Bruker  Daltonik 

(Bremen,  Německo),  kys.  trifluoroctová,  kys.  octová,  močovina,  p-formaldehyd, 

glutaraldehyd,  HEPES a kys. mravenčí byly získány od Sigma-Aldrich (Schnelldorf, 

Německo). Acetonitril, etanol, metanol a chloroform (vše LiChrosolv) byly koupeny od 

firmy Merck (Darmstadt, Německo). 

5.5. METODY PŘÍPRAVY VZORKŮ 

5.5.1. PŘÍPRAVA VZORKŮ PRO PROJEKT 1  

Pro  přímé  srovnání  jednotlivých  extrakčních  metod  (projekt  1)  byly  původní 

protokoly  upraveny  tak,  aby  bylo  v  posledním  kroku  přípravy  dosaženo  stejného 

("normalizovaného") objemu 200  μl. Ve všech čtyřech případech byly z kultivačních 
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médií  odebrány  2  kličky  (10  μl)  bakteriálních  kultur  a  dále  zpracovány  podle 

následujících postupů:

1. Metoda TFA (T) [132]: bakteriální biomasa byla smíchána s 25 μl 80% TFA a 

ponechána po dobu 30 min při pokojové teplotě. Po této době bylo přidáno 175 

μl  deionizované  vody,  vzorek  odstředěn  a  supernatant  byl  použit  k  další 

analýze.

2. Metoda etanol/kyselina mravenčí (E) [131]: byla připravena suspenze odebrané 

bakteriální kultury v 600 μl deionizované vody, ke které bylo poté přidáno 1800 

μl  absolutního  etanolu  a  směs  důkladně  promíchána.  Po  odstředění  byl 

supernatant  odstraněn,  sediment  resuspendován  ve  100  μl  70%  kyseliny 

mravenčí a bylo přidáno 100 μl acetonitrilu. Vzorek byl poté opět odstředěn a 

supernatant použit pro MS analýzu.

3. Chloroformová  metoda  (C)  [129]:  k  suspenzi  bakteriální  kultury  v  80  μl 

deionizované vody bylo přidáno 800 μl 0,1% TFA. Po centrifugaci a odstranění 

supernatantu byla peletka resuspendována v 800 μl směsi chloroform – etanol 

1:1. Po další centrifugaci a odstranění supernatantu byl sediment resuspendován 

ve 200 μl 0,1% TFA, odstředěn a supernatant použit pro následná měření.

4. Acetonitrilová metoda (A) [130]: suspenze bakteriální kultury ve 200 μl 70% 

acetonitrilu s 0,5% TFA byla ponechána po dobu 15 min při pokojové teplotě. 

Vzorek byl poté odstředěn a supernatant použit pro další analýzy.

Všechny kroky spojené s přípravou bakteriálních extraktů byly prováděny v prostorách 

laboratoří úrovně BSL-3. Odstřeďování bylo prováděno ve všech případech při 12000 g 

po dobu 10 minut. Získané vzorky byly z důvodu následné manipulace mimo prostory 

BSL-3 laboratoří  dále podrobeny odstředivé filtraci  přes 0,1  μm filtry Ultrafree MC 

filter  tubes  (Millipore,  Carrigtwohill,  Irsko),  obsahující  Durapore  PVDF membránu 

kompatibilní s chemikáliemi použitými pro přípravu extraktů a vyznačující se nízkou 

vazebnou  kapacitou  vůči  proteinům.  Sterilita  vzorků  byla  ověřena  inokulací 

odpovídajícího  kultivačního  média  25 μl  výsledného  extraktu  a  kultivací  za 

odpovídajících podmínek po dobu 7 dní.

Vedle  těchto  extraktů,  připravených  pro  účely  srovnání  účinnosti  extrakce 

jednotlivých  metod,  byly  připraveny  i  sady  extraktů  podle  originálních  protokolů. 

Výsledné objemy jsou v tomto případě změněny na 900 μl pro metodu T, 100 μl pro 

metody E a C a 200 μl pro metodu A. Alikvoty těchto vzorků byly použity pro testy 
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sterility; po následné filtraci přes  0,1 μm filtry pak bylo provedeno spektrofotometrické 

stanovení celkového obsahu proteinů (kap. 5.6) a MALDI-TOF MS analýza.

5.5.2. PŘÍPRAVA VZORKŮ PRO PROJEKT 2  

Pro tvorbu spektrálních databází (projekt 2) byla ve většině případů použita metoda 

ICMS, při které byly bakteriální kultury naneseny na MALDI destičku jako tenký film, 

převrstveny 1-1,5 µl  matrice (nasycený roztok HCCA v 50% acetonitrilu obsahujícím 

2,5%  TFA)  a  po  odpaření  rozpouštědla  za  pokojové  teploty  použity  k  analýze. 

Paralelně byla použita i metoda E (kap. 5.5.1.).

5.5.3. PŘÍPRAVA VZORKŮ PRO PROJEKT 3  

V projektu  3  byly  vzorky bakteriálních  kultur  studovaných  kmenů  pro  měření 

hmotnostních spekter připraveny za použití protokolu založeného na inaktivaci vysoce 

patogenních mikroorganismů účinkem kyseliny trifluoroctové (TFA) [132] - k suspenzi 

bakteriální kultury ve 20  µl vody bylo přidáno 80 µl TFA. Po 30 minutách mírného 

protřepávání byl roztok naředěn přídavkem 900 µl deionizované vody a vzorky kultur 

Y. pestis byly  otestovány na sterilitu  inokulací  kultivačního média.  Na destičku byl 

nanesen 1 µl získaného roztoku a převrstven 1 µl matrice, získané rozpuštěním 12 mg 

HCCA v 1 ml směsi acetonitrilu a 0,3% TFA (2:1). 

5.6. STANOVENÍ CELKOVÉHO OBSAHU PROTEINŮ

Koncentrace  proteinů  byla  stanovena  spektrofotometricky  metodou  Bicinchonic 

acid  assay  (BCA)  [144]  za  použití  mikroBCA  kitu  (Sigma  -  Aldrich,  Schnelldorf, 

Německo).  Z důvodu malého objemu vzorků byla  všechna měření  prováděna v 96-

jamkové mikrotitrační destičce na spektrofotometru  SpectraMax Paradigm Microplate 

Detection System (Beckman Coulter,  Fullerton,  USA). Absorbance při  vlnové délce 

562 nm byla vyhodnocována pomocí PARADIGM Detection Platform and Multimode 

Analysis  Software  3.2.0.6  (BeckmanCoulter). Přístroj  byl  kalibrován  na  BSA  ve 

vodném roztoku v koncentračním rozsahu 0 - 10 mg/ml. Slepé vzorky  připravené z 

rozpouštědel použitých v posledním kroku jednotlivých metod nevykazovaly při této 

vlnové délce žádnou absorbanci.
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5.7. TEST SPEKTRÁLNÍ STABILITY

Stabilitní studie pro metodu vykazující nejlepší kvalitu spekter na základě zvolených 

kritérií  byla  provedena na vzorcích Gram-pozitivního kmene  Staphylococcus aureus  

3953 a Gram-negativního kmene Francisella tularensis ssp. tularensis 10857. Vzorky 

byly připraveny podle protokolu metody E - bakteriální kultury byly rozmíchány v 300 

μl deionizované vody a 900 μl etanolu (1. krok metody přípravy)  a uchovávány po 

dobu 26 dní při pokojové teplotě a v mrazáku při teplotě -20 ºC. Před jednotlivými MS 

analýzami  v  průběhu  studie  byla  metoda  přípravy  dokončena  centrifugací, 

resuspendováním  sedimentu  v  50  μl  70%  kyseliny  mravenčí  a  přídavkem  50  μl 

acetonitrilu ve dnech 0, 1, 3, 7, 14 a 26 od zahájení testu. 

5.8. SEPARACE PEPTIDŮ  

Pro off-line analýzu byly peptidy vyextrahované TFA rozpuštěny v 6 M roztoku 

močoviny s přídavkem 1% kyseliny octové. Separace peptidů byla provedena na HPLC 

systému Agilent 1200 za použití chromatografické kolony s reverzní fází mRP-C18 (4,6 

x 50 mm, Agilent). Peptidy byly eluovány při průtoku 0,75 ml/min mobilní fází složené 

z 0,1% TFA ve vodě (A) a 0,08% TFA v acetonitrilu (B) za použití gradientu 3%–30% 

B / 5 min a 30%-50% B / 33 min. Eluát byl monitorován při vlnové délce 210 nm a 

odebírány jednotlivé frakce v objemu 0,75 ml. Po odpaření do sucha byly peptidy v 

jednotlivých frakcích rozpuštěny v 10 µl směsi acetonitrilu a 0,3% TFA (2:1), naneseny 

na MALDI destičku a převrstveny 1 µl matrice.

5.9. IDENTIFIKACE PEPTIDŮ

Identifikace peptidů z jednotlivých frakcí byly provedeny na MALDI-TOF/TOF 

hmotnostním  spektrometru  Ultraflex  II  (Bruker  Daltonics)  vybaveném  Nd:YAG 

laserem (=1064 nm) operujícím s frekvencí 100 Hz. Jednotlivé frakce byly nejprve 

analyzovány v lineárním MS modu odpovídajícímu experimentu, při němž byly získány 

kompletní  spektrální  profily.  Pro  získání  aminokyselinových  sekvencí  jednotlivých 

peptidů  byla  nejprve  provedena  měření  spekter  v  rozsahu  2000-5000  Da  v 

reflektronovém modu a vybrané peptidy pak byly fragmentovány v MS/MS režimu. 

Získaná  spektra  byla  zpracována  programem  FlexAnalysis  a  odpovídající 
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aminokyselinové sekvence získány analýzou MS/MS spekter softwarem BioTools 3.0 

(Bruker Daltonics). 
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6. VÝSLEDKY

6.1. PROJEKT 1: METODA PŘÍPRAVY VZORKŮ VYSOCE RIZIKOVÝCH 

BAKTERIÍ PRO MALDI-TOF MS ANALÝZU

Jelikož  jsou  spektrální  profily  závislé  na  použité  metodě  přípravy  vzorku,  je 

základním  předpokladem  úspěšné  identifikace  mikroorganismů  technikou  MALDI-

TOF hmotnostní spektrometrie použití stejného postupu jak pro konstrukci referenční 

spektrální knihovny, tak pro následné analýzy za využití takovéto knihovny. Za účelem 

nalezení  optimální  metody  přípravy  vzorků  byla  na  panelu  15  bakteriálních  druhů, 

zahrnujících  Gram-pozitivní  i  Gram-negativní  mikroorganismy,  provedena 

komparativní studie čtyř  různých protokolů přípravy vzorků.  Bakterie použité v této 

studii  zahrnovaly  9  druhů  Gram-pozitivních  (Bacillus  anthracis,  Clostridium 

botulinum,  Listeria  monocytogenes,  Streptococcus  pyogenes,  Enterococcus  faecalis,  

Corynebacterium  diphtheriae,  Corynebacterium  ulcerans,  Bacillus  cereus  a  pro 

stabilitní  studii Staphylococcus  aureus)  a  sedm  druhů  Gram-negativních  (Brucella  

melitensis,  Burkholderia  mallei,  Francisella  tularensis,  Shigella  dysenteriae,  Vibrio  

cholerae, Yersinia pestis a Legionella pneumophila).

Vzhledem ke skutečnosti, že kvalita spekter je zásadním kritériem úspěšné analýzy, 

byly  kromě  výše  uvedeného  požadavku  inaktivace  metody  porovnány  z  hlediska 

kvality  získaných  hmotnostních  spekter.  Hodnoty  identifikačního  skóre, 

kvantifikujícího  míru  shody  měřených  a  referenčních  spekter  však  nelze  v  tomto 

případě  použít  –  různé  metody  přípravy  vzorků  mají  za  následek  diference  ve 

výsledných spektrech a tudíž rozdílné hodnoty skóre. Z tohoto důvodu by musela být 

pro  účely  komparativní  analýzy  jednotlivých  metod  přípravy  vzorku  vytvořena 

odpovídající  referenční  knihovna  pro  každý  studovaný  mikroorganismus  a  každou 

metodu. 

S ohledem  na  charakter  získávaných  spekter  byla  zvolena  metoda  nezávislá  na 

systému hodnot identifikačního skóre. Spektrální kvalita byla tedy hodnocena ze dvou 

hledisek: kvantitativní charakter spektra je určen jeho informačním obsahem, tj. počtem 

signálů (píků) splňujících předem definované podmínky (poměr S/N větší než 10); jako 

kvalitativní  hledisko  pak  byla  zvolena  průměrná  hodnota  poměru  S/N  15 

nejintenzivnějších signálů.
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Vzhledem k tomu, že zdrojem signálů jsou bakteriální proteiny a peptidy a všechny 

studované  metody  přípravy  vzorků  jsou  založeny  na  extrakci  těchto  proteinů  z 

bakteriálních  buněk,  je  zřejmé,  že  výše  obsahu  proteinů  v  extraktech  přímo  určuje 

kvalitu  spektra.  Účinnost  extrakce  byla  studována spektrofotometrickým stanovením 

celkového obsahu proteinů ve vzorcích získaných jednotlivými metodami. 

Pro  účely  výměny  vzorků  mezi  laboratořemi  je  důležitým  parametrem stabilita 

vzorků. Z tohoto důvodu byla provedena stabilitní studie extraktů získaných metodou, 

která  se jeví z  hlediska výše uvedených kritérií  jako optimální  pro přípravu vzorků 

vysoce  patogenních  mikroorganismů  pro  identifikaci  technikou  MALDI-TOF 

hmotnostní spektrometrie.

6.1.1. TESTY STERILITY

Jako vysoce účinné se z hlediska inaktivace patogenních mikroorganismů ukázaly 

být metody T a E - finální extrakty byly v případě všech studovaných mikroorganismů 

sterilní, s výjimkou sporulujícího B. anthracis. Oproti tomu metody C a A byly méně 

účinné a v některých případech nebylo dosaženo úplné inaktivace (tab. 4). Zařazení 

odstředivé filtrace na závěr všech metod pak umožnilo odstranění všech zbývajících 

životaschopných forem buněk včetně spor B. anthracis. 

Druh a kmen Metoda
T E C A

Bacillus anthracis A100 ++ ++ ++ ++
Clostridium botulinum 5950 - - - -
Listeria monocytogenes 5576 - - - -
Streptococcus pyogenes 4425 - - + -
Enterococcus faecalis 4224 - - + -
Corynebacterium diphtheriae 3/47 - - - +
Corynebacterium ulcerans 5755 - - - -
Bacillus cereus 5631 - - + +
Staphylococcus aureus 3953 - - + -
Brucella melitensis 5659 - - + -
Burkholderia mallei 3708 - - - -
Francisella tularensis 5537 - - - -
Shigella dysenteriae 1/35 - - + -
Vibrio cholerae 16/66 - - - -
Yersinia pestis 5923 - - - -
Legionella pneumophila sg. 1 1030 - - - -

Tab.  4.  Ověření  sterility  proteinových  extraktů  16  studovaných  kmenů   získaných  jednotlivými 

metodami přípravy vzorků: T – TFA, E – etanol/kys. mravenčí, C - chloroform  A - acetonitril. 

Žádný pozorovaný nárůst na odpovídajícím médiu po 72 hod. kultivace (-), ojedinělé kolonie 

(+), středně silný nárůst (++). 

47



6.1.2. STANOVENÍ OBSAHU PROTEINŮ

Porovnání  průměrných  hodnot  stanovení  celkové  koncentrace  proteinů  v  sadě  vzorků  s 

"normalizovaným objemem" (kap. 5.5.1.) prokazuje nejvyšší účinnost extrakce proteinů z bakteriálních 

kultur  u  metody  E  (tab.  5).  Stejný  trend  byl  potvrzen  i  u  vzorků  připravených  podle  originálních  

protokolů.

Druh a kmen
Celkový obsah proteinů (mg)

T E C A
Bacillus anthracis 5576 0.244 0.631 N/A 0.456
Clostridium botulinum 5950 0.153 1.395 0.257 1.549
Listeria monocytogenes 5576 0.205 0.919 0.301 N/A
Streptococcus pyogenes 4425 0.414 0.702 N/A 0.681
Enterococcus faecalis 4224 0.168 0.132 N/A 0.234
Corynebacterium diphtheriae 3/47 0.376 0.613 N/A 0.376
Corynebacterium ulcerans 5753 0.442 1.000 0.169 0.561
Bacillus cereus 5631 0.267 1.098 N/A 0.226
Brucella melitensis 5659 0.991 2.694 0.081 0.331
Burkholderia mallei 3708 0.599 2.476 N/A 0.261
Francisella tularensis 5537 0.106 0.195 0.283 0.487
Shigella dysenteria 1/35 0.545 1.464 N/A 0.245
Vibrio cholerae 16/66 0.290 1.461 N/A 0.977
Yersinia pestis 5923 0.376 1.316 N/A 0.545
Legionella pneumophila sg. 1 1030 0.593 2.786 N/A 0.456

Tab. 5.  Průměrný obsah proteinů ve vzorcích 15 studovaných kmenů s “normalizovaným objemem” 

získaných jednotlivými metodami přípravy vzorků: T – TFA, E – etanol/kys.  mravenčí,  C - 

chloroform   A  -  acetonitril.  N/A  –  pod  mezí  detekce.  Hodnoty  koncentrace  proteinů  byly 

získány z minimálně 4 měření.  Zvýrazněné hodnoty reprezentují  nejvyšší  obsah proteinů ve 

vzorcích pro každý kmen. 

Druh a kmen
Celkový obsah proteinů (mg)

T E C A
Bacillus anthracis 5576  N/A 0.019 0.008 0.072
Clostridium botulinum 5950 0.091 0.277 0.053 0.243
Listeria monocytogenes 5576 0.153 0.018 0.045 0.152
Streptococcus pyogenes 4425 0.205 0.017 0.008 0.292
Enterococcus faecalis 4224 0.159 0.012 0.007 0.058
Corynebacterium diphtheriae 3/47 0.165 0.03 0.066 0.229
Corynebacterium ulcerans 5753 N/A 0.011 0.049 0.203
Bacillus cereus 5631 0.089 0.008 0.016 0.097
Brucella melitensis 5659 0.235 4.5 0.129 0.256
Burkholderia mallei 3708 0.212 7.2 0.069 0.415
Francisella tularensis 5537 N/A 0.022 0.032 0.229
Shigella dysenteria 1/35 0.119 1.113 0.574 0.162
Vibrio cholerae 16/66 N/A 0.903 0.063 0.290
Yersinia pestis 5923 0.094 4.935 0.142 0.218
Legionella pneumophila sg. 1 1030 0.130 1.147 0.655 0.201

Tab. 6.  Průměrný obsah proteinů ve vzorcích 15 studovaných kmenů získaných jednotlivými metodami 

přípravy vzorků s “původním objemem”: T – TFA, E – etanol/kys. mravenčí, C – chloroform, A 

- acetonitril.  Hodnoty koncentrace proteinů byly získány z minimálně 4 měření. Zvýrazněné  

hodnoty reprezentují nejvyšší obsah proteinů ve vzorcích pro každý kmen.

48



6.1.3. KVALITA SPEKTER

Pro účely porovnání jednotlivých metod z hlediska kvality výsledných MALDI-

TOF  hmotnostních  spekter  byla  provedena  akvizice  spekter  a  získaná  spektra 

vyhodnocena s ohledem na stanovená kritéria, tj. počet signálů (píků) s poměrem S/N 

větším  než  10  a  průměrný  poměr  S/N  u  15  nejintenzivnějších  píků.  Z  výsledků 

získaných pro sadu vzorků s "normalizovaným objemem" a shrnutých v tab.  7 a  8 

vyplývá, že zatímco počet píků vyhovujících kritériu S/N>10 je pro všechny studované 

metody podobný, existují výrazné rozdíly v průměrných hodnotách poměru S/N u 15 

nejintenzivnějších píků s tím, že nejvyšší hodnoty vykazují vzorky připravené metodou 

E. Obdobné výsledky byly získány i pro sadu vzorků připravených podle původních 

protokolů (tab. 9).

Druh a kmen
Počet píků s S/N>10 (odhad standardní odchylky)

T E C A
Bacillus anthracis 5576 100 72.2 (11.7) 52.5 (21.4) 100
Clostridium botulinum 5950 100 100 46.0 (6.4) 100
Listeria monocytogenes 5576 100 42.2 (10.5) 48.7 (36.1) 91.5 (18.9)
Streptococcus pyogenes 4425 100 100 96.0 (6.3) 74.7 (5.0)
Enterococcus faecalis 4224 82.7 (12.9) 83.8 (15.5) 83.0 (22.8) 53.3 (9.9)
Corynebacterium diphtheriae 3/47 72.7 (27.0) 100 44.2 (25.7) 69.5 (30.1)
Corynebacterium ulcerans 5753 37.2 (9.5) 100 45.7 (36.1) 71.7 (15.3)
Bacillus cereus 5631 83.3 (40.8) 100 58.7 (40.9) 100
Brucella melitensis 5659 54.0 (19.4) 35.7 (11.0) 100 75.5 (38.7)
Burkholderia mallei 3708 53.5 (25.5) 86.8 (13.6) 100 63.3 (4.0)
Francisella tularensis 5537 91.7 (9.4) 56.8 (16.8) 12.0 (11.7) 69.0 (23.7)
Shigella dysenteria 1/35 100 100 100 100
Vibrio cholerae 16/66 97.8 (3.9) 100 50.8 (26.9) 100
Yersinia pestis 5923 44.8 (5.3) 67.2 (8.2) 100 100
Legionella pneumophila sg. 1 1030 53.5 (9.8) 100 51.3 (6.0) 98.5 (3.7)

Tab.  7.  Počet  píků se S/N>10 a odhady hodnot směrodatných  odchylek  (v závorkách)  ve spektrech  

vzorků  proteinových  extraktů  s  “normalizovaným  objemem”  analyzovaných  na  systému 

AutoFlex.  T – TFA, E – etanol/kys. mravenčí, C – chloroform, A - acetonitril. V případě, že 

počet píků vyhovujících dané podmínce byl vyšší  než 100, byla tato hodnota považována za 

maximální, jelikož vyhodnocovací algoritmus byl nastaven na tuto maximální hodnotu. Proto 

jsou příslušné hodnoty vyjádřeny číslem 100 a  odhad hodnoty směrodatné  odchylky  není  v 

takovém případě uváděn.

Průměrná hodnota S/N 15 nejintenzivnějších píků (odhad 
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Druh a kmen standardní odchylky)
T E C A

Bacillus anthracis 5576 345.1 (95.7) 339.1 (148.7) 62.5 (29.3) 385.5 (130.7)
Clostridium botulinum 5950 170.9 (46.2) 246.7 (40.8) 615.2 (95.4) 265.5 (102.4)
Listeria monocytogenes 5576 225.2 (33.7) 250.8 (99.5) 13.3 (11.4) 42.0 (10.6)
Streptococcus pyogenes 4425 207.4 (20.9) 395.4 (177.1) 71.0 (36.7) 258.1 (33.6)
Enterococcus faecalis 4224 325.8 (122.0) 214.3 (55.1) 57.9 (46.4) 451.4 (87.7)
Corynebacterium diphtheriae 3/47 176.9 (71.8) 308.6 (73.6) 24.3 (10.7) 141.2 (135.4)
Corynebacterium ulcerans 5753 95.8 (31.2) 320.1 (100.1) 26.7 (28.0) 211.7 (62.4)
Bacillus cereus 5631 74.3 (38.0) 368.8 (84.3) 39.0 (31.9) 100.0 (16.6)
Brucella melitensis 5659 138.1 (55.9) 438.1 (124.0) 237.1 (58.4) 47.4 (28.6)
Burkholderia mallei 3708 140.1 (42.7) 155.9 (44.1) 319.2 (60.9) 482.5 (73.0)
Francisella tularensis 5537 169.6 (61.8) 152.1 (47.1) 6.4 (7.1) 220.8 (56.3)
Shigella dysenteria 1/35 125.5 (26.0) 306.0 (63.2) 203.3 (106.6) 78.2 (17.0)
Vibrio cholerae 16/66 50.5 (18.7) 80.3 (17.6) 14.5 (8.5) 70.3 (14.5)
Yersinia pestis 5923 373.3 (34.2) 767.2 (255.5) 130.9 (78.4) 370.9 (91.2)
Legionella pneumophila sg. 1 1030 215.8 (25.6) 350.6 (11.0) 299.4 (153.7) 112.3 (27.0)

Tab.  8.  Průměrná  hodnota  poměru  S/N  15  nejintenzivnějších  píků  a  odhady  hodnot  směrodatných  

odchylek  (v  závorkách)  ve  spektrech  vzorků  proteinových  extraktů  s  “normalizovaným 

objemem”  analyzovaných  na  systému  AutoFlex.  T  – TFA, E  – etanol/kys.  mravenčí,  C  – 

chloroform, A - acetonitril. Zvýrazněné hodnoty reprezentují nejvyšší hodnotu S/N pro každý 

kmen.

Druh a kmen
Průměrná hodnota S/N 15 nejintenzivnějších píků (odhad 

standardní odchylky)
T E C A

Bacillus anthracis 5576 24.5 (3.8) 74.5 (16.3) 33.0 (5.4) 34.0 (9.2)
Clostridium botulinum 5950 26.8 (8.3) 59.8 (10.0) 68.3 (4.6) 83.5 (6.7)
Listeria monocytogenes 5576 68.5 (3.5) 83.8 (7.6) 34.0 (7.0) 62.0 (4.9)
Streptococcus pyogenes 4425 31.3 (4.6) 42.5 (2.9) 34.0 (2.8) 24.8 (5.4)
Enterococcus faecalis 4224 41.3 (14.2) 73.3 (4.1) 64.8 (5.4) 50.5 (6.4)
Corynebacterium diphtheriae 3/47 41.3 (6.3) 54.0 (2.4) 25.5 (4.5) 31.8 (3.4)
Corynebacterium ulcerans 5753 39.0 (6.4) 26.3 (8.9) 19.0 (3.7) 52.8 (10.3)
Bacillus cereus 5631 58.3 (6.8) 76.0 (7.0) 57.0 (1.4) 30.0 (4.1)
Brucella melitensis 5659 32.8 (2.9) 40.5 (4.3) 29.5 (3.6) 20.8 (2.5)
Burkholderia mallei 3708 50.8 (5.8) 89.5 (10.1) 36.0 (7.0) 36.0 (1.2)
Francisella tularensis 5537 52.0 (3.3) 72.8 (11.5) 45.5 (8.5) 58.3 (3.7)
Shigella dysenteria 1/35 62.5 (6.5) 60.3 (16.5) 54.0 (14.4) 36.3 (8.9)
Vibrio cholerae 16/66 37.0 (4.1) 52.3 (3.4) 22.8 (7.1) 35.0 (6.1)
Yersinia pestis 5923 57.5 (7.5) 104.0 (5.0) 61.8 (4.1) 73.0 (9.2)
Legionella pneumophila sg. 1 1030 22.8 (3.3) 45.3 (4.2) 26.5 (1.5) 18.3 (4.5)

Tab.  9.  Průměrná  hodnota  poměru  S/N  15  nejintenzivnějších  píků  a  odhady  hodnot  směrodatných  

odchylek (v závorkách) ve spektrech vzorků proteinových extraktů s “originálním objemem” 

analyzovaných na systému AutoFlex. T – TFA, E – etanol/kys. mravenčí, C – chloroform, A - 

acetonitril. Zvýrazněné hodnoty reprezentují nejvyšší hodnotu S/N pro každý kmen.
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Obr. 12. MALDI-TOF spektra vzorků Yersinia pestis 5923 připravených podle jednotlivých protokolů a 

analyzovaných na systému AutoFlex. Shora: E – etanol/kys. mravenčí, T – TFA, A - acetonitril, 

C – chloroform/methanol. 

6.1.4. STABILITA VZORKŮ

Pro  posouzení  vlivu  doby  a  podmínek  uchovávání  vzorků  připravených  podle 

metody  E  byly  MALDI-TOF  spektrální  profily  získané  v  průběhu  stabilitní  studie 

vyhodnoceny  jak  z  hlediska  obou  porovnávacích  kritérií  (počet  píků  s  S/N>10  a 

průměrný poměr S/N 15 nejintenzivnějších píků), tak z hlediska skóre podobnosti  s 

referenčními spektry. Získané údaje, shrnuté v tab. 10, demonstrují možnost druhové 

identifikace bakterií ze vzorků připravených podle metody E a uchovávaných jak při 

pokojové  teplotě,  tak  při  teplotě  -20  ºC po dobu  nejméně  26 dní.  Získaná  spektra 

zobrazená  na  obr.  13  nevykazují  za  celou  dobu  skladování  vzorků  žádné  výrazné 

rozdíly,  nicméně z tab. 10 vyplývá postupný pokles hodnoty identifikačního skóre v 

čase. Tento pokles je způsoben především postupným hmotnostním posunem některých 

signálů,  avšak výsledné identifikační  skóre je  po celou  dobu trvání  stabilitní  studie 

dostačující pro jednoznačnou druhovou identifikaci.
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Obr. 13. Reprezentativní MALDI-TOF spektra získaná v průběhu stabilitní studie. Spektra vzorků 

Francisella tularensis 10857 a Staphylococcus aureus 3953 připravených metodou E, 

skladovaných při 25°C a -20°C a měřených po 1, 3, 7, 14 a 26 dnech.

 den Staphylococcus aureus 3953 Francisella tularensis 10857
25°C -20°C 25°C -20°C

Nr of 
peaks Intens.

Final. 
score

Nr of 
peaks Intens.

Final. 
score

Nr of 
peaks Intens.

Final. 
score

Nr of 
peaks Intens.

Final. 
score

0 88.6 
(11.34)

498.2 
(67.2)

390 
(45.7)

83.7 
(6.89)

438.7 
(56.9)

340 
(38.5)

1 97 
(16.25)

421.8 
(83.4)

295 
(16.8)

83.2 
(10.04)

529.4 
(69.6)

383 
(60.5)

96.4 
(11.92)

469.7 
(36.7)

337 
(11.3)

76.9 
(19.3)

512.3 
(44.9)

210 
(11.3)

3 105.8 
(5.81)

520.1 
(54.9)

283 
(29.2)

79.4 
(9.56)

468 
(72.3)

311 
(26.4)

59.4 
(5.74)

402.9 
(23.1)

255 
(61.9)

72.8 
(21.36)

437 
(68.7)

185 
(34.1)

7 80.5 
(11.03)

439.7 
(49.7)

216 
(32.7)

93.6 
(15.89)

498.3 
(82.1)

218 
(56.0)

90.5 
(10.25)

394.8 
(39.4)

202 
(19.7)

92.9 
(8.97)

438.8 
(38.3)

174 
(15.9)

14 72 
(21.62)

387.3 
(101.5)

205 
(24.3)

83.3 
(7.89)

421.3 
(67.2)

211 
(34.3)

83.1 
(16.41)

507.6 
(71.6)

243 
(30.0)

84.3 
(9.36)

443.1 
(27.8)

238 
(15.1)

26 89.6 
(15.92)

465.7 
(79.8)

179 
(27.4)

81.4 
(9.33)

482 
(48.3)

177 
(10.1)

89.7 
(15.23)

386.7 
(56.4)

184 
(17.7)

90 
(20.54)

403.5 
(47.1)

197 
(23.5)

Tab. 10. Stabilita vzorků. Počet píků se S/N>10 (Nr of Peaks), průměrný podíl S/N 15 nejintenzivnějších 

píků (Intens.) a identifikační skore (Final. score) s odhady standardních směrodatných odchylek 

(v závorkách) MALDI-TOF spekter vzorků Staphylococcus aureus 3953 a Francisella 

tularensis 10857 připravených podle metody E, skladovaných při 25°C a -20°C a měřených po 

1, 3, 7, 14 a 26 dnech
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6.2. PROJEKT 2: DATABÁZE MALDI-TOF HMOTNOSTNÍCH SPEKTER PRO 

RYCHLOU IDENTIFIKACI PATOGENNÍCH BAKTERIÍ

6.2.1. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TVORBU DATABÁZE

Jelikož je identifikace mikrobiálního vzorku metodou MALDI-TOF MS založena 

na  komparaci  spektrálních  profilů  bez  předchozího  definování  specifických 

biomarkerů,  je  třeba  mít  k  dispozici  odpovídající  databázi  referenčních  profilů. 

Komerčně dostupné databáze jsou však z ekonomických důvodů výrobců orientovány 

na klinicky relevantní druhy a pro účely identifikace vysoce rizikových biologických 

patogenů  žádná  databáze  obsahující  uvedená  agens  není  k  dispozici.  Neexistence 

takovéto  databáze  souvisí  kromě  ekonomických  důvodů  s  restrikcemi  spojenými  s 

nakládáním s těmito organismy a z toho vyplývajícími problémy při jejich získávání a 

zpracování. Z tohoto důvodu bylo nezbytné takovouto referenční databázi spektrálních 

profilů vysoce rizikových bakterií vytvořit. 

Při  tvorbě  referenční  databáze  musí  být  splněna  řada  požadavků:  pro  získání 

reprodukovatelných  výsledků  je  třeba  dodržovat  standardní  podmínky  od  kultivace 

bakterií  až  po  finální  měření  spektra,  tj.  (1)  kultivace  musí  být  prováděna  na 

odpovídajícím médiu  za kontrolovaných podmínek,  (2) technika  přípravy vzorku na 

MALDI  destičce  musí  být  pro  všechny  referenční  kmeny  stejná,  (3)  při  měření 

jednotlivých spekter je nutné nalézt empiricky optimální výkon laseru tak, aby měřené 

signály vykazovaly maximální možné rozlišení při zachování vysokého poměru S/N a 

(4)  parametry  zpracování  dat  musí  být  optimalizovány  pro  maximální  výtěžnost 

informací obsažených ve spektrech. 

I přes dodržení všech těchto podmínek však opakovaná měření spekter stejného 

vzorku  vykazují  určitý  stupeň  variability  -  charakteristické  je  kolísání  relativních 

intenzit jednotlivých signálů, v menší míře se pak uplatňuje určitý rozptyl měřených 

hodnot m/z jednotlivých signálů, typicky v rozsahu desítek až stovek ppm. Tyto efekty 

jsou způsobeny heterogenní povahou směsi vzorku a matrice deponované na MALDI 

destičce.  Zejména  kolísání  relativních  intenzit  se  projevuje  poměrně  významným 

způsobem - v případě méně intenzivních signálů často dochází k poklesu pod úroveň 

předem definované minimální hodnoty poměru S/N a při následném zpracování dat pak 

takovýto signál není vyhledávacím algoritmem akceptován. Z tohoto důvodu je třeba 
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provést měření spekter daného vzorku pro účely databáze vícekrát a v procesu tvorby 

databáze využít data ze všech měření.

Náhodné  chyby  ovlivňující  měřená  spektra  jsou  dalším  faktorem,  který  může 

ovlivnit tvorbu databáze. Zdrojem takovýchto chyb bývá náhodná kontaminace během 

kultivace vzorku, ať už se jedná o kontaminaci během manipulace se vzorkem nebo o 

kontaminaci  z  kultivačních  médií.  Pro  eliminaci  rizika  vyplývajícího  z  možné 

kontaminace je třeba provádět celý proces od kultivace až po zpracování dat opakovaně 

v několika nezávislých experimentech a získaná data podrobit statistickému testování 

(viz dále).

Jedním  z  hlavních  ukazatelů  kvality  vytvořené  databáze  je  její  robustnost,  tj. 

schopnost  získání  správných  výsledků  bez  ohledu  na  variabilitu  měřených  spekter. 

Jelikož  se  však  vedle  výše  uvedené  variability  spektrálních  profilů  vyplývající  z 

heterogenní  povahy  měřených  vzorků  uplatňují  i  rozdíly  způsobené  genetickou 

odlišností jednotlivých kmenů, je nezbytné, aby byl pro konstrukci databáze použit co 

nejrozsáhlejší soubor bakteriálních kmenů. Proti tomuto požadavku však stojí omezená 

dostupnost relevantních kmenů vyplývající z restrikcí spojených s nakládáním s vysoce 

rizikovými mikroorganismy.

Dalším  faktorem,  který  je  třeba  zvažovat,  je  správnost  taxonomického  určení 

jednotlivých  kmenů  použitých  při  konstrukci  referenční  databáze.  Přestože  je  to 

poněkud překvapivé, nacházejí se i v etablovaných sbírkách mikroorganismů kmeny, 

jejichž taxonomické zařazení je nesprávné. Tato skutečnost je způsobena tím, že řada 

těchto kmenů byla izolována, identifikována a uložena ve sbírkách v době, kdy byla k 

dispozici pouze omezená škála identifikačních metod. Vzhledem k relativně velkému 

počtu deponovaných kmenů a ceně typizačních analýz pak do současné doby nebyla 

provedena podrobnější taxonomická analýza a kmeny jsou ve sbírkách evidovány na 

základě původní identifikace. V případě vysoce rizikových mikroorganismů je situace 

navíc komplikována legislativními omezeními nakládání s těmito agens.

Nesprávné taxonomické zařazení sbírkových kmenů lze demonstrovat na příkladu 

kmenů  Campylobacter spp.,  uložených  v  České  národní  sbírce  typových  kultur 

(CNCTC).  Provedená  MALDI-TOF  MS  analýza  jednoznačně  prokázala,  že  z 

původních  24  kmenů,  původně  identifikovaných  a  zařazených  do  sbírky  jako 

Campylobacter jejuni, se v 7 případech (tj. 29%) ve skutečnosti jedná o Campylobacter  

coli (obr.  14)  [109].  Obdobná situace  byla  zjištěna  u  Citrobacter spp.,  kde  ze  146 

deponovaných kmenů jich bylo špatně taxonomicky zařazeno 89 (tj. 61%); u dalších 26 
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kmenů  dosud analýzy vedoucí  ke  konečnému druhovému určení  nebyly  dokončeny 

(Tab. 11).

Obr.  14.  Dendrogram  kmenů  Campylobacter spp.  uložených  v  CNCTC,  které  byly  původně 

označeny jako  C. jejuni. Spektrální  profily bakterií  získané MALDI-TOF MS analýzou 

umožnily jednoznačně typizovat jednotlivé kmeny Campylobacter spp.

Původní identifikace Počet 
kmenů

Výsledky identifikace založené na 
MALDI-TOF MS

Počet 
kmenů

Citrobacter amalonaticus 21 C. amalonaticus
C. brakii
C. farmeri
Citrobacter spp.
Escherichia hermanii

12
1
2
5
1

Citrobacter koseri 14 C. koseri 14

Citrobacter freundii 106 C. freundii
C. brakii
C. gillenii
C. werkmanii
C. youngae
Citrobacter spp.
Hafnia alvei
neznámý druh*

3
20
6
9
45
20
2
1

Citrobacter sedlakii 5 C. sedlakii
Pantoea sp.
Citrobacter sp.

3
1
1

Tab. 11. Kmeny  Citrobacter spp.  uložené  v  CNCTC,  jejichž  druhová  příslušnost  byla 

kontrolována MALDI-TOF MS analýzou. * - kmen nebyl k dispozici pro další analýzy
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6.2.2. KONSTRUKCE DATABÁZE

Pro  dosažení  požadavku  na  robustnost  referenční  databáze  při  zachování 

rozlišovací  schopnosti  byl  postup  při  konstrukci  databáze  založen  na  získání 

dostatečného  objemu  vstupních  dat  (spektrálních  profilů)  a  jejich  statistickém 

zpracování. 

Jako  první  krok  bylo  provedeno  měření  spekter  vzorků  připravených  z  jedné 

bakteriální kultury a nanesených na nejméně šest pozic MALDI destičky. Ze získaných 

spekter  bylo  v  programu  BioTyper  vytvořeno  referenční  metaspektrum  1.  úrovně 

(MSP1) a následně vůči tomuto metaspektru provedeno porovnání jednotlivých spekter. 

Hodnoty identifikačního skóre byly podrobeny statistickému testování na odlehlost na 

základě Grubbsova parametrického testu 

1

)(






n

n

s

xx
T

i
  ;   (i) = 1,n

kde  s je  odhad  směrodatné  odchylky  a  výsledná  hodnota  T  je  porovnávána 

s kritickou hodnotou T(,n).

V případě  nalezení  odlehlého  výsledku  bylo  odpovídající  spektrum  ze  souboru 

odstraněno  a  ze  zbývajících  spekter  bylo  vytvořeno  nové  metaspektrum 1.  úrovně. 

Opětovně bylo provedeno testování na odlehlost a v případě potvrzení nulové hypotézy 

bylo MSP1 uloženo pro další zpracování.

Celý  proces  vytváření  MSP1  včetně  kultivace  byl  pro  daný  bakteriální  kmen 

zopakován  minimálně  čtyřikrát  a  ze  získaných  spektrálních  profilů  bylo  vytvořeno 

metaspektrum  2.  úrovně  (MSP2).  Vůči  tomuto  metaspektru  bylo  opět  provedeno 

testování spekter na odlehlost a zároveň byla provedena analýza jednotlivých spekter i 

MSP1  na  základě  PCA.  V případě  nalezení  odlehlého  výsledku  byla  spektra 

z odpovídající  bakteriální  kultury  vyřazena  a  kultivace  včetně  měření  spekter 

zopakována. Výsledné MSP2, odpovídající analyzovanému bakteriálnímu kmenu, bylo 

poté zařazeno do referenční databáze.

Analogický postup byl uplatněn i na ostatní kmeny daného bakteriálního druhu. Po 

získání souboru MSP2 příslušejících danému bakteriálnímu druhu pak bylo vytvořeno 

druhově  specifické  metaspektrum  MSP3.  Soubor  spektrálních  profilů  jednotlivých 

kmenů tvořící toto metaspektrum byl opět podroben statistickému testování a klastrové 
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analýze založené na PCA. Výsledky klastrové analýzy byly zobrazeny jako 3D graf a 

porovnány s výsledky statistického testování.  V případě nalezení  odlehlého výsledku 

byl  odpovídající  bakteriální  kmen  z databáze  vyřazen,  neboť  odlehlost  výsledku 

naznačuje nesprávné taxonomické zařazení daného kmene.

Výsledná metaspektra úrovně MSP3 a MSP2 všech studovaných druhů byla poté 

použita pro vytvoření finální referenční databáze spektrálních profilů vysoce rizikových 

bakteriálních patogenů. Vzhledem k tomu, že pro tvorbu databáze byla použita vedle 

sebe jak technika ICMS, tak metoda založená na inaktivaci bakterií účinkem ethanolu 

(kap. 5.5.1), je databáze složena ze dvou částí odpovídajících použité metodě přípravy 

vzorku. Do databáze byla zahrnuta spektra  Bacillus anthracis (42 kmenů),  Brucella  

melitensis  (38 kmenů),  Burkholderia mallei  (8 kmenů),  Burkholderia pseudomallei  (8 

kmenů),  Clostridium  botulinum  (14  kmenů),  Francisella  tularensis  (83  kmenů), 

Salmonella typhi  (18 kmenů),  Shigella  dysenteriae  (18 kmenů),  Vibrio cholerae  (36 

kmenů),  Yersinia pestis  (21 kmenů),  Legionella pneumophila  (62 kmenů) a  Yersinia 

pseudotuberculosis (44 kmenů). Celkem tak databáze obsahuje MALDI-TOF spektrální 

profily  392  kmenů  patogenních  bakterií,  umožňující  jejich  jednoznačnou  druhovou 

identifikaci. 

 

6.2.3. VALIDACE

6.2.3.1. OVĚŘENÍ NA TESTAČNÍCH KOLEKCÍCH

Databáze  referenčních  spekter  vysoce  rizikových  bakteriálních  patogenů  byla 

validována v letech 2009 – 2010 v rámci vnitrolaboratorních testů na sérii testačních 

kolekcí po 20 vzorcích s potenciálním obsahem studovaných patogenů, případně směsi 

patogenu a dalšího kontaminujícího nepatogenního druhu. Testování probíhalo formou 

slepých panelů a celkem bylo analyzováno 380 vzorků. U všech těchto vzorků byla 

proměřena příslušná spektra, provedena identifikace za použití referenční databáze a na 

základě  této  identifikace  provedena  vizuální  kontrola  porovnáním  s referenčními 

spektry  odpovídajících  mikrobiálních  druhů.  Pro  ilustraci  jsou  uvedeny  výsledky 

testování  na  jedné  kolekci  (tab.  12)  a  porovnání  tří  spekter  z testační  kolekce  A 

s referenčními spektry (obr. 15-17). 
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Vzorek Identifikováno - druh Skutečnost Identifikováno
úspěšně

A1 Bacillus anthracis Bacillus anthracis Ano
A2 Burkholderia pseudomallei Burkholderia pseudomallei Ano
A3 Vibrio cholerae Vibrio cholerae Ano
A4 Nepatogenní bakterie Pseudomonas aeruginosa Ano
A5 Escherichia coli Escherichia coli Ano
A6 Burkholderia mallei Burkholderia mallei Ano
A7 Shigella dysenteriae Shigella dysenteriae Ano
A8 Salmonella typhi Salmonella typhi Ano
A9 Burkholderia pseudomallei Burkholderia pseudomallei Ano
A10 Bacillus anthracis Bacillus anthracis Ano
B1 Yersinia pestis Yersinia pestis Ano
B2 Brucella melitensis Brucella melitensis Ano
B3 Nepatogenní bakterie Corynebacterium ulcerans Ano
B4 Shigella dysenteriae Shigella dysenteriae Ano
B5 Vibrio cholerae Vibrio cholerae Ano
B6 Yersinia pestis Yersinia pestis Ano
B7 Escherichia coli Escherichia coli Ano
B8 Salmonella typhi Salmonella typhi Ano
B9 Francisella tularensis Francisella tularensis Ano
B10 Brucella melitensis Brucella melitensis Ano

Tab. 12. Výsledky  identifikace  patogenních  mikroorganismů  metodou  MALDI-TOF  MS  na 

základě porovnání spektrálních profilů s referenční databází
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Obr. 15 – Porovnání MALDI-TOF MS spektra vzorku A1 (viz tab. 12) obsahujícího neznámý 

patogen (A) a referenčního spektra Bacillus anthracis (B)
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Obr. 16 - Porovnání MALDI-TOF MS spektra vzorku A3 (viz tab. 12) obsahujícího neznámý 

patogen (A) a referenčního spektra Vibrio cholerae (B)
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Obr. 17 - Porovnání MALDI-TOF MS spektra vzorku A9 (viz tab. 12) obsahujícího neznámý 

patogen (A) a referenčního spektra Burkholderia pseudomallei (B)

Celkově  bylo  v rámci  validační  studie  dosaženo úspěšnosti  druhové identifikace 

vyšší než 97%. Ve zbývajících případech, kdy nebylo možné identifikaci provést, byla 
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důvodem  inhibice  růstu  cílového  patogenu  vlivem  kontaminující  flóry,  případně 

neúspěšná kultivace ze zamraženého vzorku.

6.2.3.2. OVĚŘENÍ V MEZINÁRODNÍCH SROVNÁVACÍCH TESTECH

Kromě  validační  studie  založené  na  intralaboratorních  testech  byla  vytvořená 

databáze  ověřena  v mezinárodních  srovnávacích  testech  organizovaných  v rámci 

projektů  „Establishment  of  Quality  Assurances  for  Detection  of  Highly  Pathogenic 

Bacteria of Potential Bioterrorism Risk“ (EQADeBa) a “Quality Assurance Exercises 

and Networking on the Detection of Highly Infectious Pathogens” (QUANDHIP).

Během těchto projektů byla v období březen 2009 – březen 2012 organizována čtyři 

kola  mezilaboratorních  srovnávacích  zkoušek,  kterých  se  zúčastnilo  vedle  naší 

laboratoře dalších 25 pracovišť ze zemí EU, Švýcarska, Kanady a USA. V každém kole 

byla  účastnickým  laboratořím  zaslána  sada  30  vzorků,  z nichž  15  obsahovalo  živé 

kultury  rizikových  bakteriálních  patogenů  a/nebo  nepatogenních  bakterií  jako 

potenciálních  kontaminantů.  Cílovými  patogeny  byly  zvoleny  B.  anthracis,  B.  

melitensis/abortus, B. mallei, B. pseudomallei, F. tularensis a Y. pestis. V tab. 13 je pro 

ilustraci uveden obsah vzorků 3. kola srovnávacích testů projektu EQADeBa, zaslaný 

zúčastněným laboratořím po ukončení zkoušek a vyhodnocení výsledků.
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Tab. 13. Identifikace  obsahu  vzorků  3.  kola  mezilaboratorních  srovnávacích  testů  projektu 

EQADeBa 

V rámci  všech  čtyř  kol  bylo  metodou  MALDI-TOF  MS  za  použití  vytvořené 

referenční  spektrální  databáze  dosaženo  100%  úspěšnosti  na  úrovni  druhové 

identifikace  cílových  patogenních  mikroorganismů.  V tab.  14  je  uveden  výstup 

identifikace  výše  uvedených  vzorků  3.  kola  mezilaboratorních  srovnávacích  testů 

projektu  EQADeBa.  Z výsledků  je  patrné,  že  veškeré  relevantní  patogeny  a  jejich 

blízce  příbuzné  druhy  byly  identifikovány  správně.  Navíc  bylo  možno  ve  většině 

případů minimálně na rodové úrovni identifikovat i kontaminující flóru.
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Tab. 14. Výstupy  identifikace  vzorků  3.  kola  mezilaboratorních  srovnávacích  testů  projektu 

EQADeBa metodou MALDI-TOF MS za použití databáze referenčních spekter

V tab. 15 je pak uvedeno srovnání výsledků identifikace těchto vzorků molekulárně-

biologickými metodami (PCR, real-time PCR) a MALDI-TOF MS. Z tabulky je patrné, 

že  hmotnostní  spektrometrie  s použitím  referenční  databáze  umožnila  jednoznačnou 

identifikaci a diferenciaci patogenních a nepatogenních druhů i v případech, kdy PCR 

technikami bylo docíleno pouze rodového určení (vzorky 1, 5, 6, 15), nebo v případech, 

kdy PCR metody poskytly falešně pozitivní (vzorek 4) nebo falešně negativní (vzorek 

9) výsledky identifikace cílových patogenů.

Na základě výsledků validační studie a výsledků mezinárodních srovnávacích testů 

byla metoda MALDI-TOF MS identifikace vysoce rizikových patogenních bakterií za 

použití vytvořené referenční databáze akreditována Českým institutem pro akreditaci 

(ČIA) - viz příloha 1. Zároveň byla část databáze komercializována společností Bruker 

Daltonik jako Security  Relevant  Reference Library (Part  No.  254705).  Vzhledem k 

citlivosti údajů obsažených v této databázi její prodej mimo území Německa podléhá 

vývozní  licenci  německého  Spolkového  úřadu  pro  hospodářství  a  kontrolu  exportu 

(BAFA).
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Tab. 15. Srovnání  identifikace  vzorků  3.  kola  mezilaboratorních  srovnávacích  testů  projektu 

EQADeBa metodami PCR a MALDI-TOF MS za použití databáze referenčních spekter

6.2.4. VYUŽITÍ MALDI-TOF MS PRO DATABÁZI TYPIZAČNÍCH ZNAKŮ 

BIOLOGICKÝCH AGENS

Odlišným případem je využití  MALDI-TOF MS pro tvorbu databáze typizačních 

znaků vybraných biologických agens. V letech 2009 – 2011 řešilo jedenáct evropských 

zemí  včetně  České  republiky  projekt  Evropské  obranné  agentury  (EDA)  B-0060-

ESM4-GC “The Establishment and management of a Common Database of B-agents”. 

Cílem projektu bylo vytvoření databáze obsahující identifikační a typizační údaje, na 

jejichž  základě  je  možné  jednak  určovat  fylogenetické  vztahy,  tedy  určovat  jejich 

příbuznost  a  evoluční  vzdálenost,  jednak  je  možné  použít  tato  data  k zařazení 

neznámého kmene a přesnému určení původu biologického agens. 

V první fázi projektu byly analyzovány dostupné kmeny příslušného bakteriálního 

taxonu  pomocí  metod  s vysokou  rozlišovací  schopnosti.  V případě  popisovaného 

projektu se staly základními metodami použitými při sestavování VRC1 metody MLST 

(Multi Locus Sequence Typing), MLVA (Multi Locus VNTR Analysis) [145], analýza 

SNP (single nucleotide polymorphism), případně dostupné výsledky celogenomového 

sekvenování.  Data,  která  analýza  poskytla,  posloužila  k vytvoření  skupiny zástupců 

jednotlivých  kmenů,  které  co  možná  nejlépe  pokrývají  různorodost  v rámci  celého 
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taxonu.  Výsledkem  byla  tzv.  ověřená  referenční  sbírka  1  (Verified  Reference 

Collection 1 – VRC1). Počet zástupců v jednotlivých VRC1 byl vybrán mezi 10 a 30 

kmeny. 

Tato  kolekce  kmenů  pak  byla  analyzována  dalšími  vhodnými  metodami.  Vedle 

analýzy  DNA byly  pro  tvorbu  databáze  použity  i  fenotypizační  metody,  popisující 

vzhled nebo chování bakterií,  a hmotnostně-spektrometrické charakteristiky založené 

na MALDI-TOF MS.

Výsledkem této analýzy je detailní charakteristika molekulárních a fenotypizačních 

znaků jednotlivých  kmenů.  Paralelně  s detailní  charakterizací  kmenů  zařazených  do 

VRC1  probíhaly  monitorovací  analýzy  dalších  dostupných  nebo  nově  izolovaných 

kmenů, které byly pracovně zařazeny do tzv. nástavby referenční sbírky 1 (Reference 

Collection  Upgrade  RCU1).  V případě,  že  se  mezi  těmito  kmeny  objevil  zástupce 

skupiny,  která  nebyla  zahrnuta  do  VRC1,  byl  tento  kmen  zařazen  do  tzv.  ověřené 

referenční sbírky 2 (VRC2).

Vzhledem k různorodým typům vstupních dat od sekvencí nukleotidů nebo proteinů 

přes  obrázky  chromatografických  gelů,  hmotnostně-spektrometrická  data  až  po 

výsledky  biochemických  testů  bylo  pro  ukládání  dat  zvoleno  komerční  softwarové 

prostředí  BioNumerics  (www.applied-maths.com).  Toto  prostředí  bylo  vyvinuto 

primárně pro ukládání populačních dat ze studií bakteriálních druhů, tedy problematiky, 

která se charakterem ukládaných dat blížila výstupům projektu EDA. Databáze nabízí 

vedle prostého uložení dat i pokročilé statistické metody, které dokáží s uloženými daty 

provést srovnávací a klastrovací analýzy a to jak v rámci výsledků jedné metody, tak i 

mezi výsledky získanými různými metodami.

Pro účely databáze byla provedena MALDI-TOF analýza vzorků kmenů obsažených 

v ověřené  referenční  sbírce  VRC2.  Vzorky  bakteriálních  extraktů  inaktivovaných 

ethanolem [131] byly připraveny na participujících pracovištích. V rámci projektu byly 

analyzovány druhy F. tularensis (36 kmenů), Brucella spp. (154 kmenů) a V. cholerae 

(79 kmenů).  Spektrální data byla vložena do databázového systému a následně byly 

provedeny  srovnávací  a  klastrovací  analýzy.  Na  obr.  18  je  pro  ilustraci  uvedeno 

srovnání rozlišovací schopnosti jednotlivých metod při typizaci kmenů  F. tularensis, 

kdy je patrné, že zatímco sekvenování 16S rRNA neumožňuje diferenciaci jednotlivých 

poddruhů,  ostatní  použité  metody  jsou  schopny  tyto  poddruhy odlišit.  Zajímavý  je 

případ  kmenů  F.  tularensis ssp.  holarctica  FSC021  a  FSC022,  které  se  svými 

charakteristikami odlišují od ostatních kmenů tohoto poddruhu.
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Obr. 18 - Porovnání rozlišovací schopnosti jednotlivých metod použitých při konstrukci 

typizační databáze

Na základě  MALDI-TOF spektrálních  profilů  uložených v typizační  databázi  je 

umožněna rychlá druhová identifikace patogenního mikrorganismu, po níž je možné 

provést cílenou typizační  analýzu za použití  MLVA, MLST a dalších sekvenačních 

technik.
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6.2.5. SPEKTRÁLNÍ DATABÁZE PRO IDENTIFIKACI DRUHŮ RODU LEGIONELLA

Současné metody identifikace druhů rodu  Legionella jsou založeny převážně na 

molekulárně-biologických  a  sérologických  technikách.  Z  molekulárních  metod  je 

využívána zejména PCR cílená na geneticky stabilní mip gen [146], vykazující 3-31% 

variace v nukleotidových sekvencích jednotlivých druhů. Tato variabilita však s sebou 

nese  nutnost  používání  rozsáhlé  kolekce  primerů  (případně  sond)  a  různé  reakční 

podmínky specifické pro jednotlivé druhy, což klade časové, pracovní i finanční nároky 

na  provedení  analýzy.  Laboratoře  disponující  technikou  pro  sekvenování  NK proto 

upřednostňují  sekvenování  mip genu a  16S rRNA, pro genotypizaci  a  taxonomické 

účely je pak využívána technika MLST.

Většina  klinických  laboratoří  nejčastěji  využívá  identifikace  založené  na 

serologických testech. Monoklonální protilátky jsou však dostupné pouze pro subtypy 

L. pneumophila a polyklonální protilátky nejsou komerčně dostupné. Serologie rodu 

Legionella navíc vykazuje široké spektrum křížových reakcí, které činí diskriminaci a 

identifikaci některých druhů značně obtížnou.

Jelikož  MALDI-TOF  MS  umožňuje  rychlou  identifikaci  různých  taxonů  bez 

potřeby  specifických  reagencií  (primerů,  protilátek),  byla  tato  technika  použita  ve 

spolupráci  s  NRLL pro  identifikaci  Legionella spp.  Přestože  v  poslední  době  bylo 

publikováno několik prací zaměřených na MS analýzu legionel [147-149], žádná z nich 

není  zaměřena  na spektrální  databázi  pokrývající  celý rod  Legionella. Proto byla  v 

prvním kroku vytvořena knihovna ICMS spekter z referenčních (převážně typových) 

kmenů  všech  52  oficiálně  uznaných  druhů.  Spektra  jednotlivých  druhů  vykazují 

charakteristické  profily  obsahující  od  desítek  až  po  více  než  sto  píků  (obr.  19).  Z 

referenčních  spekter  byla  vytvořena  databáze  způsobem  analogickým  s  konstrukcí 

spektrální databáze vysoce rizikových patogenů (kap. 6.2.2): profily byly podrobeny 

statistickému testování, poté byla za použití software BioTyper provedena kategorizace 

signálů na základě jejich efektivních hmotností  m/z,  relativních intenzit  a frekvence 

výskytu a následně konstrukce předběžné referenční spektrální databáze. 

Diferenciace metaspekter získaných při tvorbě databáze byla testována za použití 

shlukové analýzy. Z obr. 20 znázorňujícího výsledek této analýzy pro 7 různých druhů 

legionel je zřejmá jednoznačná separace profilů jednotlivých taxonů. 
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Obr. 5.6 - Porovnání MALDI-TOF MS profilů L. gormanii, L. cincinnatiensis, L. dumoffii, L. 

rubrilucens, L. londiniensis a L. parisiensis.  

Obr. 19 - MALDI-TOF spektrální profil L. gormanii, L. cincinnatiensis, L. dumoffii, L. 

rubrilucens, L. londiniensis a L. parisiensis

Obr. 20 - Shluková analýza MALDI-TOF spektrálních profilů referenční databáze: L. 

tucsonensis (1), L. cincinnatiensis (2), L. spiritensis (3), L. longbeachae (4), L. 

rubrilucens (5), L. brunensis (6) a L. feeleii (7)
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Z  hlediska  klinické  analýzy  je  pak  významná  jednoznačná  diferenciace  druhů 

sérologicky nerozlišitelných:  L. taurinensis /  L. spiritensis,  L. pneumophila sg. 5 s  L. 

gormanii, L. dumoffii a L. worsleiensis nebo trojice PAB - L. parisiensis, L. anisa a L.  

bozemanii (obr. 21):

Obr. 21 - Shluková analýza MALDI-TOF spektrálních profilů sérologicky nerozlišitelných 

druhů: vlevo L. pneumophila sg. 5 (1), L. gormanii (2), L. dumoffii (3), L. worsleiensis 

(4), vpravo L. parisiensis (1), L. bozemanii (2) a L. anisa (3)

V dalším  kroku  tvorby  databáze  bylo  provedeno  měření  spekter  více  než  350 

environmentálních  a  klinických  izolátů.  Výsledky  identifikace  jednotlivých  izolátů 

založené na předběžné referenční databázi byly porovnány s identifikací sérologickými 

metodami. Při komparaci byly u části izolátů nalezeny diskrepance; shluková analýza 

navíc odhalila existenci rozdílů ve spektrálních profilech mezi referenčními kmeny a 

izoláty  některých  druhů.  Problematické  izoláty  byly  proto  pro  potvrzení  taxonomie 

odeslány k MLST analýze. Následná analýza dat potvrdila, že diference ve spektrálních 

profilech  jsou  způsobeny  genomickou  (a  proteomickou)  odlišností  kmenů  (různé 

sérologické  skupiny,  sekvenční  typy  apod.).  Proto  byla  pro  zvýšení  robustnosti 

referenční databáze rozšířena o spektra izolátů spolehlivě identifikovaných technikami 

MLST a mip sekvenování.
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Diferenciace  metaspekter  finální  referenční  databáze  je  pak  pro  většinu  druhů 

znázorněna formou dendrogramu vycházejícího z míry podobnosti spektrálních profilů 

na obr. 22. 

Obr. 22 - Dendrogram druhů Legionella založený na podobnosti MALDI-TOF profilů

Finální spektrální databáze byla validována v několika testech na slepých panelech 

obsahujících celkem 160 vzorků sbírkových kmenů i klinických a environmentálních 

izolátů  (obr.  23).  Na úrovni  druhové identifikace  bylo  dosaženo úspěšnosti  98%; v 

některých  případech  bylo  možné  provést  identifikaci  na  úrovni  sub-species  nebo 

kmene.

Metoda byla  následně  použita  i  pro  taxonomické  účely:  byla  potvrzena  novost 

druhu navrženého jako  L. dresdenensis (kmen WO-51), který při sérologické analýze 

poskytuje pozitivní reakci jako  L. worsleiensis a  L. quateriensis (s nízkým titrem). Z 

obr.  24,  na  němž  jsou  uvedeny  odpovídající  části  spektrálních  profilů,  je  zřejmá 

jednoznačná odlišnost kmene WO-51. 

Analýza environmentálních izolátů dále odhalila 9 kmenů  Legionella spp. (Me-1, 

Gi-1, Pru-2, Ku-2, STB-1, KR-14, Edu-2, BZ-2, Le-1), jejichž profily byly odlišné od 
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profilů  všech  druhů  obsažených  v  databázi.  Tyto  kmeny  byly  označeny  jako 

potenciálně nové druhy a z tohoto důvodu podrobeny následné sekvenční analýze mip 

genu,  která  jejich  druhovou  novost  potvrdila.  V  současné  době  probíhá  další 

charakterizace těchto druhů sekvenováním 16S rRNA, MLST a sérologickými testy.

Obr. 23 - Komparace MALDI-ToF spektrálních profilů referenčních kmenů a klinických izolátů 

L. brunensis a L. micdadei

Obr. 24 - Porovnání MALDI-TOF spektrálních profilů referenčních kmenů  L. worsleiensis 
NCTC 12377, L. quateriensis NCTC 112376 a izolátu WO-51 
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6.3. PROJEKT 3: DIFERENCIACE PATOGENNÍCH DRUHŮ RODU YERSINIA 

METODOU MALDI-TOF MS

Y.  pestis vykazuje  vysokou  míru  příbuznosti  s  Y.  pseudotuberculosis [150].  Je 

známo, že 16S rRNA obou druhů jsou identické [151] a identické jsou i sekvence všech 

jejich ribozomálních proteinů. Diagnostika infekce  Y. pestis je v současnosti založena 

na klinických příznacích,  mikrobiologických testech (kultivace,  barvení  dle Grama), 

potvrzení přítomnosti F1 antigenu (ELISA) a technikách založených na PCR. Všechny 

tyto metody jsou náročné na čas a práci, vyžadují kvalifikovaný personál a navíc je 

vzhledem k minimálním genetickým rozdílům značně komplikovaná diferenciace mezi 

Y. pestis a  Y. pseudotuberculosis [151-155]. Z těchto důvodů existuje potřeba nových 

diagnostických metod umožňujících rychlou, objektivní a přesnou identifikaci těchto 

mikroorganismů.

Vzhledem  k  vysoké  podobnosti  spektrálních  profilů  patogenních  druhů  rodu 

Yersinia vedoucí  k  nejednoznačné  diferenciaci  byla  provedena  studie  zaměřená  na 

vytvoření  rozsáhlé  databáze  referenčních  spekter  a  identifikaci  SIPB  umožňujících 

jednoznačnou  identifikaci  studovaných  druhů  a  klasifikační  systém  celého  rodu 

Yersinia založený na technice MALDI-TOF MS.

6.3.1. VÝSLEDKY

Pro  účely  studia  mezidruhových  diferencí  kmenů  rodu  Yersinia byla  měření 

MALDI-TOF  hmotnostních  spekter  provedena  na  panelu  146  kmenů  příslušejících 

všem  13  známým  druhům  tohoto  rodu.  Tato  spektrální  databáze  byla  rozšířena  o 

spektra dalších 35 kmenů čeledi Enterobacteriaceae (Tab. 1). Ve většině případů byly 

vzorky  inaktivovány  metodou  TFA  [132],  dovolující  zpracování  extraktů  mimo 

laboratoř  s  úrovní  zabezpečení  BSL-3,  a  MS analýza  byla  prováděna v  nejméně  3 

nezávislých experimentech.

MALDI-TOF  hmotnostní  spektra  mikrobiálních  TFA  extraktů  tří  klinicky 

relevantních druhů rodu Yersinia (Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis a  Y. pestis) 

obsahují 50 - 100 diskrétních signálů umožňujících charakterizaci příslušného druhu - 

kmeny Y. enterocolitica například obsahují charakteristický iontový triplet s m/z 7262, 

7288  a  7318  Da  a  další  specifické  signály  s  m/z  9608  a  9651  Da.  Oproti  tomu 

fylogeneticky blízce příbuzné druhy Y. pseudotuberculosis a Y. pestis vykazují vysoký 
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počet signálů, které jsou přítomny ve spektrech obou druhů - např. m/z 4830, 6241, 

7274 a 9659 Da.

Obecně  lze  konstatovat,  že  spektrální  profily  rodu  Yersinia obsahují 

charakteristické  ionty,  které  se  nevyskytují  ve  spektrech  ostatních  druhů  čeledi 

Enterobacteriaceae a  tudíž  mohou  být  použity  jako  případné  rodově  specifické 

markery.  Takovýmito kandidáty specifických markerů  jsou ionty s  m/z  4350, 5427, 

5529, 6046 a 6241 Da.

Vedle těchto signálů lze ve spektrech nalézt i ionty charakteristické pro druhovou 

identifikaci. Příkladem těchto markerů jsou píky o m/z 7149, 7262, 7318, 9238, 9608 a 

9651 Da  specifické  pro  Y.  enterocolitica a  m/z  6637,  7274,  7783,  9268,  9659  Da 

přítomné ve spektrech Y. pseudotuberculosis a Y. pestis.

Zatímco spektra příslušející Y. enterocolitica obsahují charakteristický triplet s m/z 

7262,  7288  a  7318  Da,  spektrálním  profilům  Y.  pseudotuberculosis  a Y.  pestis 

odpovídají charakteristické signály m/z 7188, 7274 a 7359 Da. V oblasti 9200 - 9830 

Da se potom nacházejí další biomarkery druhově specifické pro Y. enterocolitica o m/z 

9238, 9608 a 9651 Da, kdežto Y. pseudotuberculosis a Y. pestis v této oblasti poskytují 

dva odlišné signály s m/z 9268 a 9659. Obr. 25 pak znázorňuje přítomnost  signálů 

odpovídajících iontům umožňujícím rozlišení mezi  Y. pseudotuberculosis  a Y. pestis - 

pík s m/z 3065 Da (b) je druhově specifický pro Y. pestis, zatímco přítomnost signálu 

6474 Da (a) v profilu charakterizuje Y. pseudotuberculosis.

Obr. 25 - MALDI-TOF spektrální profily Y. pseudotuberculosis (1) a Y. pestis (2)
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Přehled specifických biomarkerů pro rozlišení druhů Yersinia je shrnut v Tab. 16. 

Zároveň  jsou  v  tabulce  uvedeny  potenciální  zdroje  těchto  biomarkerů,  získané 

porovnáním  experimentálních  dat  s  daty  získanými  z  proteinových  sekvencí 

studovaných bakteriálních taxonů obsažených v proteinové databázi UniProtKB/Swiss-

Prot. 

Nalezená 
hmotnost 
[Da]

Předpokládaná identita proteinu Teoretická 
hmotnost 
[Da]

Enterobacteriaceae
(úroveň čeledi)

4185 [M+2H]2+; 30S ribosomal protein S21 4185,3 #

8370 [M+H]+; 30S ribosomal protein S21 8369,6 #

Yersinia
(rodová úroveň)

4350 [M+H]+; 50S ribosomal protein L36 1 4350,3 

6046 [M+H]+; 50S ribosomal protein L32 6045,8 #

6241 [M+H]+, 50S ribosomal protein L33 6241,4 #, &

Y. enterocolitica

(druhová úroveň)

3632 [M+2H] 2+; 50S ribosomal protein L29 3631,7

4805 [M+2H] 2+; DNA-binding protein HU-alpha 4804,5

7262 [M+H]+; 50S ribosomal protein L29 7262,3

7318
[M+H]+;  Putative  Yop  proteins  translocation 

protein E 
7318,4 #

9238 [M+H]+; DNA-binding protein HU-beta 9238,4

9608 [M+H]+; DNA-binding protein HU-alpha 9607,9

Y.  pseudotuberculosis  

and Y. pestis

 (komplex)

6637 [M+2H]2+; Ribosomal subunit interface protein 6636,9 #

7274 [M+H]+; 50S ribosomal protein L29 7274,4

9268 [M+H]+ ; DNA-binding protein HU-beta 9268,5

9659 [M+H]+; 30S ribosomal protein S20 9659,2 #

Y. 

pseudotuberculosis,

(druhová úroveň)

6474

Neurčeno * -

Y. pestis 

(druhová úroveň) 3065
[M+H]+; plasminogen activator Pla (fragment)

NSGDSVSIGGDAAGISNKNYTVTAGLQYRF 3064,3 

Tab. 16. Vybrané biomarkery nalezené na úrovni čeledi, rodu a druhu. # hmotnost bez N-terminálního 

Met,  & metylovaný,  * není přítomen u  Y. pestis,  ale nalezen u řady kmenů  Y. enterocolitica. 

Předpokládaná  identita  proteinů  byla  navržena  na  základě  výsledků  z  databáze 

UniProtKB/Swiss-Prot (http://www.uniprot.org/).
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Vzhledem k tomu,  že původ potenciálního druhově specifického biomarkeru  Y. 

pestis o m/z 3065 Da nebylo možné určit na základě porovnání s hmotnostmi molekul 

intaktních  proteinů  /  peptidů  obsažených  v  databázi,  byla  provedena  LC-MALDI 

MS/MS analýza za účelem určení sekvence aminokyselin odpovídajícího peptidu. Ve 

frakci eluující s 32% mobilní fáze B byl  jako hlavní komponenta nalezen pík s m/z 

3065  Da  (lineární  mód)  a  odpovídající  monoizotopický  pík  s  m/z  3062,6  Da 

(reflektronový mód).  Za použití  MS/MS analýzy metodou PMF byla  identifikována 

sekvence aminokyselin YTVTAG. BLAST analýza proteinových sekvencí, provedená s 

omezením na rod Yersinia, identifikovala jako zdroj tohoto fragmentu aktivační faktor 

plazminogenu  (plasminogen  activation  factor  Pla)  Y.  pestis.  Tento  fragment  je 

lokalizován  v  C-terminální  oblasti  prekurzoru  Pla  se  sekvencí 

NSGDSVSIGGDAAGISNKNYTVTAGLQYRF  a  teoretická  hodnota  jeho 

protonizované molekuly [M+H]+ 3062,5 Da odpovídá získané experimentální hodnotě. 

Pro objektivní posouzení diskriminační úrovně nalezených SIBP byly tyto signály 

podrobeny  statistické  analýze  založené  na  univariantních  t-testech,  při  nichž  je 

diskriminační  schopnost  navržených  SIPB  testována  mezi  dvěma  zvolenými 

populacemi  dat.  Výstupem  těchto  testů  jsou  hodnoty  p,  kvantifikující  odlišnost 

studované  charakteristiky,  tj.  dané  hodnoty  m/z,  mezi  oběma  populacemi.  Zatímco 

hodnoty  p rovné  nebo  blízké  1  potvrzují  nulovou  hypotézu,  nízké  hodnoty  p tuto 

hypotézu vyvracejí.  Z grafického znázornění závislosti hodnot  p jako funkce hodnot 

m/z  lze  snadno  interpretovat  vhodnost  jednotlivých  SIBP  pro  účely  druhové 

diskriminace  -  čím  nižší  jsou  hodnoty  p,  tím  vyšší  je  diskriminační  potenciál 

odpovídající  studované charakteristiky,  tj.  daného m/z.  Na obr.  26 jsou znázorněny 

křivky závislostí  hodnot  p na  hodnotách m/z  pro účely diskriminace  mezi  různými 

populacemi  dat  -  rodem  Yersinia a  zbytkem  čeledí  Enterobacteriaceae.  Z  průběhu 

závislosti je patrná existence 5 diskriminačních markerů, z nichž tři (m/z 6241, 4350 a 

6046 Da) s nejvyšší diskriminační úrovní jsou přítomny ve spektrech rodu Yersinia a 

zbývající dva (m/z 4365 a 5382 Da) lze identifikovat ve spektrálních profilech zbytku 

čeledí Enterobacteriaceae. 
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Obr. 26 - Identifikace  markerů  specifických  pro  rod   Yersinia  založená  na  t-testech. Skupina  a 

obsahovala 415 hmotnostních spekter 13 druhů rodu Yersinia, skupina b 74 hmotnostních 

spekter 25 druhů čeledi Enterobacteriaceae nepatřících do rodu Yersinia.

Obdobným  způsobem  byly  statisticky  ověřeny  i  další  navržené  markery  pro 

diferenciaci Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis a Y. pestis. Na obr. 27 je znázorněn 

průběh  závislosti  hodnot  p na  hodnotách  m/z  mezi  Y.  enterocolitica a  zbývajících 

druzích rodu Yersinia: jako SIBP byly statisticky verifikovány ionty 3632, 4805, 9608 a 

9238  Da,  přičemž  ion  4805  Da  je  dvojnásobně  nabitým  iontem  (M+2H)2+ 

korespondujícím  se  signálem  9608  Da.  Diferenciace  mezi  Y.  pestis a  Y. 

pseudotuberculosis pak byla potvrzena pro ionty 3065 Da, charaktristický pro Y. pestis, 

a 6474 Da typický pro Y. pseudotuberculosis (obr. 28).

1

2

3 45

Obr. 27 - Identifikace  druhově  specifických  markerů  Y.  enterocolitica.  Skupinu  a tvořilo  172 

hmotnostních spekter 57 kmenů Y. enterocolitica, skupinu b 243 hmotnostních spekter 12 

druhů rodu Yersinia odlišných od  Y. enterocolitica.
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Obr. 28 - Identifikace markerů pro diferenciaci  Y. pestis  (21 kmenů, 82 hmotnostních spekter) a Y. 

pseudotuberculosis (26 kmenů, 72 hmotnostních spekter).

6.3.2. DISKUSE

MALDI-TOF  spektra  téměř  všech  studovaných  kmenů  patřících  do  čeledi 

Enterobacteriaceae obsahují ionty s m/z 4185 a 8370 Da. Porovnáním hmotností s daty 

obsaženými v databázi UniProtKB/SwissProt lze jako potenciální zdroj těchto signálů 

předpokládat 30S ribozomální protein S21 vyskytující se ve spektrech ve formě jedno- 

([M+H]+) a dvojnásobně ([M+2H]2+) protonizované molekuly. Tento signál byl nalezen 

i u dalších druhů této čeledi;  pík s m/z 8370 Da byl  identifikován jako ribozomální 

protein S21 u různých kmenů E. coli [101, 156] a rodu Salmonella [116].

Na úrovni rodu Yersinia byl u všech studovaných kmenů nalezen rodově specifický 

signál  s  m/z  6241  Da,  který  lze  v  souladu  s  literaturou  [157]  přiřadit  50S 

ribozomálnímu proteinu L33. Přestože BLAST analýza poskytuje stoprocentní shodu 

AK sekvence tohoto proteinu  pouze mezi  kmeny  Y. pestis a  Y. pseudotuberculosis, 

poskytují  stejný signál i  ostatní druhy  Yersinia,  u nichž byla  na pozici  47 nalezena 

záměna Leu-Ile, která však nemá vliv na změnu molekulové hmotnosti proteinu. 

Další z rodově specifických markerů s m/z 6046 Da odpovídá 50S ribozomálnímu 

proteinu L32. BLAST analýza potvrdila existenci identických proteinů u  Y. pestis, Y.  

ruckeri,  Y. intermedia a  Y. fredericksenii. Pro ostatní druhy  Yersinia nebyly údaje v 

databázi  nalezeny  a  ostatní  druhy  Enterobacteriaceae vykazují  modifikace  v  AK 

sekvencích  majících  za  následek  změnu  jejich  molekulové  hmotnosti.  Posledním z 

navržených rodově specifických signálů je ion s m/z 4350 Da odpovídající na základě 

molekulové  hmotnosti  50S  ribozomálnímu  proteinu  L36.  Ačkoliv  byl  tento  signál 
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identifikován  ve  spektrech  téměř  všech  kmenů  Yersinia,  proteinová  databáze 

neobsahuje žádné údaje týkající se tohoto proteinu pro Y. enterocolitica a další příbuzné 

druhy. Navíc byla nalezena 100% sekvenční shoda tohoto proteinu u některých kmenů 

Erwinia, Sodalis,  Pectobacterium a  Serratia, takže signál s m/z 4350 Da nelze i přes 

dostatečně nízkou hodnotu p t-testu samostatně považovat za rodově specifický.

Na  úrovni  druhově  specifických  markerů  lze  nalézt  celou  řadu  signálů 

umožňujících druhovou identifikaci, nicméně vzhledem k odlišnostem ve spektrálních 

profilech lze tuto identifikaci  ve většině případů provést  i  bez použití  těchto  SIPB. 

Výjimkou je diferenciace mezi Y. pseudotuberculosis a Y. pestis jak z důvodu extrémně 

vysoké úrovně genetické podobnosti, tak z důvodu diagnostické důležitosti.

Přes  skutečnost,  že  16S  rRNA  obou  druhů  a  sekvence  jejich  ribozomálních 

proteinů, jako hlavního zdroje MALDI-TOF signálů, jsou identické, byl ve spektrálních 

profilech  nalezen  signál  umožňující  jednoznačné  rozlišení  těchto  dvou  druhů.  Z 

MALDI-MS/MS výsledků vyplývá, že zdrojem tohoto signálu je fragment jednoho z 

faktorů virulence Y. pestis, faktor aktivace plazminogenu Pla. Pla je povrchová proteáza 

hrající klíčovou roli při šíření a rozvoji infekce jak bubonické [158], tak pneumonické 

[159] formy moru. Jelikož je Pla kódován na plazmidu pPCP1 o velikosti 9,5 kilobází, 

který  je  pro  Y.  pestis unikátní,  je  tento  faktor  potenciálním  druhově  specifickým 

markerem. Pla je exprimován jako přechodný produkt o molekulové hmotnosti  34,6 

kDa, který je během inserce do vnější membrány transformován na  α-Pla (32,6 kDa, 

292 AK) štěpením v N-terminální oblasti [160]. Tento produkt je následně autolyzován 

v C-terminální oblasti za vzniku -Pla (262 AK) [161], přičemž produkt o délce 30 AK 

vzniklý odštěpením je identický s fragmentem o m/z 3065 Da nalezeným v MALDI-

TOF spektrech  Y. pestis. Je tedy zřejmé, že druhově specifický biomarker pro  Y. pestis  

je na rozdíl  od většiny signálů ve spektrech pocházejících z ionizace ribozomálních 

proteinů  produktem  autokatalytické  přeměny   α-Pla  →  -Pla  probíhající  ve  vnější 

buněčné membráně.

Další potenciální SIPB pro diferenciaci  Y. pseudotuberculosis a  Y. pestis o m/z 

6474 Da se vedle druhu  Y. pseudotuberculosis vyskytuje  i  u některých kmenů  Y.  

enterocolitica,  což  na  jedné  straně  limituje  využití  tohoto  samotného  signálu  pro 

jednoznačnou identifikaci  Y. pseudotuberculosis, na druhé straně vzhledem k nižšímu 

stupni podobnosti celých spektrálních profilů a existenci dalších markerů odlišujících 
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Y.  enterocolitica od  Y.  pseudotuberculosis a  Y.  pestis lze  provést  jednoznačnou 

diferenciaci pomocí kombinace výše uvedených markerů.
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7. ZÁVĚR

1. Byla  provedena srovnávací  studie metod přípravy vzorků pro MALDI-TOF MS 

identifikaci  vysoce  rizikových  bakterií.  Jako optimální  jak  z hlediska  výtěžnosti 

bakteriálních  proteinů,  tak  z hlediska  kvality  spekter  byla  identifikována metoda 

založená na inaktivaci a extrakci ethanolem a kyselinou mravenčí..

2. Pro  účely  rychlé  identifikace  byla  vytvořena  referenční  databáze  MALDI-TOF 

hmotnostních spekter bakteriálních patogenů. Databáze v současné době obsahuje 

spektrální profily 392 kmenů B. anthracis, B. melitensis, B. mallei, B. pseudomallei, 

C.  botulinum,  F.  tularensis,  S.  typhi,,  S.  dysenteriae,  V.  cholerae,  Y.  pestis,  L.  

pneumophila  a Y. pseudotuberculosis.

3. Databáze  byla  validována  v mezinárodních  srovnávacích  testech,  při  nichž  bylo 

dosaženo 100% úspěšnosti při identifikaci cílových patogenních bakterií.

4. Na základě výsledků validace byla metoda identifikace vysoce rizikových bakterií 

technikou MALDI-TOF MS za použití vytvořené referenční databáze akreditována 

Českým institutem pro akreditaci.

5. Část  databáze  byla  komercializována  společností  Bruker  Daltonik  jako Security 

Relevant Reference Library (Part No. 254705).

6. Byla provedena MALDI-TOF analýza vzorků kmenů F. tularensis, Brucella spp. a 

V.  cholerae a  získaná  spektra  vložena  do  evropské  databáze  typizačních  znaků 

vybraných biologických agens.

7. Pro potřeby Národní  referenční  laboratoře  pro legionely byla  za použití  metody 

ICMS vytvořena  referenční  databáze  hmotnostních  spekter  pokrývající  všech 52 

oficiálně uznaných druhů rodu  Legionella. Databáze byla použita pro identifikaci 

obtížně  určitelných  klinických izolátů  a  diferenciaci  sérologicky nerozlišitelných 

druhů.

8. Použití  databáze  vedlo  k identifikaci  9  nových  druhů  rodu  Legionella.  Novost 

těchto druhů byla následně potvrzena sekvenčními analýzami mip genu.

9. Pro  účely  studia  mezidruhových  diferencí  kmenů  rodu  Yersinia byla  provedena 

měření  MALDI-TOF hmotnostních  spekter  na  panelu  146  kmenů  příslušejících 

všem 13 známým druhům tohoto rodu. Ve spektrech byly identifikovány rodově a 

druhově specifické markery umožňující odlišení blízce příbuzných druhů Y. pestis a 

Y. pseudotuberculosis.
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9. SOUHRN

Předkládaná  disertační  práce  je  zaměřena  na  využití  metody  MALDI-TOF 

hmotnostní  spektrometrie  pro identifikaci  vysoce  rizikových bakteriálních  patogenů. 

V rámci disertační práce jsou řešeny celkem tři vědecké projekty. 

První část disertační práce je věnována nalezení optimálního protokolu přípravy 

vzorků  k MALDI-TOF  MS  analýze  vysoce  virulentních  bakterií.  Na  panelu  15 

bakteriálních  kmenů  zahrnujících  Gram-pozitivní  i  Gram-negativní  druhy  byla 

provedena srovnávací  studie čtyř  metod přípravy vzorků, kompatibilních s MALDI-

TOF MS. V rámci studie byla porovnávána schopnost inaktivace vzorků bakteriálních 

kultur, výtěžnost bakteriálních proteinů a kvalita získaných hmotnostních spekter. Na 

základě  výsledků  bylo  zjištěno,  že  nejvyššího  výtěžku proteinů  a  optimální  kvality 

spekter je dosaženo při použití metody založené na inaktivaci ethanolem v kombinaci s 

extrakcí kyselinou mravenčí a acetonitrilem. 

Druhý projekt  byl  zaměřen  na tvorbu referenční  databáze  MALDI-TOF MS 

profilů  vysoce  rizikových  patogenů.  Za  použití  statistického  zpracování  změřených 

hmotnostních spekter byla vytvořena databáze, obsahující v současné době spektrální 

profily  392  kmenů  12  vysoce  virulentních  bakteriálních  druhů. Databáze  byla 

validována v mezinárodních srovnávacích testech, na základě výsledků validace byla 

metoda identifikace vysoce rizikových bakterií za použití vytvořené referenční databáze 

akreditována ČIA a část databáze byla komercializována. Pro účely evropské databáze 

typizačních znaků vybraných biologických agens byla provedena MALDI-TOF analýza 

vzorků  kmenů  F.  tularensis,  Brucella spp.  a  V.  cholerae.  Referenční  databáze 

hmotnostních spekter pokrývající rod  Legionella  byla použita pro identifikaci obtížně 

určitelných klinických izolátů a diferenciaci sérologicky nerozlišitelných druhů. Použití 

databáze  vedlo  k identifikaci  9  nových  druhů  rodu  Legionella, jejichž  novost  byla 

následně potvrzena sekvenačními analýzami mip genu.

Ve třetím projektu,  zaměřeném na diferenciaci  blízce příbuzných druhů rodu 

Yersinia  metodou  MALDI-TOF MS,  byla  vytvořena  databáze  hmotnostních  spekter 

146 kmenů příslušejících všem 13 známým druhům tohoto rodu. Ve spektrech byly 

identifikovány  rodově  a  druhově  specifické  markery  umožňující  odlišení  blízce 

příbuzných  druhů  Y.  pestis a  Y.  pseudotuberculosis.  Použití  MALDI-TOF  MS/MS 

analýzy pak  vedlo  k  určení  původu  SIPB  Y.  pestis,  jímž  je  fragment  aktivačního 

faktoru plazminogenu Pla.
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10. SUMMARY

This  PhD thesis  applies  MALDI-TOF mass  spectrometry to identification  of 

highly pathogenic bacteria.  

Three major topics were studied in this thesis. The aim of the first project was to 

propose a universal workflow of sample preparation method for the identification of 

highly virulent pathogenes by MALDI-TOF MS. Fifteen bacterial  species, including 

highly  virulent  Gram-positive  and  Gram-negative  bacteria  were  employed  in  the 

comparative study of four sample preparation methods compatible with MALDI-TOF 

MS.  Based  on  the  values  of  protein  yield  and  spectral  quality,  the  method  using 

combination  of  ethanol  treatment  followed  by  extraction  with  formic  acid  and 

acetonitrile  shows  the  highest  extraction  efficacy  and  the  spectral  quality  with  no 

detrimental effect caused by storage. Thus, this can be considered as a universal sample 

preparation  method  for  the  identification  of  highly  virulent  microorganisms  by 

MALDI-TOF mass spectrometry.

In the second part, a reference database of  MALDI-TOF MS profiles of high 

risk pathogens, containing mass spectra of 392 strains belonging to 12 bacterial species, 

was created. The database was validated in international proficiency tests. Based on the 

validation studies, the use of the database for identification of high risk pathogens was 

accredited by Czech Institute  for Accreditation and a part  of the database has been 

commecialized. For the purposes of European database of biological agents, a MALDI-

TOF analysis of  F. tularensis,  Brucella spp. and V. cholerae  was performed and the 

data included into the database. A reference database of Legionella genus was created 

and  used  for  identification  of  Legionella species  undistinguishable  by  serological 

methods.  The use of the database revealed  9 new species  belonging to  Legionella 

genus; the novelty was confirmed by mip gene sequencing.

The third project, focused on differentiation of closely related Yersinia species, 

a total of 146 strains of different Yersinia species and 35 strains of other relevant genera 

of  the  Enterobacteriaceae family  have  been  studied  using  MALDI-TOF  MS  and 

chemometrics.  The mass  spectral  profiles  were  subsequently  analyzed  by statistical 

methods  to  reveal  specifically  identifying  biomarker  proteins  (SIBP).  Bioinformatic 

approaches  and  tandem mass  spectrometry  were  employed  to  reveal  the  molecular 

identity of biomarker ions. For example, the Y. pestis-specific biomarker at m/z 3065 
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could be identified as a fragment of the plasmid-encoded plasminogen activator (Pla), 

which is one of the major virulence factors in plague infections.
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11. PŘÍLOHA 1
Osvědčení o akreditaci metody identifikace patogenních mikroorganismů 
technikou MALDI-TOF MS
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