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Abstract: 

The work deals with the using method MALDI-TOF to identify microorganisms and compare method 

of MALDI-TOF MS with analysis of 16S rRNA genes, which is commonly used to identify bacteria. 
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Úvod 

Mikrobiologie se od svého vzniku zabývá identifikací nových neznámých bakterií. Za dobu existence 

mikrobiologie bylo vyvinuto velké množství metod, které k identifikaci mikroorganismů slouží. 

Zpočátku se mikrobiologové spokojili s identifikací na základě makroskopických znaků narostlých 

mikroorganismů, později s tím, jak stoupal počet nově objevených mikroorganismů, rostly 

i požadavky na způsob identifikace bakterií. Postupně se vyvinuly biochemické testy či testy založené 

na reakci s protilátkou (ELISA - Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay). Nevýhodou biochemických 

testů je značná subjektivita při vyhodnocování a nevýhodou metody ELISA je její omezená oblast 

použití. S objevem DNA se metody identifikace zaměřily právě na rozdíly v bakteriálním genomu. 

Jednou z nejrozšířenějších metod využívajících bakteriální genom je analýza 16S rRNA genů. Tato 

metoda poskytuje velice přesné výsledky a její výhodou je také to, že vzorky jsou stabilní po velice 

dlouhou dobu. Nevýhodou této metody je její časová a finanční náročnost. Časová náročnost je velice 

často hlavní nevýhodou metod používaných pro detekci mikroorganismů. Z tohoto důvodu se 

v posledních letech prosazují nové metody, mezi které patří například hmotnostní spektrometrie.  

 

Hmotnostní spektrometrie 

Metoda hmotnostní spektrometrie (Mass Spectrometry – MS) se v biologii a biochemii zpočátku 

využívala k identifikaci proteinů či peptidů (schéma přístroje - obr. 1). 

Obr. 1   Schéma přístroje MALDI-TOF MS s popisem nejpodstatnějších částí pro měření 



V 90. letech se podařilo prokázat, že pomocí MALDI-TOF MS (Matrix Assisted Laser Desorption/ 

Ionization Time of Floght) je možné identifikovat celé spektrum proteinů z předem dezintegrovaných 

buněk. Tento krok následně umožnil použít metodu k identifikaci proteinů přímo z živé bakteriální 

buňky. Metoda spočívá v extrakci proteinů z bakterií a tyto extrakty jsou následně přímo detekovány 

na MALDI-TOF MS. Takto byla získána jednotlivá proteinová spektra pro vybrané bakterie. Spektra 

byla tvořena, jednotlivými vrcholy, které odpovídaly velikostí a intenzitou uvolněným proteinům 

během analýzy MALDI-TOF MS (obr. 2).  

 
Obr. 2   Charakteristické spektrum proteinů získané z bakterie po aplikaci metody MALDI-TOF MS 

 

Na obrázku se jedná konkrétně o zástupce Enterococcus sp. Na ose „x“ je zobrazena velikost 

fragmentů, která se uvádí jako poměr m/z (hmotnost/náboj). Na ose „y“ je zobrazena intenzita 

jednotlivých vrcholů. V horní části obrázku je tzv. gelové spektrum, kde jsou pozice jednotlivých 

vrcholů ve spektru převedeny do podoby proužků na gelovém spektru. Toto zobrazení usnadňuje 

porovnávání vzorků mezi sebou.  

 

Poté byly vytvořeny slepé vzorky z již proměřených bakterií a opět byla proměřena jejich spektra. 

Vzájemným porovnáním spekter bylo zjištěno, že spektra neznámých vzorků a standardů jsou shodná 

a tudíž je lze použít pro identifikaci bakterií. Zároveň bylo zjištěno, že každý bakteriální druh tvoří 

unikátní spektrum vrcholů, které se mezidruhově liší svou pozicí a intenzitou. Na základě těchto 

výsledků byla hmotnostní spektrometrie označena za vhodnou metodou pro detekci bakterií a její 

hlavní předností je rychlost a jednoduchost. 

 

Metoda celých buněk 

Pro účely identifikace bakterií pomocí MS bylo vyvinuto několik postupů, z nichž nejpoužívanější je 

metoda celých buněk. Princip metody spočívá ve vykultivování čisté bakteriální kultury na růstovém 

médiu a následně je z růstového média odebrána jedna separovaná kolonie, která je rozetřena na 

destičku, převrstvena matricí a vzorek je poté analyzován. Při této metodě již není nutné vzorek 



jakkoli jinak upravovat. Je však nutné při měření dodržet vždy shodné podmínky kultivace, tj. teplotu 

a pokud možno i médium. V opačném případě mohou být získána různá spektra identické bakterie, 

což má za následek špatnou interpretaci dat. Pro identifikaci bakterií je pak nutné použít jednu 

z komerčních databází. Bohužel data naměřená v jedné databázi nelze použít v databázi druhé, neboť 

pracují na základě odlišných algoritmů.  

 

Využití metody v praxi 

V rámci VŠCHT využíváme tuto metodu k identifikaci bakterií izolovaných z kontaminovaných 

zemin, identifikaci patogenních bakterií nebo k rozlišení poddruhů jednoho bakteriálního druhu. 

Metoda je velice přínosná v případech, kdy na začátku experimentu je získáno velké množství izolátů 

a je nutné zjistit, které izoláty jsou shodné a tudíž je možné je z další práce vyloučit. K analýze 

využíváme hmotnostní spektrometr od firmy Bruker Daltonics a stejně tak software pro analýzu 

používáme od této firmy. Při měření pak postupujeme dle standardního protokolu dodaného 

výrobcem. Tento protokol využívá metodu celých buněk, viz výše. Kromě identifikace neznámých 

vzorků jsme také zkoumali vliv použitých médií, teplot růstu a doby růstu na výsledky analýzy. 

Výsledky, které jsme naměřili, jsou srovnatelné s daty, která byla naměřena v podobných 

experimentech. 

 

Závěr  

Metoda MALDI-TOF MS má potenciál stát se užitečným nástrojem pro identifikaci bakterií v různých 

oblastech lidského života. Metodu lze snadno použít jako jednoduchý diagnostický postup, který 

umožňuje robustní detekci bakterií na úrovni rodu, druhu a v některých případech, poddruhu. Relativní 

nevýhodou je vysoká pořizovací cena přístroje a databáze, ovšem návratnost této investice bývá 

obvykle velice rychlá, protože pořizovací cena chemikálií a cena samotné analýzy je velice nízká. 

Nevýhodou metody je existence několika databází bakterií, které se vzájemně nepodporují.  
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