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Detekce SARS-CoV-2?
• Vyšetření mnoha set vzorků denně

• Nároky na zpracování vzorků (preanalytická, analytická, postanalytická fáze)

• Automatizace vyšetření
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Vývoj klinicko-mikrobiologické diagnostiky



Historie mikrobiologie a její milníky
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Klinická mikrobiologie a léčba infekcí

• Rychlost diagnostických metod

• Přesnost metod

• Možnost prevence šíření (molekulární 
epidemiologie)



Klinická mikrobiologie současnosti
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Klinická mikrobiologie současnosti

• Studium interakce hostitel vs. patogen představuje významnou výzvu pro klinickou
mikrobiologii
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Klinická mikrobiologie současnosti
• Omezený počet kultivovatelných mikrobů (“kultivovatelní” mikrobi)

• I v rámci jednoho druhu nebo úzce příbuzných taxonů dochází k významnému rozdílu 
ve virulenci
(např. Escherichia coli vs. Shigella spp., Bacillus anthracis vs. Bacillus.              
cereus) 

CDC, Atlanta



Současné trendy v klinické mikrobiologii

• Rozvoj diagnostických metod

– Molekulárně genetické metody (PCR, sekvenace DNA, celogenomová
sekvenace, metagenomika)

– Metody hmotnostní spektrometrie (identifikace mikrobů, další aplikace)

• Studium patogeneze na molekulární úrovni

• Molekulární epidemiologie infekčních nemocí



Molekulárně-genetické metody

• Cílená (multiplexní) PCR

• Celogenomová sekvenace
pro epidemiologické účely

• Metataxonomika

• Metagenomika



Limity metataxonomických technik
• Detekce taxonů není možná obvykle ani na úroveň druhu…

• Zjištěná kvantita taxonu nemusí odpovídat reálné kvantitě ve vzorku

• Nejsme schopni determinovat virulenci mikroba

• Umožní nám statistické metody determinovat reálnou kauzalitu daného taxonu?



Limity metagenomických technik
• Náročná bioinformatická analýza

• Stále pomalé (2-5 dní)



Kdy aplikovat metagenomiku?
• Obecně u primárně sterilních

materiálů

• Stále ve výzkumném režimu

• Co nastane po aplikaci IVD-R
legislativy? (nelze provádět
diagnostiku ve výzkumném režimu)



Kdy aplikovat metagenomiku?



Aplikace hmotnostní spektrometrie v mikrobiologii
• MALDI-TOF MS je standardní metodou pro taxonomickou identifikaci bakterií a mikromycet

• Přesná a rychlá identifikace bakterií (včetně anaerobů) a hub



Aplikace hmotnostní spektrometrie v mikrobiologii
• Možnost detekce antibiotické rezistence

– Detekce karbapenemáz

– Detekce rezistence ke kolistinu



Aplikace hmotnostní spektrometrie v mikrobiologii
• Funkční detekce bakteriálních toxinů

– Bacillus anthracis
– Clostridium botulinum
– (Clostidioides difficile toxin B)

Bacillus anthracis Clostridioides difficile



Aplikace hmotnostní spektrometrie v mikrobiologii
• Detekce markerů zánětu včetně interakce mikrob-hostitel



Závěr



Vývoj současné mikrobiologie a její zázraky

• V současné době prochází mikrobiologie bouřlivým technologickým rozvojem

• Molekulárně-genetické metody (včetně sekvenování 2. a 3. generace) jsou prováděny na
rutinní bázi

• V posledních dekádě došlo k prudkému rozvoji aplikace hmotnostně-spektrometrických
metod

• Diagnostika je založena na syndromech (syndrome-based)



Vývoj současné mikrobiologie a její zázraky

Klinický 
vzorek Funkční 
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Stanovení 
citlivosti



Jak bude vypadat mikrobiologická diagnostika budoucnosti?



Co nám hrozí?
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