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Úvod:
Identifikace
mikrobiálních
agens
v hemokultuře je jedním z nejdůležitějších
mikrobiologických vyšetření. Na Ústavu
mikrobiologie LF UP a FNOL byla vyvinuta
jednoduchá, levná a rychlá metoda přímé
identifikace
z
pozitivní
bakteriální
hemokultury pomocí MALDI-TOF MS. Tato
metoda umožňuje zkrátit identifikační proces
až o 24 hodin.

Cíle:
Cílem práce bylo zjistit senzitivitu a
specificitu představené metody a zhodnotit
přínos pro klinickou praxi.

Metodika:
Celkem bylo hodnoceno 120 pozitivních
hemokultur. Od každého pacienta byla
zahrnuta jen první lahvička označená
hemokultivačním přístrojem BACTEC FX
(Becton Dickinson) jako pozitivní. Lahvičky
byly zpracovány modifikovanou „in-house“
metodou dle Bogdanové a agens byla
identifikována pomocí MALDI-TOF MS (viz
schéma 1). Současně byla hemokultura
zpracována standardními rutinními postupy
založenými na kultivaci na agarových
půdách. Výsledky obou postupů byly
porovnány a byla zjištěna senzitivita a
specificita představené metody. Dále byla
hodnocena
klinická
významnost
identifikovaného agens a adekvátnost
antibiotické terapie při odběru hemokultury.

Ústav mikrobiologie LF UP v Olomouci

Schéma 1: Postup zpracování hemokultur
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Výsledky:
v Přímá identifikace pomocí MALDI-TOF MS se podařila u 90 hemokultur (senzitivita 75 %), nejčastější
bakteriální druhy jsou uvedeny v grafu 1.
v U 30 hemokultur se nepodařila přímá identifikace, nejčastěji se jednalo o Staphylococcus sp.
v Vyšší úspěšnost identifikace byla zaznamenána u aerobních a dětských hemokultivačních lahviček (85
%, resp. 90 %), v případě anaerobních byla úspěšnost pouze 47 %.
v Z 83 identifikovaných monomikrobiálních hemokultur odpovídal výsledek představené metody
definitivnímu určení u 81 hemokultur (specificita 98 %), rodové určení bylo 100%.
v Jednotlivé senzititity a specificity jsou uvedeny v tabulce 1.
v V 7 případech se jednalo o polymikrobiální hemokultury (dva a více bakteriálních druhů v jedné
lahvičce), u všech 7 se podařilo identifikovat alespoň jedno species, které ve 100 % odpovídalo
definitivní identifikaci.
v Bakteriální agens z 22 hemokultur (18 %) byla klinicky nevýznamná (kontaminace). Ve 4 případech
nebylo možné dohledat data, proto se nehodnotily. U zbývajících 94 hemokultur byla hodnocena
adekvátnost iniciální antibiotické léčby.
v V 48 % se jednalo o monoterapii, v 52 % byla nasazena kombinace antibiotik. Nejčastěji aplikovaná
antibiotika byla: klaritromycin, meropenem, kombinované peniciliny, kolistin, amikacin a gentamicin
(ostatní antibiotika byla aplikována v méně než 10 % případů).
v V 82 % byla iniciální antibioterapie adekvátní.

Tabulka 1: Senzitivita a specificita nové metody
Senzitivita
99 %

Specificita
97 %

100 %

100 %

enterokoky
Staphylococcus
aureus
Koagulázanegativní
stafylokoky

100 %

100 %

60 %

100 %

49 %

100 %

celkově

75 %

98 %

Enterobacterales
Gram-negativní
nefermentující
tyčky
(P. aeruginosa a
B. multivorans)

Závěr:
Senzitivita přímé identifikace pomocí MALDI-TOF je vysoká u gramnegativních tyček a enterokoků, nízká u stafylokoků. Vysoká specificita však naznačuje, že se jedná o spolehlivou a přínosnou metodu, která by
měla být přidána do standardního postupu vyšetření hemokultur. Díky této nové metodě lze u pacientů s neadekvátní terapií změnit léčbu o 24 hodin dříve ve srovnání se standardními postupy. U adekvátně léčených
umožní deeskalovat léčbu rovněž o 24 hodin dříve, což zabraňuje růstu bakteriální rezistence.

