
MİKROBİYOLOJİK
TANIMLAMADA MALDI-TOF MS

Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarlarında mikroorganizmaların tanımlanması, 
mikroskopik inceleme ve kültür yöntemleri ile gerçekleşmektedir. Kültür 
yönteminde elde edilen  mikroorganizmaların ayrımı ise, mikroorganizmaların 
metabolik aktivitelerini gösterdikleri fenotipik testlerle yapılmaktadır. Sıklıkla 
mikroorganizmaların tanısı ve antibiyotik duyarlılık testleri, üreme olduktan 
24-48  saat sonra çeşitli otomatize sistemler kullanılarak yapılmaktadır (1).



 

MİKROBİYOLOJİK
TANIMLAMADA MALDI-TOF MS

MALDI-TOF MS (Matriks assisted lazer desorption 
ionization time of flight massspectrometry)  mikro-
organizmaların tanımlanmasında kullanılan hızlı, 
ucuz, doğru sonuç veren yeni bir sistemdir (2,3). Bu 
yöntemde mikroorganizmalara ait biyomeküllerin 
(protein,peptid, şeker) ve büyük organik molekülle-
rin(polimer, dendrimer, makromolekül) iyonize 
edildikten sonra elektrik ve/veya manyetik alandan 
geçirilerek protein profilleri çıkarılmaktadır. Bu profil 
spektralarına ait grafiksel görüntüler, sistemin veri-
tabanındaki referans mikroorganizmaların uyumu-
na göre cins ve tür bazında tanımlayabilmektedir 
(4).

Günümüzde ayrıca klinik örneklerden, acil tanı ve 
tedavi gerektiren veya zor ve geç üreyen  bakterinin 
saptanması , tanımlanması ve fenotipik direnci kod-
layan genlerin belirlenmesi amacıyla  polimeraz 
zincirleme reaksiyon (PCR) temelli testlerde kullanıl-
maya başlanmıştır. 

MALDI-TOF MS

Kütle spektrometrisi uzun yıllardır özellikle kimya 
alanında kullanılmakla birlikte mikrobiyoloji alanın-
da kullanımı 1970’lerden itibaren başlamıştır. Anhalt 
ve Fenselau’nun 1975’te yaptıkları analizlerde, bak-
terilerin tür ve cins bazında kendilerine has bir kütle 
spektralarının olduğu ortaya koyulmuştur (4). 
Örneklerin hazırlanmasındaki uzun süreç bu uygu-
lamaların rutin mikrobiyoloji alanında kullanılması-
na engel olmuştur.

1980 yılların sonu ve 1990’lı yılların başında gelişen  
soft  iyonizasyon tekniklerinin [MALDI ya da elekt-
rospray iyonizasyon (ESI)] sisteme entegre edilmesi 
ile beraber protein gibi büyük moleküllerin incelene-
bilmesine olanak sağlanmıştır (5,6). MALDI-TOF MS, 
her organizma için özgül olan proteinlerden parmak 
izi oluşturmakta, bu sayede bakteri ve  mantar 
tanımlaması yapılabilmektedir.

MS CİHAZ VE YÖNTEME GENEL BAKIŞ

MALDI-TOF MS cihazı ana hatlarıyla üç bölümden 
oluşmaktadır. Bunlar;

(i) İyonizasyon kaynağı: MALDI ve ESI soft iyonizas-
yon kaynaklarıdır.

(ii) Kütle analizörü: Lazer dezorbsiyon sistemleri 
çeşitli kütle analizörleri ile kombine edilebilir. MALDI 
ile birlikte genellikle kütle spektrometresi olarak 
TOF (time of flight) kullanılır.

(iii) Algılama bölümü: İyonların kütlesinin yüküne 
bağlı olarak bir analiz yapılmakta, biyomoleküler 
yoğunluklarına ve bu orana göre sınıflandırmakta-
dır. (2)

MALDI-TOF MS cihazının çalışma prensibi:  

Analiz için kristalize hale gelen örnekler lazer bom-
bardımanına maruz kalır ve lazerden alınan bu 
enerji, karışımdan iyonların buharlaşmasına ve gaz 
fazına geçilmesini sağlar. Serbestleşen iyonlar 
elektromanyetik alanda hızlandırıldıktan sonra 
uçuş tüpüne geçerler ve uçuş tüpünde geçirdikleri 
zamana göre kütle ağırlıkları tespit edilir. MALDI ile 
yapılan dezorbsiyon sonucunda açığa çıkan iyonlar 
tek yüklü iyonlar olduğundan elde edilen pikler esas 
olarak kütleye bağlıdır (Şekil 1).

Şekil:1  MALDI-TOF cihazında elde edilen protein 
profili ve cihaz kütüphanesinde o mikroorganizma-
ya ait olan profilin karşılaştırılarak isminin konması

Şekil:2 MALDI-TOF MS’in numune hazırlığı

Şekil:3 MALDI-TOF MS’in ölçümü



Her mikroorganizma için özgün bir spektrum elde 
edilmesinin sebebi, hücre içinde bol miktarda 
bulunan orta hidrofobik özelliğe sahip temel prote-
in olan ribozomal proteinlerden kaynaklanmakta-
dır. Ribozomal proteinler mikrobiyal üreme koşul-
larından, çevresel koşullardan en az etkilenen ve 
bu yüzden rutin tanımlama için en uygun olan 
proteinlerdir. (7).

BAKTERİLERİN TANIMLANMASI

Bakteriyel tanımlama işlemi, örnekten elde edilen 
bilgilerin veritabanındaki bilgilerle karşılaştırılma-
sı sonucu yapılabilmektedir. VITEK MS V3.2 de IVD 
veri tabanında onaylı 1095 bakteri ve 221 mantar 
toplam 1316 mikroorganizma türü bulunmaktadır. 
Ayrıca araştırma amaçlı RUO veribanında ise 1445 
mikroorganizma yer almaktadır.  MALDI-TOF MS 
yöntemi daha önceden 16S rRNA gen sekansı ile 
ayrılabilen yakın türlerin ayrımını bile başarıyla 
yapabilmektedir (3). Rutin bakteri izolatlarında 
MALDITOF MS’in tür bazında doğru tanımlama 
oranı %84,1 ile %95,2 arasında değişmektedir (8,9). 

Günümüzde rutin mikrobiyoloji laboratuvarında,  
kültürde üremiş bakterilerin konvansiyonel biyo-
kimyasal yöntemler ya da otomatize yöntemler 
kullanıldığında; MALDI-TOF MS’in üstünlükleri:

•Diğer yöntemlerle tanımlanma, 1-2 gün sürebil-
mekte iken, MALDI-TOF MS yöntemi ile tanımlama 
süresi 1 saate kadar inebilmektedir.
•Üreyen tek bir koloni bile olsa, MS yöntemiyle 
koloniyi kaybetmeden çalışma olanağı bulunmak-
tadır.
•Analizin basitliği ve çabukluğu yöntemin önemine 
katkıda bulunmaktadır.
•MALDI-TOF MS ile Enterobacteriaceae’lar, 
non-fermentatif gram negatif bakteriler, stafilo-
koklar, streptokoklar, diğer bakteriler ve mantarlar 
hızlı ve kolay bir şekilde tür düzeyinde güvenilir bir 
şekilde tanımlanabilmektedir(10). 
•Özellikle konvansiyonel yöntemlerin çok da yeterli 
olmadığı gram pozitif basillerin, anaerop ve bazı 
non-fermentatif bakterilerin tanımlamasında 
MALDI-TOF MS’in üstün olduğunu gösteren  yayın-
lar mevcuttur (11,12). 
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Şekil:4 MALDI-TOF MS’in  analiz ve tanımlaması

MANTARLARIN TANIMLANMASI

Normal konvansiyonel yöntemlerle mantarların 
tanımlanması günler almakta iken, MALDI-TOF MS 
ile kısa süre içinde tür bazında tanımlama yapmak 
mümkün olmaktadır. Yapılan çalışmalar mayaların 
tanımlanmasında MALDI-TOF MS’in başarı oranını 
%85-%100 arasında göstermektedir. Özellikle Candi-
da cinsi mantarların tür bazında doğru olarak 
tanımlayabilme oranı yüksektir ve yeni versiyonda 
55 yeni maya türü ilave olmuştur.(13) 

Son yapılan çalışmalarda filamentöz mantarlar ve 
dermatofitlerde de yüz güldürücü sonuçlar alınmış 
olup, yeni örnek hazırlama protokolleri oluşturul-
maktadır (2).

Ayrıca Mikobakteri türlerinin MALDI-TOF MS yönte-
mi ile tanımlanabileceği gösterilmiştir. 

MALDI-TOF MS’in gelecekteki uygulamaları

Son  yıllarda MALDI-TOF MS kullanarak;  
•Kan ve idrar gibi örneklerden direkt olarak bakteri-
nin saptanması
•Tanımlanması  
•Antibiyotiklere karşı direncin hızlı saptanması ile 
ilgili  bir çok çalışma yapılmaktadır. (14, 15).

Bu çalışmalar yakın bir gelecekte standardizasyon 
sonrası mikrobiyoloji laboratuvarlarında rutin uygu-
lamaya geçecektir.

SONUÇ

MALDI-TOF MS mikrobiyolojide rutinde sık olarak 
karşılaştığımız mikroorganizmaların hızlı ve kolay 
bir şekilde tanımlanmasını sağlayan yeni bir yöntem 
olup, mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılan 
konvansiyonel yöntemlere alternatif olarak karşımı-
za çıkmaktadır.

MALDI-TOF basit, otomatize, kütle spektrofotomet-
resinde özel deneyim gerektirmeyen, hızlı sonuç 
veren, yüksek işlem hacimli bir sistemdir. Çalışma 
için tek koloni yeterli olmaktadır. Sistem alındıktan 
sonra maliyet etkin ve laboratuvarlar arası tekrarla-
nılabilirliği yüksektir. Bu sistemin Gram pozitif ve 
Gram negatif bakterilerin, mayaların cins ve tür 
düzeyinde tanımlanmasında duyarlılık ve özgüllüğü 
yüksektir. Analizin basitliği ve çabukluğu yöntemin 
önemine katkıda bulunmaktadır.
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Moleküler yöntemlerle MALDI-TOF yöntemi kıyaslandığında , MALDI-TOF kısa sürede tanımlama yapmakla 
birlikte kültürde üreme gerekmektedir. PCR gibi moleküler tanı yöntemlerinde ise doğrudan örnekten çalışa-
bilmekte ve aynı gün sonuç alınabilmektedir. Ancak  pahalı oluşu, tek bir teste bakılabilmesi ,sınırlı sayıda 
mikroorganizma çalışılabilmesi rutin laboratuvar için uygun değildir. Moleküler tanı teknikleri in-vitro olarak 
üretilemeyen organizmaları belirlemede, mevcut kültür tekniklerinin çok pahalı olduğu veya çok karmaşık 
veya uzun inkübasyon sürelerini gerektiği durumlarda endikedir.

MALDI-TOF MS;  besiyerine ekilmiş kültürlerden hızlı tanımlama yapılmasına imkân veren, yeni gelişmekte 
olan ve yakın bir gelecekte cihazın yaygınlaşması  ile konvansiyonel ve otomatize bakteri tanımlama 
yöntemlerinin yerini alabilecek bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.
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