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AmaçAmaç

Matriks aracılı lazer dezorpsiyon iyonizasyon uçuşMatriks aracılı lazer dezorpsiyon iyonizasyon uçuş
zamanı kütle spektrometresizamanı kütle spektrometresi –– matrix assisted lasermatrix assisted laser
desorption ionization time of flight massdesorption ionization time of flight mass
spectrometry (MALDI TOFspectrometry (MALDI TOF--MS) bakteri ve mayalarınMS) bakteri ve mayaların
hızlı tanımlanmasında yaygın bir şekilde kullanılmayahızlı tanımlanmasında yaygın bir şekilde kullanılmaya
başlanmıştır.başlanmıştır.

Matriks aracılı lazer dezorpsiyon iyonizasyon uçuşMatriks aracılı lazer dezorpsiyon iyonizasyon uçuş
zamanı kütle spektrometresizamanı kütle spektrometresi –– matrix assisted lasermatrix assisted laser
desorption ionization time of flight massdesorption ionization time of flight mass
spectrometry (MALDI TOFspectrometry (MALDI TOF--MS) bakteri ve mayalarınMS) bakteri ve mayaların
hızlı tanımlanmasında yaygın bir şekilde kullanılmayahızlı tanımlanmasında yaygın bir şekilde kullanılmaya
başlanmıştır.başlanmıştır.







19601960’’lılı yıllarınyılların başlarındabaşlarında

gösterilmiştir.gösterilmiştir.

Bu daBu da““laser desorption (laser desorption (LD)LD) ionisationionisation(lazer(lazer
salınımına bağlısalınımına bağlı iyonizasyoniyonizasyon))”” yöntemlerinin kaynağıyöntemlerinin kaynağı
olmuştur.olmuştur.
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Daha sonraki yıllarda, yöntem uçucu olmayanDaha sonraki yıllarda, yöntem uçucu olmayan
biyopolimerler ve organik makromoleküllerin uçuşunubiyopolimerler ve organik makromoleküllerin uçuşunu
sağlayacak şekilde geliştirilmiştir.sağlayacak şekilde geliştirilmiştir.

LDLD’’nin gerçekten başarılı olması TOF kütle analizörlerinin gerçekten başarılı olması TOF kütle analizörleri
ile birlikte olması ile sağlanmıştır.ile birlikte olması ile sağlanmıştır.
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ile birlikte olması ile sağlanmıştır.ile birlikte olması ile sağlanmıştır.



1987 yılında,1987 yılında, Michael Karas and Franz HillenkampMichael Karas and Franz Hillenkamp
matrix kullanımını devreye sokarak kütlematrix kullanımını devreye sokarak kütle
kısıtlamasından kurtulmuşlardır.kısıtlamasından kurtulmuşlardır.

Bu matriksle birlikte incelenecek olan analit bir prob yaBu matriksle birlikte incelenecek olan analit bir prob ya
da metal plak üzerinde karıştırıldıktan sonra lazerda metal plak üzerinde karıştırıldıktan sonra lazer
ışınları atışı uygulanır.ışınları atışı uygulanır.
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Her bir lazer atımında hemen hemen tam olarakHer bir lazer atımında hemen hemen tam olarak
iyonların patlaması sağlanır, böylelikle atımdan atımaiyonların patlaması sağlanır, böylelikle atımdan atıma
verimliliği arttırır.verimliliği arttırır.

““MMatrixatrix--assisted laser desorption/ionizationassisted laser desorption/ionization
(MALDI)(MALDI)”” bu şekilde bulunmuşturbu şekilde bulunmuştur..

Her bir lazer atımında hemen hemen tam olarakHer bir lazer atımında hemen hemen tam olarak
iyonların patlaması sağlanır, böylelikle atımdan atımaiyonların patlaması sağlanır, böylelikle atımdan atıma
verimliliği arttırır.verimliliği arttırır.

““MMatrixatrix--assisted laser desorption/ionizationassisted laser desorption/ionization
(MALDI)(MALDI)”” bu şekilde bulunmuşturbu şekilde bulunmuştur..



Daha sonraDaha sonra Koichi TanakaKoichi Tanaka’’nın yaptığı çalışmalarlanın yaptığı çalışmalarla
biyolojik makromoleküllere de MALDI uygulanabildi.biyolojik makromoleküllere de MALDI uygulanabildi.

Bu da onun  John Fenn ile birlikte 2002 yılında NobelBu da onun  John Fenn ile birlikte 2002 yılında Nobel
ödülü kazanmasını sağladı.ödülü kazanmasını sağladı.
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MALDIMALDI’’nin mekanizması üç basit basamaktan ibarettir:nin mekanizması üç basit basamaktan ibarettir:

1.1. Uygun bir solüsyon oluşturmakUygun bir solüsyon oluşturmak: Matriksin birbirinden: Matriksin birbirinden
tümüyle ayrılmış analit moleküllerine erişebilmesi içintümüyle ayrılmış analit moleküllerine erişebilmesi için
gereklidir.gereklidir.

Bu durum analitin stabil olarak ışınlanması için gerekli olanBu durum analitin stabil olarak ışınlanması için gerekli olan
homojen solüsyonun oluşmasını kolaylaştırmaktadır.homojen solüsyonun oluşmasını kolaylaştırmaktadır.
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homojen solüsyonun oluşmasını kolaylaştırmaktadır.homojen solüsyonun oluşmasını kolaylaştırmaktadır.



2.2. MatrixMatrix UyarımıUyarımı::

Lazer ışını matriksLazer ışını matriks--analit solüsyonu üzerine odaklanır.analit solüsyonu üzerine odaklanır.

Lazer sıklığı ile birlikte matriks hızlı titreşimli uyarılara yolLazer sıklığı ile birlikte matriks hızlı titreşimli uyarılara yol
açarak katı solüsyonun parçalanmasına yol açar.açarak katı solüsyonun parçalanmasına yol açar.

Yüzeyden fışkıran demetler içersinde matriks ve tuzYüzeyden fışkıran demetler içersinde matriks ve tuz
iyonlarıyla çevrelenmiş analit moleküllerini içerirler.iyonlarıyla çevrelenmiş analit moleküllerini içerirler.

Matriks molekülleri demetlerden uçarak analiti serbestMatriks molekülleri demetlerden uçarak analiti serbest
olarak gaz fazında bırakırlar.olarak gaz fazında bırakırlar.
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3.3. AnalAnaliitt İyİyonionizzaasyonusyonu::

Işıkla uyarılmış matriks molekülleri proton transferi yolu ileIşıkla uyarılmış matriks molekülleri proton transferi yolu ile
analite doğru stabilize olurlar.analite doğru stabilize olurlar.

Bu işlem sırasında analite katyon tutunması daBu işlem sırasında analite katyon tutunması da
desteklenmektedir. Tipikdesteklenmektedir. Tipik [M+X][M+X]++ (X= H, Na, K etc.) anal(X= H, Na, K etc.) analiit it iyyononlarıları
oluşmaktadır.oluşmaktadır.

Bu iyonizasyon reaksiyonları yüzeyin hemen üzerinde parçalanmışBu iyonizasyon reaksiyonları yüzeyin hemen üzerinde parçalanmış
matriksmatriks--analit reaksiyon bulutunda gerçekleşmektedir.analit reaksiyon bulutunda gerçekleşmektedir.

Oluşan iyonlar incelenmesi için kütle spektrometrisineOluşan iyonlar incelenmesi için kütle spektrometrisine
gönderilmektedir.gönderilmektedir.
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Anaerop bakterilerin tanımlanmasındaAnaerop bakterilerin tanımlanmasında
MALDI TOFMALDI TOF--MSMS

Anaerop bakteri türlerinin tanımlanmalarıAnaerop bakteri türlerinin tanımlanmaları
rutin laboratuvar işlemleri sırasında zorrutin laboratuvar işlemleri sırasında zor
olabilmekte ve uzun sürebilmektedir.olabilmekte ve uzun sürebilmektedir.

Bu çalışmanın amacı, anaerop bakterilerinBu çalışmanın amacı, anaerop bakterilerin
MALDI TOFMALDI TOF--MS yöntemiyle kısa sürede,MS yöntemiyle kısa sürede,
kolayca ve güvenilir bir şekildekolayca ve güvenilir bir şekilde
tanımlanmalarının değerlendirilmesidir.tanımlanmalarının değerlendirilmesidir.

Anaerop bakteri türlerinin tanımlanmalarıAnaerop bakteri türlerinin tanımlanmaları
rutin laboratuvar işlemleri sırasında zorrutin laboratuvar işlemleri sırasında zor
olabilmekte ve uzun sürebilmektedir.olabilmekte ve uzun sürebilmektedir.
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MALDI TOFMALDI TOF--MS yöntemiyle kısa sürede,MS yöntemiyle kısa sürede,
kolayca ve güvenilir bir şekildekolayca ve güvenilir bir şekilde
tanımlanmalarının değerlendirilmesidir.tanımlanmalarının değerlendirilmesidir.



MALDIMALDI--TOF MSTOF MS’’de çalışılan izolat  formik asit ekstraksiyonde çalışılan izolat  formik asit ekstraksiyon
yöntemi ileyöntemi ile ““polish targetpolish target ““ olarak adlandırılan metal bir plakolarak adlandırılan metal bir plak
üzerine :üzerine :

300 ul  steril distile su içine bakteri kolonisi300 ul  steril distile su içine bakteri kolonisi

Üzerine 900 ul etanolÜzerine 900 ul etanol

Eklenir vortekslenirEklenir vortekslenir

Santrijüj edilir süpernatan atılır, işlem bir kez daha tekrarlanır.Santrijüj edilir süpernatan atılır, işlem bir kez daha tekrarlanır.
50 ul %70 formik asit  solüsyonu pellet üzerine eklenir. 50 ul50 ul %70 formik asit  solüsyonu pellet üzerine eklenir. 50 ul
asetonitril eklenir karıştırılır. Santrifüjlendikten sonraasetonitril eklenir karıştırılır. Santrifüjlendikten sonra
süpernatandan 1ul polish target üzerine konur.süpernatandan 1ul polish target üzerine konur.

MaldiMaldi--tof MS çalışma yöntemi:tof MS çalışma yöntemi:
MALDIMALDI--TOF MSTOF MS’’de çalışılan izolat  formik asit ekstraksiyonde çalışılan izolat  formik asit ekstraksiyon
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300 ul  steril distile su içine bakteri kolonisi300 ul  steril distile su içine bakteri kolonisi
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Santrijüj edilir süpernatan atılır, işlem bir kez daha tekrarlanır.Santrijüj edilir süpernatan atılır, işlem bir kez daha tekrarlanır.
50 ul %70 formik asit  solüsyonu pellet üzerine eklenir. 50 ul50 ul %70 formik asit  solüsyonu pellet üzerine eklenir. 50 ul
asetonitril eklenir karıştırılır. Santrifüjlendikten sonraasetonitril eklenir karıştırılır. Santrifüjlendikten sonra
süpernatandan 1ul polish target üzerine konur.süpernatandan 1ul polish target üzerine konur.



Üzerine 2ul bir matriks solüsyonu eklenerek havada kurutulur.Üzerine 2ul bir matriks solüsyonu eklenerek havada kurutulur.

Matriks içerisinde :alfa siyano 4 hidroksi sinnamic acid(HCCA)  veMatriks içerisinde :alfa siyano 4 hidroksi sinnamic acid(HCCA)  ve
solvent olarak da trifluoroasetik asit(TFA) ve  asetonitril(ACN)solvent olarak da trifluoroasetik asit(TFA) ve  asetonitril(ACN)
bulunmaktadır.bulunmaktadır.

Daha sonra polish target  cihaza yüklenir.Daha sonra polish target  cihaza yüklenir.

Cihaz içerisinde lazer ışını verilerek izolat iyonize moleküller halineCihaz içerisinde lazer ışını verilerek izolat iyonize moleküller haline
dönüşür. Uçuşan moleküller  bir detektör yardımı ile toplanır.dönüşür. Uçuşan moleküller  bir detektör yardımı ile toplanır.

Genellikle, tek yükü olan yalnızca tek bir iyonize tür oluşur veGenellikle, tek yükü olan yalnızca tek bir iyonize tür oluşur ve
““BiotyperBiotyper”” ile mikroorganizma tiplendirmeleri yapılır.ile mikroorganizma tiplendirmeleri yapılır.

İşlem ortalama 13İşlem ortalama 13--15 dk içerisinde gerçekleşmekte ve otomatize15 dk içerisinde gerçekleşmekte ve otomatize
sistemlerle mikroorganizma tanımlanmasına göre çok daha kısa süredesistemlerle mikroorganizma tanımlanmasına göre çok daha kısa sürede
ve doğru bir şekilde sonuçlanır.ve doğru bir şekilde sonuçlanır.
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İşlem ortalama 13İşlem ortalama 13--15 dk içerisinde gerçekleşmekte ve otomatize15 dk içerisinde gerçekleşmekte ve otomatize
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ve doğru bir şekilde sonuçlanır.ve doğru bir şekilde sonuçlanır.



İzolatlar metal bir plak üzerine kürdanla  sürülür, matriksİzolatlar metal bir plak üzerine kürdanla  sürülür, matriks
solüsyonu ile birlikte havada kurutulur.solüsyonu ile birlikte havada kurutulur.

Aygıt içine yerleştirilip lazer ışınları ile vuruşlar yapıldıktanAygıt içine yerleştirilip lazer ışınları ile vuruşlar yapıldıktan
sonra, matriks ışığı emerek ilgilenilen molekül(proteinler) halinesonra, matriks ışığı emerek ilgilenilen molekül(proteinler) haline
dönüştürür.dönüştürür.

Genellikle, tek yükü olan yalnızca tek bir iyonize tür oluşur veGenellikle, tek yükü olan yalnızca tek bir iyonize tür oluşur ve
““BiotyperBiotyper”” ile mikroorganizma tür tanımlamaları yapılır.ile mikroorganizma tür tanımlamaları yapılır.

Kısaca:Kısaca:

İzolatlar metal bir plak üzerine kürdanla  sürülür, matriksİzolatlar metal bir plak üzerine kürdanla  sürülür, matriks
solüsyonu ile birlikte havada kurutulur.solüsyonu ile birlikte havada kurutulur.

Aygıt içine yerleştirilip lazer ışınları ile vuruşlar yapıldıktanAygıt içine yerleştirilip lazer ışınları ile vuruşlar yapıldıktan
sonra, matriks ışığı emerek ilgilenilen molekül(proteinler) halinesonra, matriks ışığı emerek ilgilenilen molekül(proteinler) haline
dönüştürür.dönüştürür.

Genellikle, tek yükü olan yalnızca tek bir iyonize tür oluşur veGenellikle, tek yükü olan yalnızca tek bir iyonize tür oluşur ve
““BiotyperBiotyper”” ile mikroorganizma tür tanımlamaları yapılır.ile mikroorganizma tür tanımlamaları yapılır.



Bu çalışmada Schaedler AgarBu çalışmada Schaedler Agar’’da üremiş veda üremiş ve
aerotolerans ile anaerop bakteri oldukları kanıtlanmışaerotolerans ile anaerop bakteri oldukları kanıtlanmış
olan bakterilerin tanımlamalarında kütleolan bakterilerin tanımlamalarında kütle
spektrometrisi yöntemine dayanan MALDIspektrometrisi yöntemine dayanan MALDI--TOF MSTOF MS
yöntemi kullanılmıştır.yöntemi kullanılmıştır.

Gereç ve yöntemGereç ve yöntem

Bu çalışmada Schaedler AgarBu çalışmada Schaedler Agar’’da üremiş veda üremiş ve
aerotolerans ile anaerop bakteri oldukları kanıtlanmışaerotolerans ile anaerop bakteri oldukları kanıtlanmış
olan bakterilerin tanımlamalarında kütleolan bakterilerin tanımlamalarında kütle
spektrometrisi yöntemine dayanan MALDIspektrometrisi yöntemine dayanan MALDI--TOF MSTOF MS
yöntemi kullanılmıştır.yöntemi kullanılmıştır.



Çalışmamıza Şubat 2011Çalışmamıza Şubat 2011--Eylül 2011 arasındaEylül 2011 arasında
kurumumuza başvuran 215 hastadan istenen anaeropkurumumuza başvuran 215 hastadan istenen anaerop
kültür örnekleri dahil edilmiştir.kültür örnekleri dahil edilmiştir.

Bu örnekler çalışılmadan önce:Bu örnekler çalışılmadan önce:

Rutin kalite kontrol çalışmasıRutin kalite kontrol çalışması

Bacteroides fragilisBacteroides fragilis ATCC 25285 referans suşuATCC 25285 referans suşu

Dış kalite kontrol örneği (Dış kalite kontrol örneği (Finegoldia magnaFinegoldia magna))
çalışılmıştır.çalışılmıştır.

Çalışmamıza Şubat 2011Çalışmamıza Şubat 2011--Eylül 2011 arasındaEylül 2011 arasında
kurumumuza başvuran 215 hastadan istenen anaeropkurumumuza başvuran 215 hastadan istenen anaerop
kültür örnekleri dahil edilmiştir.kültür örnekleri dahil edilmiştir.

Bu örnekler çalışılmadan önce:Bu örnekler çalışılmadan önce:

Rutin kalite kontrol çalışmasıRutin kalite kontrol çalışması

Bacteroides fragilisBacteroides fragilis ATCC 25285 referans suşuATCC 25285 referans suşu

Dış kalite kontrol örneği (Dış kalite kontrol örneği (Finegoldia magnaFinegoldia magna))
çalışılmıştır.çalışılmıştır.



Schaedler AgarSchaedler Agar’’da anaerop olduğunu düşünülerek aerotoleransda anaerop olduğunu düşünülerek aerotolerans
çalışılan ve anaerop olduğu kesinlik kazanan bakteriler VITEK 2çalışılan ve anaerop olduğu kesinlik kazanan bakteriler VITEK 2
(Biomerieux, Fransa) otomatize sistemi ve MALDI(Biomerieux, Fransa) otomatize sistemi ve MALDI--TOF yöntemiTOF yöntemi
ile tanımlanmıştır.ile tanımlanmıştır.



Bu örneklerde VITEKBu örneklerde VITEK--2 ve MALDI2 ve MALDI--
TOF yöntemleriyle 20 anaeropTOF yöntemleriyle 20 anaerop
bakteri saptanmıştırbakteri saptanmıştır..

Bu örneklerde VITEKBu örneklerde VITEK--2 ve MALDI2 ve MALDI--
TOF yöntemleriyle 20 anaeropTOF yöntemleriyle 20 anaerop
bakteri saptanmıştırbakteri saptanmıştır..



Bölüm Sayı

Genel  Cerrahi 6

Acil 4

Beyin Cerrahi 2

Göğüs Hastalıkları 2

Örnek türü Sayı

Püy 12

Kan 3
İç Hastalıkları 2

Kardiyovasküler
Cerrahi

1

Kulak Burun
Boğaz

1

Onkoloji 1

Göz 1

Kan 3

Biyolojik sıvı 2

Ameliyat
materyali

1

Bronkoalveoler
lavaj

1

Kateter ucu 1



Tanımlanan Anaerop Bakteri Sayı

Bacteroides fragilis 11

Gemella morbillorum 3Gemella morbillorum 3

Actinomyces spp. 3

Fusobacterium necrophorum 1

Prevotella spp. 1

Peptostreptococcus anaerobius 1



Örneklerin %60Örneklerin %60’’ını oluşturan püyını oluşturan püy
örneklerinde en çok üreyen anaerop bakteriörneklerinde en çok üreyen anaerop bakteri
ise %58 ileise %58 ile Bacteroides fragilisBacteroides fragilis olmuştur.olmuştur.



MALDIMALDI--TOF sonuçları VITEK 2 otomatize sistemi ile %TOF sonuçları VITEK 2 otomatize sistemi ile %
100 uyumlu sonuçlar vermiş, referans suş ve dış kalite100 uyumlu sonuçlar vermiş, referans suş ve dış kalite
kontrol örneklerinde de doğru okuma sağlamıştır.kontrol örneklerinde de doğru okuma sağlamıştır.

Çalışma 20 hasta örneği ve kalite kontrollerleÇalışma 20 hasta örneği ve kalite kontrollerle
yapılmıştır. Daha güvenilir bir istatistik için çalışılanyapılmıştır. Daha güvenilir bir istatistik için çalışılan
örnek sayısının arttırılması gerekmektedir.örnek sayısının arttırılması gerekmektedir.

Bu nedenle bu çalışma bir ön hazırlık çalışması olarakBu nedenle bu çalışma bir ön hazırlık çalışması olarak
kabul edilmelidir.kabul edilmelidir.

MALDIMALDI--TOF sonuçları VITEK 2 otomatize sistemi ile %TOF sonuçları VITEK 2 otomatize sistemi ile %
100 uyumlu sonuçlar vermiş, referans suş ve dış kalite100 uyumlu sonuçlar vermiş, referans suş ve dış kalite
kontrol örneklerinde de doğru okuma sağlamıştır.kontrol örneklerinde de doğru okuma sağlamıştır.

Çalışma 20 hasta örneği ve kalite kontrollerleÇalışma 20 hasta örneği ve kalite kontrollerle
yapılmıştır. Daha güvenilir bir istatistik için çalışılanyapılmıştır. Daha güvenilir bir istatistik için çalışılan
örnek sayısının arttırılması gerekmektedir.örnek sayısının arttırılması gerekmektedir.

Bu nedenle bu çalışma bir ön hazırlık çalışması olarakBu nedenle bu çalışma bir ön hazırlık çalışması olarak
kabul edilmelidir.kabul edilmelidir.



Bacteroides fragilisBacteroides fragilis



SonuçSonuç

Anaerop bakterilerin tanımlanmasındaAnaerop bakterilerin tanımlanmasında
MALDIMALDI--TOF MS yöntemi ile VITEK 2 otomatizeTOF MS yöntemi ile VITEK 2 otomatize
sistemi kıyaslanarak MALDIsistemi kıyaslanarak MALDI--TOF MSTOF MS
yönteminin kısa sürede ve doğru sonuç verenyönteminin kısa sürede ve doğru sonuç veren
maliyetmaliyet--etkin bir yöntem olduğu gösterilmiştir.etkin bir yöntem olduğu gösterilmiştir.

Daha fazla çalışma yapılarak daha geniş bilgiDaha fazla çalışma yapılarak daha geniş bilgi
edinilmesi gerekmektedir.edinilmesi gerekmektedir.

Anaerop bakterilerin tanımlanmasındaAnaerop bakterilerin tanımlanmasında
MALDIMALDI--TOF MS yöntemi ile VITEK 2 otomatizeTOF MS yöntemi ile VITEK 2 otomatize
sistemi kıyaslanarak MALDIsistemi kıyaslanarak MALDI--TOF MSTOF MS
yönteminin kısa sürede ve doğru sonuç verenyönteminin kısa sürede ve doğru sonuç veren
maliyetmaliyet--etkin bir yöntem olduğu gösterilmiştir.etkin bir yöntem olduğu gösterilmiştir.

Daha fazla çalışma yapılarak daha geniş bilgiDaha fazla çalışma yapılarak daha geniş bilgi
edinilmesi gerekmektedir.edinilmesi gerekmektedir.



Teşekkürler…Teşekkürler…Teşekkürler…Teşekkürler…


