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DNA dizi analizi esaslı yöntemler
Tek lokus dizi tiplendirme [Single locus sequence typing (SLST)]
Multilokus dizi tiplendirme [Multilocus sequence typing (MLST)]
Pirosekanslama

Kütle spektrometre yöntemleri
MALDI-TOF MS (Matrix-assisted laser desorption/ionization time
of flight Mass Spectrometry)
SELDI-TOF MS (Surface enhanced laser desorption/ionization
time-of-flight Mass Spectrometry)

DNA çip (mikroarray) yöntemleri
Gen ifadelenmeleri
Tek nükleotid polimorfizmleri (SNPs)

DNA dizi analizi esaslı yöntemler
Tek lokus dizi tiplendirme [Single locus sequence typing (SLST)]
Multilokus dizi tiplendirme [Multilocus sequence typing (MLST)]
Pirosekanslama

Kütle spektrometre yöntemleri
MALDI-TOF MS (Matrix-assisted laser desorption/ionization time
of flight Mass Spectrometry)
SELDI-TOF MS (Surface enhanced laser desorption/ionization
time-of-flight Mass Spectrometry)

DNA çip (mikroarray) yöntemleri
Gen ifadelenmeleri
Tek nükleotid polimorfizmleri (SNPs)



DNA dizi analizi esaslı yöntemler



Single locus sequence typing
(SLST)

Tek lokus dizi tiplendirme

• Staph aureus stafilokokkal protein A genine
uygulanmakta (spa tipleme)

• Polimorfik (24 bp tekrarlayan diziler)
• Epidemiyolojik tipleme için henüz standart bir SLST

protokolu yok
• Kullanımı kolay, ümit verici
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Multilocus sequence typing
(MLST)

Birçok lokus dizi tiplendirme

• Birçok lokusun tiplendirilmesi
• Çeşitli yapısal (housekeeping) genlerin internal

parçalarının DNA dizileri
• Her genin 450-500 bp internal parçaları
• Her yapısal (housekeeping) gen için bakteri

türlerindeki farklı diziler farklı alellerde
bulunmaktadır

• Her izolat için lokuslardaki aleller, alellik profili ve
sekans tipini belirler
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Pirosekanslama

Biyoluminometrik, gerçek zamanlı DNA dizi
analizi yöntemi

Sekans primeri polimeraz zincir reaksiyonu ile
amplifiye edilmiş tek zincirli DNA kalıbına hibridize
olur.

DNA polimeraz, ATP sülfürilaz, lusiferaz, apiraz
enzimleri ve substratlar olan adenozin 5’ fosfosülfat
(APS) ve lusiferin ile inkübe edilir.
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4 deoksinükleotid
trifosfattan (dNTP) ilki
reaksiyona eklenir.
DNA polimeraz dNTP’nin
DNA zincirine eğer kalıba
komplementer ise
yerleşmesini kataliz eder.
Her nükleotid yerleşimine,
yerleşen nükleotid miktarı
kadar pirofosfat (PPi)
salınımı eşlik eder.
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NÜKLEOTİD SEKANSLARI

EKLENEN NÜKLEOTİDLER







Mikrobiyolojide pirosekanslama

• Bakteriyel ve fungal
tanımlama

• Antibiyotik direnç
çalışmaları
– Rifampisin direncinde rpoB

gen mutasyonları
– Klaritromisin direncinde 23S

gen mutasyonları
– Linezolid direncinde 23S gen

mutasyonları
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Kütle spektrometre yöntemleri



Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization time-of-
flight, Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS)
(Matriks ile desteklenmiş lazer desorpsiyon/iyonizasyon
uçuş zamanı kütle spektrometresi)

1980’lerin sonunda Alman ve Japon bir grup
Proteinlerin peptid kütle parmak izi
1980’lerin sonunda Alman ve Japon bir grup
Proteinlerin peptid kütle parmak izi



Prensip

MALDI kütle spektrometrede kullanılan bir
iyonizasyon tekniği
Biyomoleküllerin (protein, peptid ve şeker
gibi) büyük organik moleküllerin (polimer,
dendrimer, makromolekül gibi) analizi
İyonizasyon lazer atışı
Matriks biyomolekülün amacı; direkt lazer
atışının tahribinden korumak ve iyonizasyonu
kolaylaştırmak
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Lazer vuruş atımları uygun frekansa
ayarlanınca, kısmen buharlaşmış ve buhar
fazında intakt polimeri taşıyan ve polimer

zincirlerinin elektrik yüklenmesine neden olan
matrikse enerji aktarılır.
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MALDI-TOF Kütle spektrometre



Biraz fizik…

Lazer vuruşları ile oluşan dijitalize veriler TOF
kütle spektrumu oluşturacak şekilde toplanır.
TOF kütle spektrumu zamanın bir fonksiyonu
olarak saptayıcı sinyalin bir kaydıdır.
Kütlenin (m) bir molekülünün uçuş zamanı ve
bu mesafeyi geçerken yüklendiği akım (z)
(m/z)1/2ye orantılıdır.
Zaman ve (m/z)1/2 arasındaki ilişki iyonların
kütlelerini hesaplamada kullanılabilir.
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Biyoinformatik Analiz

BioTyper (Bruker Daltonics Inc., Bremen,
Almanya)
Saramis (AnagnosTec GmbH, Potsdam-Golm,
Almanya)
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Applied Biosystems Voyager
DE Pro MALDI-TOF
Applied Biosystems Q-Star ESI-
Quadrupole-TOF
Shimadzu LC MS IT-TOF mass
spectrometer
Sequenom Mass ARRAY
Compact Analyser



Belirleyiciler

Diagnostik
Prognostik
Prediktif

Diagnostik
Prognostik
Prediktif



MALDI-MS mikroorganizma analizi için önemli bir
tanı aracı
MALDI-MS

hastalık monitorizasyonu
tanısı
kanın taranması

Bakteri, maya ve filamentöz mantarların, virus,
viral vektörler ve doğru ve hızlı tanımlanması
Taksonomi ve epidemiyoloji
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Surface enhanced laser desorption/ionization time-of-flight
(SELDI-TOF)” teknolojisi

(Yüzey etkisi arttırılmış lazer desorpsiyon/iyonizasyon kütle
spektrometresi)

Biyoçip üzerinde kimyasal olarak modifiye edilmiş
yüzeye, selektif olarak adsorbe edilen ilgili proteinlerin
affinite-esaslı kütle spektrometrik yöntemle analiz
edilmesidir.

Biyoçip üzerinde kimyasal olarak modifiye edilmiş
yüzeye, selektif olarak adsorbe edilen ilgili proteinlerin
affinite-esaslı kütle spektrometrik yöntemle analiz
edilmesidir.



1990’ların başında T. William
Hutchens ve Tai-Tung Yip

Gaz haline gelmeyen bileşikler

Örneği sunan yüzey çalışılan örneğin
ekstraksiyon, sunum,yapısal
modifikasyon, amplifikasyon
ve/veya iyonizasyonunda aktif rol
oynar.
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Lazer

ProteinChip® Teknolojisi
ProteinChip Düzeni ve SELDI-TOF-MS Saptama

2. Proteinler çip üzerinde yakalanır ve tutulur (affinite yakalanması)

3. Yüzey Surface-Enhanced Laser Desorpsiyon/Iyonizasyon (SELDI) ile okunur.

4. Yakalanan proteinler doğrudan çip üzerinde işleme alınır.

1. Örnek doğrudan protein çipine konur.

Örnek

Moleküler ağırlık

100 m2

-
1 mm2

Kimyasal, Biyokimyasal veya Biyolojik yakalama yüzeyleri

ProteinChip Düzeni



ProteinChip® Sistemi kullanılarak saptama

• Tutulan proteinler ProteinChip düzeni üzerinden Lazer Desorpsiyon
ve Iyonizasyon ile seçilir.

• İyonize olan proteinler saptanır ve kütleleri Time-of-Flight Mass
Spectrometry ile doğru olarak tanımlanır.
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bakteriyel genlerin bir bütün olarak zamana ve
yere bağlı olarak ifadelenmesini oluşan
proteinlerin tanımlanması

bakteriyel türler içindeki suşların ayırt edilmesi



DNA çip (mikroarray) yöntemleri



MİKROÇİP

Binlerce genin ekspresyon düzeyini aynı anda ölçebilen
teknoloji



Gen ekspresyonu (RNA düzeylerinin
ölçülmesi)

Tek nükleotid polimorfizmleri (SNPs)
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Tek nükleotid polimorfizmleri (SNPs)





Prensip
• Mikroçip üretim

metodu
• Hedef hazırlanması
• Hibridizasyon
• Slide (lam) görüntüleme
• Data analiz
• Ekspresyon profil

kümelenmesi
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Hibridizasyon esasına dayanır
Tek zincirli nükleik asit sekansları komplementerlerine bağlanır
Dizisi bilinen DNA probu cam yüzeylere veya kuyucuklara -
immobilize edilir.
Hedef RNA ekstrakte edilip DNA’ya reverse transkripsiyonu
gerçekleştirilir floresans boya ile işaretlenir. Hedef DNA
bilinmeyen sekanslardan oluşur ve lama  hibridize olur.
Hedef DNA’da komplementer sekanslar varsa prob DNA’ya
bağlanır.
Hedef bağlanmadan açığa çıkan sinyal floresans şiddeti olarak
ölçülür (Lazer tarayıcı ile platformun incelenmesi).
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Data Analiz
• Doz 0 için renklerin

dalga boyları ölçülür
• Çeşitli parametrelerle

normalize edilir
• Fleurosan yoğunluğu ile

hücredeki mRNA
miktarı arasında bir
oran vardır

• Software
• Statik-dinamik data
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Mikroçip Teknolojileri

Spot Microarray

cDNA, klonlar, uzun veya kısa
oligonükleotidler

Her gen kendi saflaştırılmış PCR
ürünü ile sunulur

Hücre ve doku örnekleri arasında
göreceli gen ekspresyonları
hakkında bilgi vermek

Affymetrix GeneChip

Kısa oligonükleotidler

Her gen 16-20-25’lik mer ile sunulur
Genlerin mutlak ekspresyonlarının

ölçülmesi
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Mikrobiyolojide Mikroçip Uygulamaları

• Tür/cins tanımlanması
• Duyarlılık testleri
• Genom ve mutasyon analizleri (SNPs)
• Yeniden dizileme (resequencing)

• Tür/cins tanımlanması
• Duyarlılık testleri
• Genom ve mutasyon analizleri (SNPs)
• Yeniden dizileme (resequencing)



Tür/Cins Tanımlanması

CHIPRON
• MYCO Identification 1. 2: 16 Mycobacterium türü, Nocardia,

Tsukamurella, Gordonia, Streptomyces, Rhodococcus
• MRSA 2. 1: 9 Stafilokok, 3 Enterokok, Micrococcus luteus
• CAP 2.0: H. influenzae, M. pneumoniae, C. psittaci, C.

trachomatis, C. pneumoniae, Pseudomonas, K. pneumoniae, L.
pneumophila, B. pertussis, B. parapertussis, Pneumocystis
carinii, S. Pneumoniae

• Coccal bacteria: Staphylococcus spp., S. pneumoniae,
Enterococcus spp., S. pyogenes, G. mobillorum, S. finegoldia
magna, Micromonas micros, Pediococcus spp., Peptoniphilus
indolicus, Leuconostoc spp., Peptoniphilus asacchrolyticus,
Peptostreptococcus anaerobius

• Gram negative: Stenotrophomonas spp., K. pneumoniae, K.
oxytoca, Pseudomonas spp., Enterobacter spp., E. coli, Shigella
spp., Acinetobacter spp., Bactereoides spp., Proteus spp.
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spp., Acinetobacter spp., Bactereoides spp., Proteus spp.



• CHIPRON
Mycobacteri & Nocardia: 7 Mycobacterium türü,
5 Nocardia türü
HPV Type 3.1: 30 HPV tipi
DENGUE Type 2. 0: 4 Dengue virüs tipi
FUNGI Cand/Asp 1. 4: 11 Candida, 6 Aspergillus türü

• CARPEGEN
MycoDiagnosticsOral: 11 Candida türü
MycoDiagnosticsGyn, Dermal, Intensive

• NANOGEN
Pathogen ID: HPV, Solunum Virus Paneli (Influenza
A,Influenza B, RSV A/B, Human Parainfluenza 1/2/3),Kus
gribi
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Duyarlılık

CHIPRON
• MYCOResistance 2. 0: Mikobakteri rpoB
geninde 12 (rifampin), katG geninde 2
mutasyon (INH)
• MRSA 2.1: MRSA mec A geni
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tüm genom taranabilir

maliyet ve biyoinformatik yorum
zorlukları

DNA çip yöntemleri

tüm genom taranabilir

maliyet ve biyoinformatik yorum
zorlukları



Problemler?

Standardizasyon
– Microarray Quality Control (MAQC) Project

– FDA merkezli olarak, mevcut platformlara uygun
kalibreli RNA üretimi

– External RNA Controls Consortium (ERCC)
– Eksternal RNA kontrollerinin üretilmesi

– Microarray Gene Expression Data (MGED)
Society
– Mikroarray sonuçlarının yorumlanması
– Kalite standartlarının belirlenmesi
– Karşılıklı değişim formatlarının kurulması için gerekli

rehberlerinin üretilmesi
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