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Identificatie met de 
Maldi-TOF MS

Maldi-TOF MS (Matrix-Assisted Laser 

Desorption/Ionisation-Time Of Flight  

Mass Spectrometry) heeft zich de afgelopen 

jaren doen gelden als een nieuwe techniek 

waarmee bacteriën snel en nauwkeurig 

kunnen worden geïdentificeerd. In steeds 

meer laboratoria vervangt deze techniek 

de klassieke biochemische identificatie  

Terwijl met de klassieke methoden vaak pas een of twee 
dagen na isolatie een uitspraak kan worden gedaan over  
de identiteit van een bacterie, geeft de Maldi-TOF MS  
binnen enkele minuten uitsluitsel. Wat zijn de ervaringen  
van Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), een van de  
grootste veterinaire laboratoria ter wereld, met deze test?  
En welke toepassingen liggen er nog in het verschiet? 

wordt gekeken, ligt tussen de 2.000 en 

20.000 Dalton. Daarbij worden de veel 

voorkomende, voornamelijk ribosomale, 

eiwitten van de bacterie gemeten, die zeer 

stabiel en gezamenlijk uniek voor de bac-

terie zijn. 

Grote voordelen

In het verleden gebruikte GD voor de  

identificatie van bacteriën voornamelijk 

biochemische testen. Dit gebeurde in de 

vorm van zelf samengestelde bonte rijen, 

maar er werden ook commerciële testen  

gebruikt, zoals API-systemen. Nadeel van 

klassieke biochemische identificatie is dat 

dit 24 tot 48 uur – en soms nog langer – 

duurt. Een groot voordeel van identificatie 

op basis van Maldi-TOF MS is dat de iden-

tificatie slechts enkele minuten vergt. Behal-

ve de enorme tijdwinst is ook de uniforme 

werkwijze een voordeel. Verder hoeven er  

bijvoorbeeld niet langer specifieke beves- 

tigingsmedia voorradig te zijn. 

Na een uitgebreide validatiestudie door  

de R&D-afdeling van GD is deze identi-

ficatiemethode in het diagnostisch labo-

ratorium routinematig geïmplementeerd.  

Die vervangt de klassieke biochemische 

identificatie, tenzij in het kader van bepaal-

de verordeningen specifieke identificatie-

methoden zijn voorgeschreven, anders dan 

Maldi-TOF MS. Soms worden aanvullende 

testen ingezet, afhankelijk van de kiem  

en het gewenste niveau van identificatie/

typering; dit geldt voor minder dan één 

procent van de isolaten. Aanvullende testen 

zijn bijvoorbeeld nodig voor Actinobacil-
lus- species en voor het identificeren van 

subspecies van Campylobacter fetus.

van bacteriën. Identificatie van een bac -

terie met Maldi-TOF MS is gebaseerd  

op het maken van een massaspectrum  

van een groep eiwitten van de bacterie. 

Deze ‘vingerafdruk’ wordt vervolgens in 

een database vergeleken met daarin op- 

geslagen massaspectra van bekende bac- 

teriesoorten. Het massabereik waarnaar  
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R&D-analist Refke Peerboom (r) en bacterioloog Annet Heuvelink (l) bij de Maldi-TOF MS.
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Werkwijze

De werkwijze die wordt gevolgd is erg  

simpel. Met een cocktailprikker wordt één  

kolonie aangetipt en in een dunne film op 

een 96-spots Maldi-TOF-plaat gesmeerd. 

Na drogen aan de lucht bij kamertempera-

tuur, maximaal 5 tot 10 minuten, wordt  

1 μl Maldi-matrix aangebracht op de spot. 

Wanneer de druppel Maldi-matrix is  

opgedroogd – binnen enkele minuten –, 

wordt de Maldi-TOF-plaat in de Maldi 

Biotyper geplaatst en de meting gestart.  

De meting zelf duurt slechts enkele secon-

den. Door softwarematige vergelijking van 

het verkregen spectrum met die in een bij-  

behorende bibliotheek van referentiespec-

tra, kan de identiteit van het isolaat worden 

vastgesteld. Is er een match, dan is daarmee 

de identiteit van de bacterie bekend. Dus 

binnen enkele minuten heb je al het resul-

taat van de identificatie. Tot dusverre kan 

GD prima met de standaarddatabase uit  

de voeten; die wordt regelmatig geüpdatet.

De mate van overeenkomst tussen het ge-

genereerde spectrum en de in de database 

opgeslagen profielen van bacteriële eiwitten 

wordt uitgedrukt in een score. Deze varieert 

van 0,0 (geen overeenkomst) tot 3,0 (per-

fecte match). Tijdens de validatiestudie is 

een beslisboom opgesteld aan de hand 

waarvan de scores uiteindelijk worden  

geïnterpreteerd en een identificatie wordt 

afgegeven.

Als met de directe smeermethode minder 

goede resultaten worden verkregen, kan 

een verkorte eiwitextractie worden uitge-

voerd. Daarbij wordt voorafgaand aan de 

druppel Maldi-matrix op de spot met het 

gedroogde koloniemateriaal eerst 1 μl 

70%-mierenzuur aangebracht. Door toe-

voeging van mierenzuur wordt de cel-

wand van de bacterie kapot gemaakt, 

waardoor de eiwitmoleculen beter toe-

gankelijk zijn voor de desorptie en ioni- 

satie. Hierdoor zijn de profielen meestal 

van betere kwaliteit. Zijn de resultaten 

toch nog van onvoldoende kwaliteit, dan 

kan een volledig eiwit- extractie met 

Werking Maldi-TOF MS

In figuur 1 is schematisch het principe weergegeven. ‘Matrix-Assisted’ verwijst naar het  

ingebed zijn van de eiwitten in een matrix. Dit is een geconjugeerde organische stof, meest-

al een zwak organisch zuur, dat samen met het monstermateriaal op een monsterhouder,  

Maldi-TOF-plaat, wordt aangebracht. De matrix en de eiwitten zullen samen kristalliseren. 

Vervolgens wordt met een laser pulserend op het monstermateriaal geschoten. Door de 

energie van de laser verdampen zowel de matrix als het monster en komen die dus in de 

gasfase terecht (desorption). Ook wisselen ze een proton (positief geladen deeltje) met  

elkaar uit, waardoor voornamelijk enkelvoudige positief geladen moleculen (ionisation)  

ontstaan. De geladen moleculen (ionen) worden versneld in een elektrisch veld, waarna ze 

verder vliegen – zonder verdere versnelling – door een vacuüm vluchtbuis. Aan het eind  

komen de ionen bij een detector. De massa van een molecuul bepaalt hoeveel tijd nodig is 

om de overkant te halen, de time of flight (TOF). Zware ionen doen langer over hun vlucht 

dan lichtere ionen. Wanneer een ion bij de detector arriveert, resulteert dit in een piek in het 

spectrum. Zo ontstaat uiteindelijk een massaspectrum met meerdere pieken (zie figuur 2).

Figuur 1. Het principe van Maldi-TOF MS (bron: Bruker).

 Figuur 2. Het vergelijken van spectra (bron: Bruker).
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Het plaatsen van de Maldi-TOF-plaat in de Maldi Biotyper.

mierenzuur en acetonitril worden uit- 

gevoerd. In de praktijk kan echter voor  

verreweg het merendeel van de isolaten 

worden volstaan met de directe smeer-

methode. Voordelen van deze methode  

zijn minder handelingen en tijdbesparing. 

PCR versus Maldi-TOF MS

In tegenstelling tot PCR-methoden is de 

Maldi-TOF MS een universele methode.  

De benodigdheden en handelingen zijn 

voor iedere bacteriesoort gelijk. Dat is een  

belangrijk voordeel ten opzichte van PCR-  

methoden, waarbij per species een speci-

fieke test moet worden ingezet. Wanneer  

direct met het monstermateriaal een PCR 

wordt ingezet, zonder voorafgaande kweek, 

dan wint de PCR-test qua snelheid, maar er 

zullen alleen die bacteriën kunnen worden 

aangetoond waarnaar je op zoek bent.

Het slagen van de identificatie is echter  

afhankelijk van de aanwezigheid van –  

voldoende – referentiespectra in de data-

base. Een andere beperking kan zijn dat de 

identificaties ‘slechts’ gaan tot ten hoogste 

speciesniveau en dus niet tot subspecies-

niveau of serotypeniveau. Die laatste zijn 

namelijk geen routine. De database en de 

software zijn daarop (nog) niet ingericht. 

Bij ID kijk je naar overlappende pieken en 

voor verder ID zou je binnen isolaten van 

eenzelfde soort juist naar onderscheidende 

 pieken moeten zoeken die representatief 

moeten zijn voor dat subtype. Je zou dus 

heel veel subtypen in je database moeten 

hebben van al die bacteriesoorten en ook  

je analyse – software – aan moeten passen. 

In een enkel geval wordt een identificatie 

met Maldi-TOF MS daarom gevolgd  

door aanvullende testen. Voorbeelden 

zijn de serotypering van Salmonella of E. 
coli. Daarover zijn al enkele publicaties, 

maar het is zeker nog geen routine.

Forse investering biedt meer

De overstap op de Maldi betekent natuur-

lijk een forse investering van 150.000 tot 

200.000 euro. Uiteraard moest GD op het 

laboratorium wennen aan de nieuwe werk-

wijze, maar nu wil niemand terug naar de 

conventionele methoden.  

Naast efficiencyvoordelen kan GD zijn 

klanten nu ook meer bieden. Zo is het  

laboratorium in staat verschillende soorten 

coagulase- negatieve stafylokokken (CNS) te 

identificeren, die voorheen als ‘stafylokok-

ken behorende tot de groep CNS’ werden  

bericht.  

Met het onderscheiden van deze verschil-

lende soorten kan GD gerichter adviseren 

wanneer zich op een melkvee bedrijf masti-

tisproblemen, uierontsteking, voordoen. 

Sommige van deze CNS-soorten zijn  

namelijk meer koe-gebonden en andere 

meer omgevingsgebonden, wat een andere 

set aan maatregelen vereist. 

Een ander voordeel is het identificeren  

van ‘nieuwe’ pathogenen. Voorheen werd 

op basis van een bepaalde verdenking  

gekozen voor specifieke biochemische  

testen om een verdenking te bevestigen  

of uit te sluiten, met als resultaat een ‘ja’  

of ‘nee’.  

Als gevolg van de universele werkwijze  

van Maldi-TOF is ‘iedere’ uitslag mo- 

gelijk. Zo worden nu bacteriën geïden-

tificeerd die passen bij het klinisch beeld, 

maar die voorheen niet als zodanig konden 

worden benoemd, omdat de biochemische 

testen hiertoe tekortschoten. GD is nu in 

staat veel specifiekere informatie te berich-

ten, waarmee gerichter een probleem kan  

worden aangepakt.

Nieuwe toepassingen

Identificatie van bacterieculturen is één  

toepassing van Maldi-TOF in de micro-

biologie. De techniek kan echter ook  

worden ingezet voor het identificeren  

van gisten en schimmelculturen. 

Een nieuwe ontwikkeling, waarmee extra 

tijdwinst wordt behaald, is het toepassen 

van Maldi-TOF rechtstreeks op het mon-

stermateriaal, zoals bloedkweken en urine-

monsters. Ook naar het toepassen van  

Maldi-TOF direct op melk en vlees  

wordt onderzoek gedaan. De monster-

opwerking is bij deze toepassingen wel  

uitgebreider dan uitgaande van een 

reinkweek.

Na de overdracht van deze nieuwe tech-

niek vanuit de R&D afdeling van GD naar 

het diagnostisch laboratorium worden 

derge lijke nieuwe toepassingen nauwlet-

tend gevolgd en ook zelf in het R&D- 

laboratorium onderzocht. Interessante 

overige toepassingen zijn het typeren  

van bacteriën en het aantonen van anti-

microbiële resistentie. Vanwege de snel-

heid en het gebruiksgemak liggen hier  

zeker kansen voor Maldi-TOF en zijn in 

de literatuur ook al verschillende voor-

beelden beschreven.
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