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ABSTRACT
The properties of subgingival niches are selective and influence the colonization of microorganisms as minority or 
majority members of the microbial community. Usually there is a harmonious relationship between the host 
and subgingival resident flora. The impairment of the subgingival homeostasis could predispose to the 
development of periodontitis because it allows the colonization of exogenous pathogens or the increase of the 
minority bacteria by exploring the new environmental opportunities. When the host could not manage the initial 
microbial insult, the nature of the local response to the dysbiotic subgingival biofilm provides conditions for 
selecting other pathogens that would amplify periodontal inflammation. As other chronic diseases, periodontitis 
is a polymicrobian infection in which tooth-associated biofilm plays a crucial role in the initiation and 
progression of the disease but it is not enough for periodontitis to develop. It is primarily the host inflammatory 
response that inflicts the irreversible dam-age to the periodontal tissues. A distinction between chronic and 
aggressive periodontitis is not possible based on the subgingival microbial fingerprint as revealed by traditional 
laboratory methods. Even though, mapping subgin-gival flora is an important aid in treatment planning as well as 
for monitoring the risk of recurrence in periodontitis patients. More advanced molecular techniques such as 
MALDI-TOF (matrix-assisted laser desorption ionization–time of flight) could eventually provide supplementary 
information that would allow the distinction between the chronic and aggressive periodontal diseases. 

Keywords: maxillary sinus, implant migration, infectious complications, aspergillosis

Ref: Ro J Stomatol. 2018;64(1) 
DOI: 10.37897/RJS.2018.1.5

Article History:
Received: 10 February 2018

Accepted: 1 March 2018

REZUMAT
Proprietăţile habitatului subgingival sunt selective şi influenţează colonizarea microorganismelor sub forma 
unor membri majoritari sau minoritari ai comunităţii microbiene. De obicei, există o relaţie armonioasă şi 
stabilă între organismul gazdă şi flora rezidentă subgingivală. Ruperea acestei relaţii homeostatice permi-
te colonizarea unor specii exogene sau creşterea proporţiei componenţilor bacterieni inţiali minoritari prin 
exploatarea noilor oportunităţi de mediu, ceea ce poate predispune la dezvoltarea bolii parodontale. Dacă 
organismul nu reuşeşte să controleze insulta microbiană iniţială, natura răspunsului la biofilmul disbiotic 
furnizează în continuare condiţii de selectare a unor patogeni care vor amplifica procesul inflamator paro-
dontal. Ca şi alte boli cronice, parodontita este o infecţie polimicrobiană multifactorială în care bacteriile sunt 
necesare dar nu suficiente pentru declanşarea bolii şi în care marea parte a distrucţiei ţesuturilor parodontale 
este consecinţa inflamaţiei aberante declanşate la nivel parodontal de biofilmul patogen. În acest moment, 
nu este posibilă diferenţierea parodontitei cronice şi parodontitei agresive pe baza amprentei microbiologice 
subgingivale relevate de tehnicile tradiţionale de identificare. Chiar şi aşa, maparea amprentei microbiologice 
subgingivale este importantă pentru perfectarea planului de tratament individual şi monitorizarea pacienţilor 
parodontopaţi din punctul de vedere al riscului de recidivă. Este posibil ca tehnicile moleculare mai avansate, 
ca MALDI-TOF (matrix-assisted laser desorption ionization–time of flight), capabile să identifice nerestricţi-
onat microbiota subgingivală, să furnizeze informaţii suplimentare celor actuale care să faciliteze distincţia 
dintre parodontita cronică şi cea agresivă.
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Boala parodontală este o cauză importantă a 
pierderii dinţilor şi poate determina şi agrava dife-
rite patologii sistemice, având un efect negativ im-
portant asupra stării generale de sănătate şi a calită-
ţii vieţii (1). Parodontita afectează o mare parte a 
populaţiei. Astfel, studii recente comunică o preva-
lenţă a bolii parodontale de 47% şi valori mai mari, 
de 64%, pentru grupul de vârstă de peste 65 de ani 
(2). Parodontita severă este considerată cea de-a şa-
sea cea mai prevalentă condiţie cronică, care afec-
tează 10,8% din populaţie, adică 743 milioane indi-
vizi în întreaga lume (3). Etiologia acestei boli este 
una infecţioasă, dependentă de terenul gazdei, bac-
teriile parodontopatogene şi unii factori externi. 

Suprafeţele mucoase şi tegumentare ale organis-
mului sunt larg colonizate de bacterii. Microflora 
orală, denumită colectiv microbiota orală şi, mai 
recent, microbiom oral (4), se stabileşte şi predomi-
nă pe anumite suprafeţe în funcţie de proprietăţile 
biologice şi fizice ale fiecărui loc (5) şi cuprinde 
bacterii, archaea, fungi, micoplasme, protozoare şi, 
ocazional, virusuri. Cavitatea orală găzduieşte nişe 
anatomice multiple cu caracteristici fizico-chimice 
diferite dictate de pH, concentraţia de oxigen, tem-
peratură, potenţial redox, ceea ce favorizează dez-
voltarea de populaţii microbiene diferite, care con-
tribuie la conturarea unei microbiote complexe (6). 
Microbiomul oral este unic pentru fiecare individ 
(7). Flora rezidentă contribuie direct sau indirect la 
dezvoltarea fiziologică normală a organismului, la 
nutriţie şi la dezvoltarea sistemului imun. Coloni-
zatorii permanenţi acţionează ca o barieră faţă de 
organismele exogene sau tranzitorii, unele cu po-
tenţial patogen. Această proprietate a biofilmului se 
numeşte rezistenţă la colonizare. Tratamentul anti-
biotic este un exemplu de factor care rupe această 
rezistenţă deoarece suprimă rapid flora rezidentă, 
ceea ce conduce la creşterea excesivă a componen-
ţilor minoritari ai microflorei rezistenţi la antibiotic 
sau exogeni şi astfel se creează condiţiile de produ-
cere a bolii (8). Astfel, flora comensală rezidentă 
poate fi considerată ca parte a apărării imune înnăs-
cute. În condiţii normale, microbiota orală se dez-
voltă, deci, în echilibru cu organismul gazdă, cu 
beneficii reciproce.

Cunoştinţele actuale legate de diversitatea mi-
croflorei orale au fost mult îmbogăţite de rezultate-
le tehnicilor de cultură, clonare şi secvenţiere a ge-
nelor. Astfel, s-au identificat aproximativ 700 de 

specii de bacterii la nivelul cavităţii orale, dintre 
care doar jumătate au fost cultivate (4). Aproxima-
tiv 20-30 de specii predominante au fost izolate din 
fiecare situs de prelevare (mucoasă sau placă den-
tară) (9,10). 

O serie de factori, cum ar fi caracteristicile ge-
netice ale organismului gazdă, diabet, fumat, igiena 
orală deficitară, pot determina modificări sistemice 
(inflamaţie cronică şi răspuns imuno-inflamator al-
terat) şi perturbarea ecosistemului oral (11).

În iniţierea parodontitei se produce o modificare 
a proporţiei bacteriilor subgingivale denumită dis-
bioză, care se referă la scăderea numărului bacteri-
ilor comensale şi creşterea proporţiei patogenilor 
parodontali (12). Răspunsul inflamator local gingi-
val la acumularea biofilmului subgingival (13) de-
termină modificări ale habitatului subgingival, tra-
duse prin creşterea fluxului lichidului crevicular, 
sângerare şi creşterea locală a temperaturii, ceea ce 
diversifică disponibilitatea nutriţională şi favori-
zează dezvoltarea speciilor anaerobe şi a celor pro-
teolitice (14). Acest proces proteolitic duce la creş-
terea uşoară a pH-ului, ceea ce favorizează dez-
voltarea unor parodontopatogeni ca Porphyromo-
nas gingivalis, Prevotella intermedia şi Fusobacte-
rium nucleatum (15, 16); în plus, o alterare a expre-
siei genelor şi creşterea consecutivă a capacităţii 
proteolitice a lui P. gingivalis au fost raportate (15). 
Creşterea temperaturii subgingivale consecutive 
inflamaţiei gingivale s-a asociat cu colonizarea lui 
Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia 
şi Aggregatibacter actinomycetemcomitans (17). 
Persistenţa condiţiilor disbiotice şi creşterea viru-
lenţei microbiotei subgingivale cresc riscul produ-
cerii parodontitei (18).

Biofilmul subgingival nu reprezintă doar o acu-
mulare întâmplătoare de bacterii, ci este vorba des-
pre un consorţiu microbian înalt organizat în func-
ţie de o serie de afinităţi celulare şi interacţiuni 
metabolice dezvoltate între membrii comunităţii. 
Proximitatea celulelor una faţă de cealaltă în bio-
film facilitează numeroase interacţiuni sinergice şi 
antagonice, formându-se adevărate reţele interco-
nectate de celule capabile să comunice între ele 
(19). Proprietăţile bacteriilor din biofilm diferă de 
cele ale celulelor planctonice, astfel că s-a observat 
o creştere a toleranţei la agenţii antimicrobieni, in-
clusiv la cei folosiţi în paste de dinţi şi ape de gură
(20).
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O corelaţie dintre anumite asocieri bacteriene şi 
statusurile pardontale a fost observată (21). Astfel, 
s-a remarcat constanta asociere dintre parodontita 
cronică şi agresivă şi trei bacterii – Treponema den-
ticola, Porphyromonas gingivalis şi Tannarella 
forsythia – incluse în complexul roşu şi alte nouă 
bacterii incluse în complexul portocaliu (22).

Porphyromonas gingivalis s-a dovedit a fi o 
bacterie esenţială în producerea parodontitei, având 
capacitatea de a deregla răspunsul imun şi de a în-
trerupe relaţia homeostatică dintre biofilmul sub-
gingival şi organism, putând orchestra inflamaţia 
parodontală prin remodelarea microbiotei normale, 
benigne, într-una disbiotică. Astfel, Porphyromo-
nas gingivalis este considerat un micro-organism 
keystone („keystone pathogen“), care susţine şi sta-
bilizează microbiota asociată parodontitei (23). 
Acest concept, cunoscut ca keystone pathogen 
hypothesis, consideră capacitatea patogenilor keys-
tone de a stimula inflamaţia chiar dacă sunt compo-
nenţi minori cantitativ ai microbiotei, ceea ce con-
trastează cu inflamaţia indusă de patogenii do-
minanţi ai microbiotei, care cauzează şi supresia 
simultană a comensalilor (24). Porphyromonas 
gingivalis mai degrabă a dezvoltat strategii com-
plexe ca să evite componenţi ai sistemului imun 
decât să acţioneze direct, ca o bacterie pro-in-fla-
matorie. Astfel, Porphyromonas gingivalis slăbeşte 
imunitatea înnăscută, astfel că permite creşterea şi 
devoltarea biofilmului în ansamblu, declanşând o 
modificare destructivă în relaţia homeostatică nor-
mală bacterii-organism (23). Alterarea numărului 
comunităţii comensale, asociată co-lonizării lui 
Porphyromonas gingivalis, precede instalarea pier-
derii de os de natură inflamatorie. Porphyromonas 
gingivalis nu poate cauza singur parodontită, în ab-
senţa comunităţii comensale (25). Aceste alterări se 
produc imediat după colonizarea lui Porphyromo-
nas gingivalis. Mai mult decât atât, prezenţa lui 
Porphyromonas gingivalis într-o comunitate multi-
bacteriană normală alterează modelul expresiei ge-
nice de la nivelul comunităţii (23).

Creşterea necontrolată a bacteriilor subgingiva-
le creşte componenta inflamatorie distructivă, ceea 
ce generează produşi de degradare şi furnizează 
elemente nutritive care modifică în continuare bio-
filmul şi stabilizează tranziţia spre o microbiotă 
care provoacă boală. 

Eradicarea completă a florei subgingivale disbi-
otice nu este posibilă, iar eliminarea neselectivă 

prin tratament poate favoriza colonizarea patogeni-
lor şi ocuparea unei poziţii dominante în comunita-
te în defavoarea bacteriilor comensale. Dezvoltarea 
de strategii terapeutice care să ţintească patogenii 
cheie ca Porphyromonas gingivalis pare o idee de 
perspectivă (26).

Diagnosticul afecţiunilor parodontale este esen-
ţial pentru evoluţia modificărilor parodontale şi sta-
tusul dentiţiei, cu atât mai mult pentru parodontite-
le agresive pentru care au fost raportate pierderi 
tisulare rapide şi dificultăţi de control asupra bolii. 
Pentru un diagnostic pozitiv şi diferenţiat al bolii 
parodontale este nevoie de disponibilitatea datelor 
anamnestice şi maparea clinică şi radiografică a 
statusului structurilor parodontale. Diagnosticul 
este şi un punct de plecare pentru elaborarea planu-
lui de tratament (27). Unul dintre scopurile majore 
ale tratamentului parodontal este de rezolvare a in-
flamaţiei şi reducere a infecţiei. Majoritatea forme-
lor de îmbolnăvire, chiar şi parodontitele agresive, 
sunt tratabile, dar acest lucru implică o complianţă 
exemplară a pacientului şi elaborarea unui diagnos-
tic complet care să surprindă o serie de variabile 
etiologice individuale. Unele forme de parodontită, 
mai ales cele agresive, răspund mai puţin previzibil 
la terapia iniţială convenţională (28), de multe ori 
din cauza inabilităţii practicianului de a adresa eti-
ologic terapia efectuată. 

Parodontitele agresive, dar şi unele parodontite 
cronice, sunt asociate cu o infecţie cu anumiţi paro-
dontopatogeni parodontali extrem de virulenţi ca A. 
actinomycetemcomytans sau Porphyromans gingi-
valis (29). Instrumentarea mecanică subgingivală 
reduce numărul total de bacterii subgingivale şi 
proporţia unor bacterii Gram-negative, dar pentru 
nicio pungă parodontală infectată iniţial cu A. acti-
nomycetemcomytans nu s-a obţinut eradicarea bac-
teriei (30). Terapia adjuvantă antibiotică poate îm-
bunătăţi efectele instrumentării mecanice când A. 
actinomycetemcomytans este prezent (31). Pe de 
altă parte, deşi A. actinomycetemcomytans este mai 
prevalent la pacienţii cu parodontită agresivă, bac-
teria nu este identificată la toţi pacienţii cu acest 
diagnostic (32) şi deci o terapie antibiotică adju-
vantă în aceste situaţii poate fi considerată un su-
pratratament. De asemenea, se pare că, în paro-
dontitele agresive pozitive pentru Porphyromonas 
gingivalis şi Tannerella forsythia, terapia antibioti-
că adjuvantă nu oferă îmbunătăţiri clinice supli-
mentare (33). 
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O metaanaliză recentă a arătat că terapia meca-
nică non-chirurgicală asociată cu antibioterapie, în 
parodontite, a determinat, după 6 luni post-opera-
tor, o reducere semnificativă cu 32% a persoanelor 
pozitive pentru Porphyromonas gingivalis şi cu 
25% a celor pozitive pentru A. actinomyce-
temcomytans, în comparaţie cu grupurile control 
(tratate doar prin terapie nonchirurgicală) (34). 
După un an, efectul s-a menţinut pentru Porphyro-
monas gingivalis, dar diferenţele nu au mai fost 
semnificative pentru A. actinomycetemcomytans, 
posibil din cauza numărului mai redus de date dis-
ponibile pentru acest moment de evaluare. De ase-
menea, s-a mai observat că, dacă în analiza statisti-
că a fost considerată doar terapia non-chirurgicală 
convenţională (multiple sesiuni de instrumentare), 
diferenţa dintre grupurile de tratament cu privire la 
detecţia lui A. actinomycetemcomytans a fost ne-
semnificativă. Dacă analiza a evaluat protocolul 
full-mouth desinfection, diferenţa a devenit semni-
ficativă. Aceste aspecte subliniază că, în cazul unei 
infecţii subgingivale cu A. actinomycetemcomytans 
şi când se prevede o terapie antibiotică sistemică, 
instrumentarea mecanică subgingivală trebuie rea-
lizată în cât mai scurt timp posibil conform unui 
protocol full-mouth desinfection (34).

Porphyromonas gingivalis poate servi ca un 
marker surogat al disbiozei comunităţii bacteriene 
subgingivale (23). De asemenea, ca patogen impor-
tant asociat parodontitei agresive, A. Actinomyce-
temcomytans poate juca un rol important în siner-
gia polimicrobiană care iniţiază boala (35).

Din aceste perspective, analiza microbiologică 
poate fi o unealtă utilă pentru perfectarea planului 
de tratament în parodontite, în funcţie de make-up-
ul microbiologic subgingival şi pentru monitoriza-
rea riscului de recidivă a bolii, mai ales în contextul 
planificării unor terapii implantare sau protetice de 
reabilitare.

Metodele bazate pe identificarea acizilor nucle-
ici ca FISH (in situ hybridization) şi strategiile ba-
zate pe PCR (Polymerase Chain Reaction) au scă-
zut dramatic timpul de obţinere a rezultatului 
microbiologic şi au adus îmbunătăţiri importante 
atât fluxului de lucru din laboratoare, cât şi pro-
gnosticului pacienţilor (36). Metodele nu necesită 
viabilitatea bacteriilor şi elimină etapa de cultură. 
Secvenţierea genetică este o altă opţiune atractivă 
pentru identificarea universală a fungilor şi bacteri-

ilor. Secvenţierea genetică 16S rRNA şi 18S rRNA 
(pentru identificarea de bacterii şi respectiv de 
fungi) este o metodă diagnostică puternică cu o ca-
pacitatea discriminatorie importantă pentru deter-
minările la nivel de specie sau subspecie (37). Por-
ţiunea genelor 16S rRNA este o parte genetică 
stabilă a ADN-ului bacterian (dar nu numai) folosi-
tă astăzi pentru taxonomia bacteriană (38). Gradul 
de conservare derivă din importanţa 16S rRNA ca 
fiind component critic al funcţiei celulei bacteriene 
(38). Gena este suficient de mare, cu un polimor-
fism suficient pentru a furniza măsurători distincte 
şi statistic valide. De obicei, primerii comerciali 
sunt complementari regiunilor conservate ale 16S 
rRNA de la începutul genei şi din regiunea 540-bp 
sau de la sfârşitul întregii secvenţe (aproximativ re-
giunea 1550-bp). Deşi lungimile de 500 şi 1500 bp 
sunt cele mai folosite pentru secvenţiere şi compa-
rare, secvenţele pot avea diferite lungimi. Secvenţi-
erea genei 16S rRNA a fost determinată pentru 
multe suşe. Cea mai mare bază de date de secvenţe 
nucleotidice, Gen Bank, are depozitate peste 200 
de milioane de secvenţe (38). Metodele de secven-
ţiere genetică sunt folosite în principal de labora-
toarele clinice complexe şi cele de referinţă pentru 
testarea de confirmare şi reflexă (teste importante 
realizate automat, fără comandă specifică din par-
tea medicului, atunci când rezultatele testelor iniţi-
ale au atins criteriile de predeterminare, nefiind 
necesare alte prelevări de produs biologic şi pentru 
care testele preliminare au determinat rezultate ne-
concludente). Secvenţierea genetică rRNA necesită 
instrumente speciale şi spaţii dedicate, ceea ce o 
face metodă nepractică pentru unele laboratoare. 
Astfel, folosirea instrumentelor automatizate pen-
tru analiza fenotipică a izolatelor bacteriene (cul-
turi pure) încă predomină pentru identificarea mi-
crobiologică de rutină (39). 

Una dintre limitările majore asociate acestor 
metode este că majoritatea acestor investigaţii ne-
cesită cunoaşterea avansată a caracteristicilor mi-
croorganismului sau a probabilităţii ca acel micro-
roganism să fie prezent, pentru a putea selecta 
evaluarea corectă care să corespundă aplicaţiei de 
testare. În plus, pentru infecţiile polimicrobiene, 
pentru caracterizarea completă a probei clinice sunt 
necesare multiple evaluări moleculare, cultura pre-
alabilă şi separarea sau testarea adiţională down-
stream; acest lucru creşte costul şi timpul de inves-
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tigare. Astfel, maparea microbiologică a situsurilor 
subgingivale nu este posibilă prin tehnicile curente, 
aspect care nu trebuie neglijat având în vedere di-
versitatea florei orale (40) şi posibilitatea ca speci-
ile implicate în etiologia parodontitelor să fie mai 
complexe decât cele descrise până în acest moment. 
Alte neajunsuri asociate metodelor moleculare 
se referă la imperfecţiunile de acurateţe, robusteţe 
şi timpi mari de identificare (39).

Aceste aspecte ar putea fi remediate de noile 
metode alternative spectrofotometrice de identifi-
care rapidă şi universală care au fost dezvoltate şi 
validate. MALDI-TOF (matrix-assisted laser de-
sorption ionization-time of flight) poate răspunde 
neajunsurilor metodelor moleculare. Metodele 
spectrofotometrice sunt la începutul dezvoltării lor 
şi au fost restrânse iniţial la laboratoarele de cerce-
tare fundamentală şi folosite pentru identificarea 
microbiologică a compoziţiei celulei bacteriene şi 
taxonomică. Avantajele spectrometriei de masă 
se referă la tehnologia robustă, puterea mare de 
analiză şi sensibilitatea analitică mare. Dintre dez-
avantajele spectrometriei de masă face parte cos-
tul ridicat, ceea ce determină o utilizare actuală re-
strictivă doar la marile laboratoare de referinţă, dar 
o reducere a preţurilor ar putea facilita folosirea ei 
de rutină chiar în laboratoarele mici. Adresarea al-
tor dezavantaje ar putea conduce la modificări care 
să permită analiza unei palete mai largi de microbi 
şi molecule, standardizări care să faciliteze folosi-
rea de către o forţă de muncă neuniformă şi integra-
rea în sistemele informatice ale laboratoarelor. Ast-
fel, metodele de spectrometrie de masă ar putea 
deveni o unealtă completă pentru majoritatea labo-
ratoarelor de diagnostic microbiologic (39).

Folosirea spectrometriei de masă pentru identi-
ficarea bacteriană (41) a fost urmată de dezvoltarea 
MALDI (matrix-assisted laser desorption ionizati-
on). Metoda MALDI a fost introdusă prima dată în 
1987, susţinută de alte experimente (42) şi onorată 
cu premiul Nobel în 2002. De atunci, MALDI-TOF 
MS (matrix-assisted laser desorption ionization–
time of flight mass spectrometry) a evoluat într-o 
metodă analitică rapidă şi fiabilă de caracterizare a 
colecţiilor microbiene din laboratoarele clinice.

Tehnologia MALDI-TOF MS cuprinde o com-
ponentă de ionizare a probei de analizat (colonie 
microbiană, material de cultură sanguină, extracte 
proteice) şi a matricii cu care proba se amestecă. 

Astfel, peste proba clinică se adaugă o soluţie satu-
rată a unui compus organic cu masă moleculară 
mică denumit matrice. Ionizarea proteinelor este 
esenţială pentru identificarea microbiană, deoarece 
permite identificarea de biomolecule mari, inclusiv 
proteine ribozomale, de până la 100 kDa (42,39). 
Odată ionizate, proteinele din proba clinică sunt 
analizate de o componentă a spectrometrului de 
masă denumită analizor de masă (de exemplu 
TOF), astfel încât furnizează informaţii caracteris-
tice despre compoziţia probei. MALDI foloseşte o 
sursă de ionizare pulsatilă, în timp ce un plus de 
ioni din proba clinică este produs odată cu expune-
rea instantanee la conul laser. Natura pulsatilă a 
procesului MALDI se potriveşte în mod natural cu 
analizorul de masă TOF (Time of Flight Analyzer) 
care necesită ca toţi ionii să intre simultan în tubul 
(flight) de conducere (43). În plus, analizorul de 
masă TOF este ideal pentru MALDI datorită limitei 
de masă virtual nelimitată în contextul în care 
MALDI produce tipic ioni cu raport masă/încărcare 
mare. De obicei, pentru asigurarea standardizării şi 
reproductibilităţii, analizoarele de masă sunt opti-
mizate şi vândute ca parte a pachetului de instru-
mente dedicat identificării de microorganisme. 

Analizorul TOF funcţionează după principiul 
conform căruia aplicarea unui câmp electrostatic 
(eV) unui material ionizat generează ioni cu anumi-
tă sarcină (z) care pot fi acceleraţi, împărţind cu ei 
energia cinetică (KE). Metoda TOF lineară are o 
sensibilitate şi viteză mare, fiind capabilă să anali-
zeze molecule în concentraţie fentomolară (10-15 
moli/litru) şi atomolară (10-18 moli/litru) (44). Una 
dintre limitările metodei TOF este că are o rezoluţie 
mică din cauza peak-ului larg ce se poate produce 
datorită distribuţiei spaţiale a energiilor din pulsul 
laser, ceea ce determină ioni cu aceeaşi m/z, având 
însă energii cinetice diferite. Atunci când se folo-
sesc platformele MALDI-TOF MS pentru analiza 
de probe clinice, TOF linear este cel mai des folo-
sit. 

Multe studii timpurii care au folosit această me-
todă au constatat că spectrele generate de microor-
ganisme prezintă variaţii mari în funcţie de condiţi-
ile de cultură şi de laboratoarele de analiză (45). 
Bazele de date iniţiale folosite pentru identificarea 
şi caracterizarea microbiană prin MALDI-TOF MS 
erau dezvoltate „in house“ pentru a răspunde nevo-
ilor interne ale laboratorului şi conţineau multe or-
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