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ABSTRACT 

Identification of fungi is based on macroscopic observations of morphology and microscopic 

characteristics. These conventional methods are time-consuming and requires expert 

knowledge. For the past years Matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass 

spectrometry has been used for routine bacterial identification in clinical laboratories but not 

yet in the same extension for fungi. In this study three preanalytic preparation methods for 

fungi were evaluated in order to shorten the processing time in routine laboratory 

performance.   

    Clinically relevant strains (n=18) of molds and dermatophytes were cultivated on agar 

plates and prepared according to the different preparation methods for protein extraction. 

Each strain was analyzed in quadruplicate by the MALDI Biotyper and the database 

Filamentous Fungi Library 1.0.  

    The results showed that the genus and species identification rates of the least time-

consuming direct extraction method were 33% and 11% respectively. Using the formic acid 

extraction method, the genus and species identification rates were 83% and 44%, respectively. 

For the longest sample preparation method, liquid media culturing before formic acid 

extraction, successfully identified all strains except one, which resulted in an identification 

rate of 94% and 78% respectively.      

    This study shows that preparing samples in cultured liquid media MADLI-TOF MS 

effectively identified fungal strains to both genus- and species-level. This method was 

however too time-consuming and cumbersome to be recommended as a replacement to the 

conventional method. Future studies should be aimed at expanding the reference library and 

making the direct extraction method more reproducible in terms of obtaining more reliable 

identification rates. 

 

 

Keywords: direct extractions, filamentous fungi, liquid culture media, Matrix-assisted laser 

desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry, protein extraction 
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INLEDNING 

Svampsjukdomar sträcker sig från ytliga inflammationer i hud- och slemhinnor till allvarliga 

och invasiva systemiska infektioner som till och med kan resultera i dödlig utgång. Under de 

senaste åren har frekvensen av svåra svampinfektioner ökat runt om i världen. Ökningen tycks 

framförallt bero på två faktorer: den globala AIDS epidemin samt framstegen inom läkarvård 

och immunsupprimerande behandling av patienter för bland annat kemoterapi och 

organtransplantationer [1]. Efterdyningen av dessa faktorer är de opportunistiska sjukdomar 

som drabbar patienter med nedsatt immunförsvar och kan leda till livshotande och invasiva 

svampinfektioner med hög dödlighet som följd
1
. Snabb och korrekt diagnostik av en 

svampinfektion är viktigt för att tidigt kunna sätta in och få en effektiv behandling av 

patienten [1].  

    Diagnostiseringen av svamp grundas i nuläget på morfologiska typningsmetoder där 

artbestämning sker utifrån svampens mikro- och makroskopiska utseende. Att enbart förlita 

sig till den här typen av identifieringsmetod kan leda till svårigheter i artbestämning av 

morfologiskt lika men genetiskt olika svampar med följden av felaktigt ställd diagnos och 

behandling [2].   

    Ur praktisk och medicinsk synvinkel delas svampar in i jäst- eller mögelsvampar.    

Jästsvampar är encelliga organismer som förökar sig genom knoppning. I gruppen ingår bland 

annat släktet Candida. Candida förekommer vanligtvis på slemhinnor och ingår i 

matsmältningskanalens normalflora hos människan. De flesta jästsvamparna är inte patogena 

men opportunistiska och kan därför exempelvis drabba patienter som genomgår en 

immunsuppressiv behandling
2
. Candidaarterna är den främsta orsaken till invasiva  

svampinfektioner; jästsvampen kan bland annat orsaka systemiska infektioner och sepsis hos  

                                                 
1
 http://www.unilabs.se LaboratoriemedicinMedicinska artiklarny diagnostik för Dermatofyter, 2015-05-

04 
2
 Referensmetodik för laboratoriediagnostik vid kliniskt mikrobiologiska laboratorier, Smittskyddsinstitutet, 2:a 

reviderade upplagan 
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patienter som genomgått större bukkirurgi [3].   

    Mögelsvampar är multicellulära organismer som förekommer i naturen där de bryter ner 

organiskt växtmaterial. Dessa sprider sig genom luftburna sporer vilka människan ständigt 

exponeras för i sin omgivning. Mögel anses ha låg patogenitet men är liksom jästsvampar 

opportunistiska och drabbar oftast personer med nedsatt immunförsvar
3
. De flesta mögelarter 

kan inte växa vid 37°C och är därför inte patogena för människan men vissa arter är dimorfa 

och kan ändra sin metabolism och morfologi och kan då angripa mottagliga individer
1
.  I 

gruppen mögelsvampar ingår bland annat Aspergillus och Scopulariopsis. Aspergillus kan 

orsaka aspergillos hos människor med en underliggande lungsjukdom eller astma. Vid 

aspergillos koloniserar Aspergillushyfer hålrum i lungorna och orsakar infektion. Vid invasiv 

aspergillos, som är den näst vanligaste invasiva svampinfektionen, angrips lungvävnaden och 

infektionen kan sprida sig vidare ut i blodkärlen utanför lungorna
1
[4]. Scopulariopsis orsakar 

vanligen nagelinfektioner men kan ge allvarliga invärtes infektioner vilket har observerats hos 

leukemipatienter med neutropeni till följden av kemoterapi och benmärgstransplantation. 

    Inom gruppen mögelsvamp ingår även dermatofyter vilka är keratinofila mögel som 

angriper hud, hår samt naglar. Dermatofyterna indelas i de tre släktena Trichophyton, 

Microsporum och Epidermophyton. De har förmågan att bryta ner keratinet i vävnaden och ge 

upphov till inflammation. Svampinfektion i naglarna orsakad av Trichophyton rubrum hör till 

de vanligaste svampinfektionerna (ca 90 %)
2
. Dermatofyter ingår inte i människans normala 

hudflora och ska därför alltid anses som patogena vid diagnostisering av kliniska prover
,4

.   

 

Odling och typning av svamp, enligt konventionella biokemiska och morfologiska metoder,  

är tidskrävande och kan ta uppemot tre veckor och själva identifieringen av arterna kräver 

                                                 
3
 http://www.unilabs.se LaboratoriemedicinMedicinska artiklarny diagnostik för Dermatofyter, 2015-05-

04 
4
 Laboratoriemedicin, klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset i Sundsvall- Härnösand, Sundsvall. 

METODBESKRIVNING, Svampodling, dermatofyter, mögel- och jästsvamp. Utgåva 4, 2013-10-08 
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lång erfarenhet och utbildning. Antalet arter av humanpatogena svampar som kliniskt 

diagnostiseras har ökat i och med att antalet immunsupprimerade patienter ökar. Det ställer 

högre krav på laboratoriepersonalens förmåga att kunna diagnostisera mera sällsynta 

svamparter [1]. Det här har lett fram till ett behov av en snabb, robust och enkel teknik för 

identifieringen av svamp inom kliniska mikrobiologiska laboratorium [5].  

    För identifiering av svamp kan även molekylärbiologiska metoder som PCR- baserad 

DNA-sekvensering användas. Metoderna är specifika men kostsamma och även de något 

tidskrävande i provhanteringen och används därför inte inom rutindiagnostiken. En annan 

begränsning med de molekylärbiologiska metoderna är nödvändigheten att veta vad som kan 

tänkas påträffas i provmaterialet för att kunna designa riktade primers och prober efter en 

specifik gensekvens hos patogenen. Följaktligen blir ett positivt provsvar endast en 

bekräftelse på en redan misstänkt patogen [1,6]. 

 

En snabb, kostnadseffektiv och förhållandevis lätthanterlig metod som i dagsläget används 

inom rutindiagnostik av patogena mikroorganismer är Matrix-assisted laser desorption 

ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) [7]. Metoden används 

framförallt för att diagnostisera bakterier men har även gett goda resultat vid identifiering av 

jästsvamp (Candida) och mögelsvamp [7, 8]. 

    MALDI-TOF MS identifierar mikroorganismer utifrån deras innehåll av framförallt 

ribosomala proteiner. De ribosomala proteinerna förekommer i stor mängd och finns i alla 

organismer men varierar mellan individer
5
. Vid analysen erhålls ett masspektrum över 

mikroorganismens proteiner som är specifikt, likt ett fingeravtryck, för dess släkte och art [8]. 

Vid artidentifieringen, med MALDI-TOF MS, jämförs detta artspecifika mönster med en 

referensdatabas som innehåller ett bibliotek av spektra från olika mikroorganismer [9].  

                                                 
5
 MALDI Biotyper CA System- Clinical Application for Identification of Microorganisms, BRUKER Daltonik 

(03-2014, 1825980, Revision A) 
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    MALDI-TOF MS består av tre enheter; den första är en jonkälla där proteinerna i provet 

joniseras med hjälp av en laser och matrixlösning. Matrixen absorberar UV-ljuset från lasern, 

övergår tillsammans med provmaterial i gasform samt överför protoner till de extraherade 

proteinerna i provet som frigörs som positivt laddade joner
6
. Den andra enheten i instrumentet 

är en massanalysator där jonerna accelereras i ett elektriskt fält och får en rörelseenergi som 

motsvarar deras massa och elektriska laddning. Jonerna färdas igenom en vakuumtunnel och 

de lättaste jonerna kommer att ha högre hastighet än de tyngre genom instrumentet fram till en 

detektor som är tredje enheten av instrumentet. Detektorn registrerar jonernas överföringstid, 

'Time Of Flight', och de separeras med avseende på förhållandet mellan deras massa och 

laddning (m/z)
5
. Utifrån den uppmätta överföringstiden beräknas jonernas molekylära massa 

samt även mängden joniserat protein. Resultatet presenteras i ett masspektrum med toppar 

som motsvarar mängden och massan av de olika proteinerna hos mikroorganismen [10]. Det 

här ger ett artspecifikt mönster som sedan jämförs med en referensdatabas. Ett numeriskt 

poängvärde mellan 0,00 och 3,00 beräknas utifrån hur pass väl det analyserade mönstret i 

masspektrumet överensstämmer med lagrad information. Ju högre poängvärde ett identifierat 

masspektrum får desto bättre överensstämmelse har den med en given mikroorganism ur 

referensbiblioteket. 

    Startmaterialet för en identifiering av mikroorganismer med MALDI-TOF MS är en 

framodlad koloni. Provmaterialet överförs till en av de 96 positionerna på en MALDI-platta
7
. 

Därefter tillsätts en matrixlösning vilken bland annat extraherar proteinerna ur 

mikroorganismen i provmaterialet. När matrixen har kristalliserats är provet klart för   

analys med MALDI-TOF MS
8
.  

    Svampar har en tjockare cellvägg än bakterier; för att svampcellerna ska kunna  lyseras och  

de intracellulära proteinerna frigöras krävs det oftast ytterligare extraktionssteg och  

                                                 
6
 Dobric J (2014). Nya möjligheter med MALDI-TOF. Tidskrift för Biomedicinska analytiker, vol.4, ss20-22 

7
 MALDI-platta- återanvändbar stålplatta med 96 positioner för provsättning och analys 

8
 MALDI Biotyper 3.0 User Manual Revision 1, BRUKER, Daltonik 
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provförberedelser  innan analys med MALDI-TOF MS [9,11].  

 

BRUKER, tillverkaren av analysinstrumentet MALDI Biotyper Microflex LT som användes i 

den här studien, har arbetat fram tre preanalytiska metoder för svamp. Den första metoden, 

direkt extraktionsmetod (DE)
9
, bygger på direkt överföring av initialt odlade intakta 

svampceller från en agarplatta till en MALDI- platta. På MALDI-plattan sker en kortare 

proteinextraktion genom lysering av celler med myrsyra och acetonitril innan provet täcks 

med matrixlösning och analyseras med MALDI-TOF MS. Den andra metoden, myrsyra 

extraktionsmetod (ME)
10

 innebär att initialt odlade svampceller lyseras in vitro i en längre 

proteinextraktion och genomgår inkubering med myrsyra och acetonitril. Provet centrifugeras 

och supernatanten överförs till MALDI-plattan och täcks med matrixlösning och analyseras 

med instrumentet. I den tredje preanalytiska metoden, buljong- myrsyra extraktionsmetod 

(BME)
11

, plockas primärt odlat svampmaterial från agarplattan och ympas i buljong. Under 

inkuberingstiden, som tar 1-3 dagar, roteras provet konstant vilket får svampen att producera 

ett enhetligt mycel och samtidigt förhindras bildandet av sporer. Sporbildningen kan försvåra 

identifieringen med MALDI-TOF MS eftersom de ger avvikande toppar i masspektrumet vid 

analysen
12

. Mycelet som odlats fram tvättas och prepareras därefter enligt myrsyra 

extraktionsmetod.  

    I samtliga metoder är det viktigt att, från initiala odlingen på agarplattan, plocka celler från 

det främre mycelet i svampens tillväxtzon. Här växer de yngsta delarna av svampen där det 

ännu inte bildats sporer. De tre metoderna är tänkta att kunna användas var för sig eller i ett så 

kallat "3 step workflow" där den direkta extraktionsmetoden används som första steg och om 

                                                 
9
 MALDI Biotyper, Standard Operating Procedure, Direct Transfer (DT) Method (BRUKER, Daltonik, Revision 

3 August 2013) 
10

 MALDI Biotyper, Standard Operating Procedure, Formic Acid Extraction (EX) Method (BRUKER, Daltonik, 

Revision 3 August 2013) 
11

 MALDI Biotyper, Standard Operating Procedure, Cultivation and Sample preparation for filamentous Fungi 

(BRUKER, Daltonik, Revision 3, August 2013) 
12

 Fungi Library- Maldi Biotyper, BRUKER Daltonik, 03-2012, 700287 
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den inte ger ett tillförlitligt identifieringsresultat prepareras provet enligt nästa 

extraktionsmetod. 

 

Syftet med studien var att utvärdera tre preanalytiska metoder från BRUKER för identifiering 

av svamp med MALDI-TOF MS. Metoderna har olika långa prepareringssteg för extraktion 

av ribosomala proteiner ur svampcellerna.  

 

MATERIAL OCH METOD 

Studieutförande 

I studien användes 18 svampstammar som odlades ut på agarplattor. Stammarna preparerades 

enligt BRUKERs tre preanalytiska metoder och identifierades med MALDI-TOF MS. 

Stammarna var kända till art och/eller släkte vilket gjorde det möjligt att kontrollera om 

instrumentet lyckats med en korrekt identifiering.   

Provmaterial  

De 18 stammarna som användes i studien kom från UK NEQAS
13

 (London, Storbritannien). 

Stammarna förvarades nedfrysta i kryorör, delvis lösta i glycerol och TSB (Tryptic Soy 

Broth), och fanns arkiverade på avdelningen för mikrobiologi på Laboratoriemedicin 

Västernorrland. Stammarna har tidigare använts för extern kvalitetssäkring av laboratoriets 

diagnostisering av svamp. Ingen etisk granskning av studien krävdes eftersom dessa isolerade 

stammar är mikroorganismer. 

    För studien valdes de arter som förekommer mer frekvent i patientprover vid klinisk 

diagnostisering av svamp på avdelningen för mikrobiologi på Laboratoriemedicin 

Västernorrland och som dessutom fanns med i referensdatabasens bibliotek från BRUKER 

(Filamentous Fungi Library 1.0).  

                                                 
13

 UK NEQAS- United Kingdom, National External Quality Assessment Service 
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    De 18 stammarna representerades av 9 mögelsvampar Acremonium sp.(n=1), Alternaria 

alternata (n=1), Aspergillus fumigatus (n=2), Aspergillus glaucus (n=1), Aspergillus niger 

(n=1), Aspergillus versicolor (n=1), Scopulariopsis brevicaulis (n=2) och 9 dermatofyter 

Microsporum fulvum (n=1), Microsporum persicolor (n=1), Trichophyton interdigitale (n=3), 

Trichophyton mentagrophytes (n=1) och Trichophyton rubrum (n=3). 

 

Utrustning för analys med MALDI-TOF MS 

I studien användes instrumentet MALDI Biotyper Microflex LT med mjukvaran MALDI 

Biotyper version 3.1 med tillvalet Filamentous Fungi Library 1.0. Till instrumentet användes 

en MALDI-platta; en stålplatta med 96 positioner för provsättning och analys. Utrustning och 

mjukvara kom från BRUKER Daltonik GmbH, Tyskland. 

 

 

Studieutförande 

SAB PS- Sabouraudagar med penicillin och streptomycin; DE- direkt extraktionsmetod; ME- myrsyra 

extraktionsmetod; BME- buljong- myrsyra extraktionsmetod 
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Odling och ympning av stammar 

Odling på SAB PS-platta  

Samtliga frysta stammar tinades för att primärt odlas ut på Sabouraudagarplattor med 

penicillin och streptomycin (SAB PS-platta). Plattorna var tillverkade på avdelningen för 

substrat på Laboratoriemedicin Västernorrland på Länssjukhuset i Sundsvall. 

Odling utfördes genom att med en pasteurpipett finfördela svampmaterialet i kryoröret och 

därefter sätta en droppe av material från stammarna till fyra jämnt utspridda positioner på 

SAB PS-plattan. Plattorna förseglades med textiltejp och inkuberades i 27°C.  

    Under studiens gång ympades de framvuxna stammarna kontinuerligt till nya SAB PS-

plattor för att förhindra överväxt på plattorna.    

 

Ympning i buljonglösning för buljong- myrsyra extraktionsmetod, BME 

Sekundärt, för buljong- myrsyra extraktionsmetod, överfördes framodlat material med en 

bomullspinne och en träpinne från de yttersta delarna av svampens tillväxtzon på SAB PS-

plattan till ett inkuberingsrör med buljong (BD BBL™ Sabouraud Liquid Broth, Modified 

(Antibiotic Assay Medium #13, Becton Dickinson, USA)). Röret inkuberades på en rotator i 

cirka 1-3 dagar i rumstemperatur och togs av rotatorn då materialet vuxit fram i buljongen 

och kunde observeras makroskopiskt. 

 

Förberedelse av prov, proteinextraktion och analys med MALDI-TOF MS 

Preparering av prov enlig direkt extraktionsmetod, DE  

De odlade stammarna preparerades för direktöverföring av intakta celler enligt protokoll DE
7
 

från BRUKER Daltonik GmbH, Tyskland med ett par ändringar i metoden. Kortfattat innebar 

detta att lämplig mängd av svampisolat plockades i den yttre delen av svampens tillväxtzon på 

agarplattan. Materialet sattes på en position på MALDI-plattan och fick torka in innan det 
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täcktes med myrsyra (70 %); därefter tillsattes acetonitril (98,9 %). Sist täcktes provmaterialet 

med en matrixlösning bestående av α-cyano-4 hydroxy-cinnamic acid (HCCA) (BRUKER, 

Tyskland) i 50 % acetonitril och 2,5 % trifluorättiksyra (TFA) och med koncentrationen 10 

mg HCCA/ mL. De 18 stammarna analyserades i kvadruplikat med MALDI-TOF MS enligt 

handhavande 'Maldi Microflex samt Maldi Biotyper 3.1'
14

. 

  

Preparering av prov enligt myrsyra extraktionsmetod, ME 

De odlade stammarna preparerades för extraktion med myrsyra enligt protokoll ME
8
 från 

BRUKER. Kortfattat innebar detta att lämplig mängd av svampmaterial plockades från SAB 

PS-plattan och löstes upp i ett Eppendorfrör med ultrarent vatten. Ren etanol tillsattes till 

röret, röret centrifugerades och supernatanten hälldes av; pelleten fick därefter torka i ca 60 

min. Myrsyra tillsattes till röret och volymen anpassades, det vill säga i lika stor volym, till 

den torkade pelletens storlek och röret inkuberades i 10 min i rumstemperatur. Samma mängd 

ren acetonitril som myrsyra tillsattes och inkuberades återigen under samma förhållanden. 

Röret centrifugerades och 1 µL av supernatanten sattes till en av de 96 positionerna på 

MALDI-plattan. Provet torkades i rumstemperatur och sedan täcktes det med matrix. 

    När matrixlösningen torkat var det färdigt för att analyseras med MALDI-TOF MS enligt 

handhavande ’Maldi Microflex samt Maldi Biotyper 3.1
13

’. Stammarna analyserades i 

kvadruplikat. 

 

Preparering av prov enligt buljong- myrsyra extraktionsmetod, BME 

Svampmaterialet i buljonglösning förbereddes enligt protokoll BME
9
 från BRUKER. 

Kortfattat innebar detta att materialet i inkuberingsröret sedimenterade och en del av 

sedimentet överfördes till ett Eppendorfrör. Röret centrifugerades och supernatanten 

                                                 
14

 Laboratoriemedicin Västernorrland, klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset i Sundsvall- Härnösand, Sundsvall. 

HANDHAVANDE, Maldi Microflex samt Maldi Biotyper 3.1. Utgåva 10, 2014-12-17  
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avlägsnades försiktigt med en pipett. Pelleten tvättades med ultrarent vatten och 

centrifugerades på nytt. Supernatanten avlägsnades försiktigt; tvättsteget upprepades 

ytterligare en gång och ultrarent vatten tillsattes till Eppendorfröret med den tvättade pelleten. 

Därefter utfördes extraktion enligt myrsyra extraktionsmetod, ME.  

 

Kontrollmaterial 

Vid varje tillfälle som prov sattes på MALDI-plattan sattes en positiv och en negativ kontroll. 

Den positiva kontrollen bestod av en Staphylococcus aureus stam (ATCC 29213) som täckts 

med matrix; den negativa kontrollen bestod av enbart matrix. Kontrollerna användes bland 

annat för att upptäcka eventuella fel med instrumentet och kontaminationer av matrix.  

Proverna analyseras med MALDI-TOF MS enligt handhavande 'Maldi Microflex samt Maldi 

Biotyper 3.1’
13

. 

 

Bearbetning av resultat och statistiska analyser 

Vid analys med MALDI-TOF MS bedömdes identifieringsresultat enligt handhavande 

'Acceptanskriterier för identifiering av mikroorganismer'
15

. Kortfattat innebar detta att ett 

poängvärde ≥ 2,00 fick en grön färgkod och indikerade på en relativt hög säkerhet i 

identifieringen av stammen till art. Ett poängvärde ≥ 1,70 och ≤ 1,99 fick en gul färgkod 

vilket indikerade på en något osäkrare identifiering och stammen klassades efter identifierat 

släkte. Poängvärden mellan 0,00 och 1,69 klassades som en opålitlig identifiering (NRI)
16

 och 

fick en röd färgmarkering vid analys. I de analyser som fick ett poängvärde <0 lyckades inte 

MALDI-TOF MS hitta något protein i provet och inga toppar kunde registreras (NPF)
17

. 

Provet fick även här en röd färgmarkering och det var inte möjligt att identifiera  

                                                 
15

 Laboratoriemedicin Västernorrland, klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset i Sundsvall- Härnösand, Sundsvall. 

HANDHAVANDE, Acceptanskriterier för identifiering av mikroorganismer. Utgåva 6, 2014-10-27  
16

NRI- no reliable identification 
17

NPF- no peaks found 
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mikroorganismen med MALDI-TOF MS
18

.     

    Prover med annan artbestämning än namngett av UK NEQAS klassades efter identifierat 

släkte. Prover med annan identifiering av släkte klassades som ej identifierbara (NRI).  

    Resultaten angavs i andel korrekt identifierade stammar till minst släktnivå samt andel 

identifierade till art respektive släkte för var och en av de tre extraktionsmetoderna. För att 

klassas som identifierad krävdes att minst 1 av 4 kvadruplikat identifierats till rätt släkte 

(poängvärde ≥ 1,70 och ≤ 1,99) eller till rätt art (poängvärde ≥ 2,00).  

    Utvärdering av MALDI-TOF MS förmåga att identifiera stammar utifrån de olika 

preanalytiska metoderna utfördes genom statistik hypotesprövning i form av Chitvåfördelning 

(χ
2
-test). P-värde <0,05ansågs som statistiskt signifikant. Chitvåfördelningen baserades på de 

totalt 216 analyserna (kvadruplikat av 18 stammar gav 72 analyser per metod) från de tre 

preanalytiska metoderna. De tre metoderna jämfördes mot varandra i 4 stycken χ
2
-test. Först 

jämfördes DE, ME och BME i ett χ
2
-test för att se om det fanns någon signifikant skillnad 

mellan metodernas identifieringsförmåga. Därefter jämfördes metoderna direkt mot varandra i 

3 separata χ
2
-test för att närmare utreda om de olika prepareringsmetoderna skilde sig åt; DE 

jämfördes mot ME och mot BME, sedan jämfördes ME mot BME.  

 

RESULTAT 

I studien genomfördes tre preanalytiska metoder från BRUKER på 18 kända svampstammar. 

Startmaterialet var ett framodlat isolat av en svampkoloni, därefter preparerades provet enligt 

var och en av de tre metoderna och analyserades med MALDI-TOF MS. Minst ett av fyra 

kvadruplikat med ett poängvärde ≥ 1,70 krävdes för att en stam skulle klassas som 

identifierad till minst släkte.  
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Odling och ympning av stammar samt förberedelse av material för buljonglösning 

Odling på SAB PS-platta  

Samtliga 18 primärodlade stammar var odlingsbara och växte på SAB PS-plattan utan 

svårigheter. Inkuberingstiden varierade mellan 1 till 5 dygn. Svampmaterialet användes för 

sekundärodling i buljonglösning, proteinextraktion och analys.  

 

Ympning i buljonglösning för buljong- myrsyra extraktionsmetod, BME 

Vid sekundärodling i buljonglösning växte samtliga 18 stammar utan svårigheter och kunde 

skördas efter 1 till 3 dygn. 

 

Analysresultat med MALDI-TOF MS 

Preparering av prov enligt direkt extraktionsmetod, DE 

Totalt identifierade MALDI-TOF MS 6 stycken (33 %) av de 18 stammarna som preparerats 

enligt DE, till minst släktnivå (se figur 1). Av de 6 identifierade stammarna kunde 2 

artbestämmas (prov nr 1 och 6); resterande 4 stammar (prov nr 2, 4, 12 och 14) klassades efter 

identifierat släkte, se tabell 1. Tolv (67 %) av de arton analyserade stammarna kunde inte 

identifieras med DE.  

 

Preparering av prov enlig myrsyra extraktionsmetod, ME  

Totalt identifierade MALDI-TOF MS 15 stycken (83 %) av de 18 stammarna, som 

preparerats enligt ME, till minst släktnivå (se figur 1). Av de 15 identifierade stammarna 

kunde 8 artbestämmas; resterande 7 stammar klassades efter identifierat släkte (se tabell 1). 

Av dessa sju stammar hade fyra poängvärden över 2,00 men identifierades till annan art inom 

släktet Trichophyton och klassades därför efter släkte. Tre av de arton analyserade stammarna 

kunde inte identifieras med ME på grund av för låga poängvärden (<1,70), se tabell 1. 
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 Preparering av prov enligt buljong- myrsyra extraktionsmetod, BME  

Totalt identifierade MALDI-TOF MS 17 stycken (94 %) av de 18 stammar, som preparerats 

enligt BME, till minst släktnivå (se figur 1). Av de 17 identifierade stammarna kunde 14 

artbestämmas; resterande 3 stammar klassades efter identifierat släkte (se figur 1 och tabell 1). 

Dessa tre stammar hörde till släktet Trichophyton men blev identifierade till annan art trots 

poängvärden över 2,00. En av de arton analyserade stammarna (prov nr 10, Acremonium sp) 

kunde inte identifieras med BME på grund av för låga poängvärden, se tabell 1.  

 

 

 Figur 1. Histogrammet visar antalet av de 18 analyserade stammar som har identifierats till art (grön färg), 

släkte (gul färg) samt ej identifierade (röd färg) för de tre preanalytiska metoderna. Y-axeln visar antal stammar 

inom kategorin och X-axeln visar de tre olika proteinextraktionsmetoderna (DE- direkt extraktionsmetod, ME-

myrsyra extraktionsmetod och BME- buljong- myrsyra extraktionsmetod).  
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M- mögelsvamp; D- dermatofyt. 
a
 NPI- No Peaks found, MALDI-TOF MS poängvärde <0; NRI- Not Reliable Identification, MALDI-TOF MS 

poängvärde <1,70 

 
b
 MALDI-TOF MS poängvärde ≥1,70 och ≤1,99 

 
c
 MALDI-TOF MS poängvärde ≥2,00  

d
 antal identifierade stammar till minst rätt släkte av 18 möjliga. 

*Identifierad till fel art men rätt släkte, klassat efter släkte.  

  

Tabell 1. Förteckning över de 18 stammarna som preparerats enligt de tre preanalytiska metoderna och analyserats med 

MALDI-TOF MS. Varje stam har analyserats i kvadruplikat och analysresultaten har delats upp i identifiering efter art, 

släkte eller ej identifierad. Högsta poängvärde för respektive stams analysresultat har noterats i tabellen.  

 

Stam 

Prov 

nr Direkt extraktionssmetod Myrsyra extraktionsmetod  

Buljong- myrsyra 

extraktionsmetod 

    

NPF/ 

NRIa 

 
n/4 

Släkteb 

 

 
n/4 

Artc 

 

 
n/4 

Högsta 

poäng-
värde  

av fyra 

analyser 

NPF/ 

NRIa 

 
n/4 

Släkteb 

 

 
n/4 

Artc 

 

 
n/4 

Högsta 

poäng-
värde  

av fyra 

analyser 

NPF/ 

NRIa 

 
n/4 

Släkteb 

 

 
n/4 

Artc 

 

 
n/4 

Högsta 

poäng-
värde  

av fyra 

analyser 

Aspergillus 
fumigatus (M) 1  3  - 1 2,366 - - 4 2,234 - - 4 2,380 

Trichophyton 

rubrum (D) 2  3 1 - 1,791 - 1 3 2,082 2 - 2 2,058 

Microsporum 
fulvum (D) 3  4  - - 0,00 2 - 2 2,038 1 1 2 2,282 

Aspergillus 

glaucus (M) 4  3 1  - 1,798 1 3 - 1,873 - - 4 2,313 

Aspergillus 

niger (M) 5  4 - - 0,00 - 3 1 2,224 - - 4 2,332 

Trichophyton 

interdigitale (D) 6 3  - 1 2,029 - 3 1 2,046 - 1 3 2,118 

Microsporum 

persicolor (D) 7  4 - - 0,00 4 - - 0,00 - - 4 2,180 

Scopulariopsis 
brevicaulis (M) 8  4 - - 0,00 1 3 - 1,888 - - 4 2,434 

Trichophyton 

interdigitale (D) 9  4 - - 0,00 - 3 1 2,000 - 1 3 2,438 

Acremonium sp 
 (M) 10 4  - - 0,00 4 - - 0,00 4 - - 0,00 

Aspergillus 

versicolor (M) 11 4  - - 0,00 4 - - 0,00 - - 4 2,297 

Alternaria 

alternata (M) 12  3 1 - 1,926 1 1 2 2,184 - - 4 2,227 

Trichophyton 

interdigitale (D) 13 4  - - 0,00 - 4 - 2,179* 1 - 3 2,363 

Trichophyton 

rubrum (D) 14  3 1 - 2,071* - 4 - 1,958 3 1 - 1,865 

Trichophyton 
rubrum (D) 15 4  - - 0,00 - 4 - 1,933 3 1 - 2,008* 

Aspergillus 

fumigatus (M) 16 4  - - 0,00 2 - 2 2,213 - - 4 2,408 

Trichophyton 
mentagrophytes (D) 17 4  - - 0,00 1 3 - 1,889 - 4 - 2,428* 

Scopulariopsis 

brevicaulis (M) 18 4  - - 0,00 - 4 - 1,984 - 2 2 2,450 

Totalt n/72 
 

66 

 

4 

 

2 

 6/18d 

20  

 

36 

 

16 

 15/18d 

14  11  47  

17/18d 
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Stammar identifierade till annan art eller släkte av MALDI-TOF MS 

Sex stammar av släktet Trichophyton (prov nr 6, 9, 13, 14, 15 och 17) och en stam (prov nr 

18) av Scopulariopsis blev identifierade av MALDI-TOF MS att tillhöra andra arter än vad 

som uppgetts av UK NEQAS, se tabell 2. Stam nr 3 identifierades av MALDI-TOF MS till ett 

annat släkte än vad som uppgetts av UK NEQAS, se tabell 2.  

  

Tabell 2. Tabell över de 8 stammar som identifierades till annan art eller annat släkte av MADLI-TOF MS.  

 

Prov nr Stam Identifiering 

14 T. rubrum T. tonsurans, T. interdigitale 

15 T. rubrum T. tonsurans, T. interdigitale 

6 T. interdigitale T. tonsurans 

9 T. interdigitale T. tonsurans, T. equinum 

13 T. interdigitale T. tonsurans 

17 T. mentagrophytes T. tonsurans, T. interdigitale 

18 S. brevicaulis S. brumptii 

3 M. fulvum T. interdigitale 

 

 

Statistiska analyser 

Vid jämförelse av MALDI-TOF MS förmåga att identifiera svampstammarna utifrån de totalt 

216 analyser (72 analyser per metod) som preparerades enligt de tre preanalytiska metoderna 

var skillnaden statistiskt signifikant (P<0,00001). Vid jämförelse mellan DE och var och en 

av de andra två metoderna, ME och BME, observerades en signifikant skillnad för båda χ
2
-

testerna (P<0,00001 för båda). Vid samma statistiska jämförelse mellan ME och BME kunde 

en signifikant skillnad påvisas (P<0,05) i hur MALDI-TOF MS kunde identifiera de olika 

proverna till art och släkte.  

 

DISKUSSION 

MALDI-TOF MS är en metod som används inom rutindiagnostiken av bakterier med fördelen 

att den är snabb och kan användas på intakta mikroorganismer [12]. Dock har den varit svår 
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att applicera på svamp eftersom de är mer biologiskt komplexa än bakterier. BRUKER har 

arbetat fram tre standardiserade preanalytiska metoder för preparering av svamp där hänsyn 

har tagits till det här problemet. Syftet med studien var att utvärdera de tre preanalytiska 

metoderna från BRUKER vid identifiering av svamp med MALDI-TOF MS. Provmaterialet 

bestod av 18 kända svampstammar av dermatofyter och mögelsvampar som preparerades 

enligt direkt extraktionsmetod, myrsyra extraktionsmetod och buljong- myrsyra 

extraktionsmetod. Metoderna och resultaten jämfördes med avseende på kortast 

provberedningstid med ett tillförlitligt analysresultat.  

    Resultaten i studien visade att med BRUKERs direkta extraktionsmetod identifierade 

MALDI-TOF MS endast 33 % av stammarna till minst rätt släkte. Av de 18 stammarna kunde 

inte mer än 11 % artbestämmas. Däremot när stammarna preparerades enligt myrsyra 

extraktionsmetod uppnåddes ett betydligt bättre resultat där MALDI-TOF MS identifierade  

83 % av stammarna till minst släktnivå och där 44 % kunde artbestämmas. Vid preparering 

enligt buljong- myrsyra extraktionsmetod lyckades MALDI-TOF MS identifiera 94 %, det 

vill säga alla stammar utom en, till minst rätt släkte. Totalt 78 % av de 18 stammarna 

artbestämdes.  

    För att se om det fanns någon skillnad mellan identifieringsresultaten med MALDI-TOF 

MS för de tre preanalytiska metoderna utfördes χ
2
-test. Enligt den statistiska analysen fanns 

det en signifikant skillnad mellan de tre metodernas identifieringsresultat till art och släkte. 

Även när metoderna jämfördes i separata χ
2
-test fanns det en signifikant skillnad mellan den 

direkta metoden och var och en av de längre extraktionsmetoderna. Vidare fanns en 

signifikant skillnad mellan de två längre extraktionsmetoderna, som gav bäst resultat, det vill 

säga buljong- myrsyra extraktionsmetod och myrsyra extraktionsmetod.   
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Med den direkta extraktionsmetoden identifierade MALDI-TOF MS alltför få av stammarna, 

de flesta till enbart släkte och endast ett av fyra kvadruplikat. För att få en pålitlig identifiering 

måste provet köras i upprepade provsättningar annars ger det en alltför stor osäkerhet vid 

analys och metoden blir inte tillförlitlig. I en studie av Kemptner et al. visar MALDI-TOF MS 

en förbättring i reproducerbarhet, hos metoden för direkt extraktion, när prov och matrix 

blandas till en suspension innan provsättning [13]. Det extra prepareringssteget minskar de 

felkällor som kan uppstå i handhavande vid direktöverföringen av intakta celler. En 

suspension av prov och matrix gör också att svampcellerna får en längre inkubering i 

matrixlösningen. Den längre inkuberingen tycks underlätta lysering av cellerna och frigöring 

av analyten samt ger en jämn inbäddning i matrix och homogen jonisering av provet [12, 13]. 

Resultaten från studien visar att identifieringen av stammarna troligtvis hade förbättrats om en 

ändring i provberedningen för den direkta extraktionsmetoden genomförts enligt studien.  

    Myrsyra extraktionsmetod tog cirka 2 timmar längre tid att utföra. Det utökade 

extraktionssteget gav större risk för slumpmässiga fel men metoden gav ett klart bättre resultat 

än direkt extraktionsmetod och fler stammar identifierades till både art och släkte. Metoden 

känns därför relativt säker för en identifiering till släktnivå då det i många fall, vid 

frågeställning om svamp, inte är nödvändigt med artbestämning för att kunna ge en patient 

rätt behandling
3 

[14]. I en artikel av Lau et al. åskådliggörs en tänkbar orsak till varför 

myrsyra extraktionsmetod ger ett bättre identifieringsresultat än den direkta 

extraktionsmetoden. Direktöverföring av intakta celler till MALDI-plattan medför att salter, 

fetter och andra cellrester som finns i provet följer med och kan störa analysen. I myrsyra 

extraktionsmetod ingår ett extra prepareringssteg som gör att problemet undviks eftersom 

cellresterna hamnar i pelleten och supernatanten med innehållande analyt används vid 

provsättning [15]. Teorin överensstämmer med erhållna resultat i den aktuella studien, vilka 
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visade en klar ökning av antalet identifierade till släkte med myrsyra extraktionsmetod i 

jämförelse med direkt extraktionsmetod. 

    En studie utförd av Schulthess et al. visar att svampar preparerade enligt myrsyra 

extraktionsmetod signifikant ger lägre antal identifieringar än buljong- myrsyra 

extraktionsmetod. Enligt författarna kan problemet bero på att agar från odlingsplattan 

kontaminerar materialet och försvårar analysen av provet [16]. Enligt andra källor så orsakar 

agar ingen kontaminering och ger inget bakgrundsbrus som kan störa analysen
19

. I denna 

studie finns en signifikant skillnad på identifieringsresultat mellan myrsyra extraktionsmetod 

och buljong- myrsyra extraktionsmetod men det är svårt att avgöra om det kan bero på 

kontaminering från agar.   

 

Både vid prepareringen av stammarna enligt direkt extraktionsmetod och myrsyra 

extraktionsmetod var det svårt att plocka rätt del och rätt mängd av svampkolonin från 

agarplattan. Enligt BRUKER är det viktigt att cellerna kommer från mycelet, det vill säga från 

den yngre delen av svampen som finns i ytterkanten av svampens tillväxtzon, och inte från 

sporer
8
. Sporer har ett annat masspektra och kan försvåra identifieringen

7 
[11]. Samma 

svårighet upplevdes inte med buljong- myrsyra extraktionsmetod eftersom i stort sett allt 

material som sekundärodlades var mycel. Preparering enligt direkt- och myrsyra 

extraktionsmetod kan antagligen förbättras och ge större säkerhet i handhavande genom 

användandet av en stereolupp när svampmycel plockas från agarplattan.  

    Vissa mögelsvampar, t.ex. Aspergillus, har pigmentet melanin i cellväggen vilket skyddar 

svampen mot UV-strålning. Pigmentet kan störa vid analysen med MALDI-TOF MS och 

problemet tycks var störst vid metoderna för direkt- och myrsyra extraktion men minskar vid 

odling i buljong [11, 17]. I denna studie fick flertalet av stammarna från släktet Aspergillus 

                                                 
19
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bättre poängvärden efter preparering enligt buljong- myrsyra extraktionsmetod. I en annan 

undersökning av Panda et al. visar, precis som i aktuell studie, en signifikant förbättring i 

resultaten när svampar prepareras enligt buljong- myrsyra extraktionsmetod i jämförelse med 

myrsyra extraktionsmetod [18]. Det tycks vara så att den negativa effekten av olika 

odlingsförhållanden och pigmentbildning hos vissa svampar minskade i och med det enhetliga 

mycel som producerades i buljongen.   

    Då stammarna preparerades enligt buljong- myrsyra extraktionsmetod blev 

identifieringsresultatet det klart bästa och mest tillförlitliga, överlägset den direkta 

extraktionsmetoden och något bättre än myrsyra extraktionsmetod. En studie av Schulthess et 

al. visar ett liknande resultat vid identifiering av mögelsvampar som prepareras enligt 

buljong- myrsyra extraktionsmetod och där samma databas och referensbibliotek används. 

Undersökningen identifierar 72 % till art av 200 isolat av mögelsvamp i jämförelse med 

denna studie då 78 % artbestämdes. Författarna till artikeln anser att referensdatabasen är 

mycket pålitlig men att den skulle kunna förbättras genom att fler referensspektra lades in. 

Det skulle ge MALDI-TOF MS möjligheten att kunna särskilja närbesläktade arter och 

därmed minska antalet svampar som inte är identifierbara på grund av att de inte finns 

representerade i databasen [16].   

    En orsak till att preparering enligt buljong- myrsyra extraktionsmetod gav bästa resultat kan 

bero på att databasen som användes för identifiering av svampstammar är baserad på 

referensspektra som preparerats enligt just denna metod. Detta kan negativt påverkat 

identifieringen av stammarna vid preparering enligt direkt extraktionsmetod och myrsyra 

extraktionsmetod. Metoderna gav troligtvis avvikande proteinprofiler för de analyserade 

stammarna vilket i sin tur försvårade matchningen mot referensspektra [15, 19, 20]. 

   I och med den extra ympningen i buljong och dess påföljande hantering tog buljong- 

myrsyra extraktionsmetod cirka 1-3 dagar extra i jämförelse med de två andra metoderna. 
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Vissa av stammarna hade även svårt att sedimentera till botten på grund av mycelets 

hydrofoba egenskaper och dess lägre densitet än buljonglösningen vilket resulterade i att det 

blev svårt att få en samlad pellet efter centrifugering. Detta löstes genom att gradvis ersätta 

odlingsmediet med vatten vilket underlättade bildandet av en homogen pellet vid 

centrifugering
12

. Förutom att detta var tidskrävande tycktes det som att de stammar som hade 

svårt att sedimentera och bilda pellet också fick ett sämre resultat vid identifiering med 

MALDI-TOF MS. En tänkbar anledning kan vara att kvarvarande buljonglösning i pelleten 

gav en lägre koncentration på analyten samt att det blev svårare att få pelleten helt torr, innan 

myrsyran tillsattes, vilket kan ha försämrat lyseringen av cellerna [21].  

  

Svampen Acremonium sp visade sig inte kunna identifieras med någon av de tre metoderna. I 

referensdatabasen representerades släktet Acremonium av arten Acremonium strictum. Den 

missade identifieringen berodde antagligen på en begränsning med referensdatabasen och att 

referensspektrumet för arten Acremonium strictum skilde sig alltför mycket från släktets 

Acremoniums proteinprofil för att kunna matchas med tillräcklig höga poängvärden. I de 

flesta fall då MALDI-TOF MS ger låga poängvärden med den direkta extraktionsmetoden 

förbättras resultaten med ytterligare extraktionssteg. I de fall instrumentet misslyckats med att 

göra en identifiering beror det på att antalet arter som finns med i referensdatabasen är 

begränsat eller att instrumentet inte kan särskilja genetiskt lika arter [6, 9, 22].  

    Sex stammar av släktet Trichophyton och en stam av Scopulariopsis blev identifierade av 

MALDI-TOF MS att tillhöra andra arter än vad som uppgetts av UK NEQAS. En av 

stammarna tillhörande släktet Microsporum blev identifierad till Trichophyton. I en liknande 

studie utförd vid Laboratoriemedicin Västernorrland 2014 identifieras, liksom i denna studie, 
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stammar tillhörande släktet Trichophyton till andra underarter
20

. Gemensamt för Microsporum 

och Trichophyton är att de tillhör gruppen dermatofyter. Arter inom gruppen är fylogenetiskt 

närbesläktade och vissa av stammarna har tidigare hört till samma art. Troligtvis ligger deras 

proteinprofiler väldigt nära varandra och försvårar separeringen med MALDI-TOF MS [2, 23, 

24]. Vissa patongena svampar som hör till samma släkte kan ha olika känslighet mot 

antimykotika. Det här kan innebära, när MALDI-TOF MS identifierar patientprov till en 

annan art inom samma släkte, att patienten får en felaktig behandlingen eller behandlas i 

onödan [25]. 

 

Vid prepareringen av svampstammarna var det svårt att veta hur länge de skulle inkuberas vid 

den primära odlingen innan vidare sekundärodling, extraktion och analys. Enligt Normand et 

al. har odlingstiden och mognadsgraden hos svampen en påverkan på masspektrum och kan 

försvåra identifieringen med MALDI-TOF MS. Författarna menar att detta och andra problem 

som att proteinprofilerna kan variera inom samma art skulle kunna överbryggas genom att 

utöka antalet stammar som representerar en art i referensdatabasen och med fler 

referensspektra från olika mognadsstadier från en och samma stam [10, 14]. Eftersom det är 

möjligt att skapa sin egen referensdatabas med MALID Biotyper skulle ett utökat antal 

referensspektra kunna ge en säkrare identifiering oavsett svampens fysiologiska egenskaper 

och den subjektiva bedömningen som är nödvändig får minskat genomslag. Vissa studier 

tyder på att förutom inkuberingstiden så har val av odlingsmedium vid primärodling en 

påverkan på svampens proteinprofil och genom att använda medium där sporulering fördröjs 

                                                 
20
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using matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry. Institutionen för kvinnors och 
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erhålls mera homogena masspektra [26]. I en artikel av Theel et al. så hävdas det motsatta där 

inget i undersökningen visar på detta [14]. I denna studie användes endast en typ av fast 

odlingsmedium och det gick inte att avgöra om det valda mediet hade någon inverkan på 

stammarnas proteinprofiler.       

 

I en artikel av Vlek et al. diskuteras möjligheten att sätta en lägre gräns för poängvärdet som 

erhålls vid identifiering av svamp med MALDI-TOF MS. Det skulle öka antalet säkra 

identifieringar eftersom instrumentet i många fall lyckas med att artbestämma korrekt, dock 

till för låga poängvärden (<2,00) [27]. En artikel av Theel et al. visar att när poängvärdena 

sänks på detta sätt förbättras andelen lyckade artidentifieringar utan ökning av antalet 

misslyckade identifieringar [14]. I nuvarande studie skulle ett lägre gränsvärde betyda att när 

stammarna preparerades enligt myrsyra extraktionsmetod skulle 61 % i stället för 44 % av 

stammarna identifierades till art. Det skulle inte göra någon skillnad för metoden buljong- 

myrsyra extraktionsmetod eftersom de flesta identifierade stammarna redan hade tillräckligt 

höga poängvärden. För den direkta extraktionsmetoden skulle andelen artbestämda öka från 

11 % till 28 %. Enligt en studie av Becker et al. så kan det behövas fler provsättningar, när ett 

lägre gränsvärde antas, för att stärka resultat med låga poängvärden och undvika 

felidentifieringar [20]. Det här kan bli nödvändigt vid den direkta extraktionsmetoden då 

metoden endast identifierade 1 av 4 kvadruplikat.    

 

I den här studien utvärderades BRUKERs tre preanalytiska metoder vid identifiering av 

svamp med MALDI-TOF MS. En bra metod för rutindiagnostik av svamp bör vara enkel att 

utföra, ha kort turnaround time (TAT-tid), robust med avseende på variationer i 

odlingsförhållanden, applicerbar på kliniskt relevanta svampar samt kostnadseffektiv [28]. 

Fördelen med de korta provberedningarna är att de är bättre anpassade till rutindiagnostik där 
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snabbast möjliga provsvar är önskvärt och preparering enligt buljong- myrsyra 

extraktionsmetod kan upplevas som lång och tidskrävande [11, 16]. En snabb och riktig 

diagnos är inte bara viktig för att kunna sätta in rätt behandling i ett tidigt skede och minska 

smittspridningen utan också för att spara in på samhällets kostnader. Dock visade studien att 

MALDI-TOF MS lyckades bäst med att ge en säker identifiering av stammarna till både 

släkte och art när de preparerades enligt buljong- myrsyra extraktionsmetod. Det optimala 

vore att den korta direkta extraktionsmetoden skulle kunna bli ett alternativ inom 

rutindiagnostiken av svamp i framtiden och samtidigt ge ett lika bra resultat som vid odling i 

buljong. För att nå detta mål krävs det ytterligare studier med avseende på den direkta 

extraktionsmetodens reproducerbarhet i identifiering av svamp där de preanalytiska stegen 

behöver förbättras och referensdatabasen utökas. 
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