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Sammanfattning 

 
MALDI-TOF MS används rutinmässigt inom diagnostiken på mikrobiologiska laboratorier. 
Traditionellt har den haft problem med grampositiva bakterier som streptokocker. 
Viridansstreptokocker analyseras inte med MALDI-TOF MS i rutindiagnostiken utan med mer 
tidskrävande metoder. Kolonier av viridansstreptokocker applicerades på metalltestkort (Bruker 
daltonics). Varje stam applicerades på sex brunnar, tre med myrsyra och matrix och tre med endast 
matrix. Syftet var att testa tidigare identifierade (MALDI-TOF MS (Bruker Daltonics) och VITEK 2 
compact (bioMérieux, Inc.) frysta stammar av viridansstreptokocker från positiva blododlingar för 
reproducerbarhet i MALDI-TOF MS (Bruker Daltonics). Den sammanlagda bedömningen var att 93 % 
var reproducerbara men ett antal brunnar blev identifierade som en annan art. I rutindiagnostiken 
appliceras en till två brunnar och det medger en större sårbarhet för metoden, men myrsyra höjde 
scorevärdet från 2,11 till 2,18 där tidigare identifikationer stämde. 

  
Nyckelord: Viridansstreptokocker, MALDI-TOF MS, reproducerbarhet, Bruker Daltonics 
  
 

  



 
 

Summary 

Reproducibility test of Viridians streptococci with MALDI-TOF MS 
  
MALDI-TOF MS is heavily used at microbiology laboratories in routine diagnostic. So far in its short 
history it has struggled with gram-positive bacteria like streptococci. Viridians streptococci is currently 
not analyzed with MALDI-TOF MS, instead more time-consuming methods are employed. Isolates of 
viridians streptococci were applicated to a metal testcard (Bruker Daltonics) Each bacterium were 
applicated on six wells respectively, all wells with matrix and formicic acid 70 % [v/v] were added on 
three wells. The aim of this study was to test the reproducibility of previously identified viridians 
streptococci from blood cultures by MALDI-TOF MS (Bruker Daltonics, MA, USA) and VITEK 2 
compact (bioMérieux). In total assessment 93 % of viridans streptococci were reproducible but in a few 
wells other species were identified. Only one or two wells are applicated in a routine laboratory, which 
makes the method more vulnerable. The viridians streptococci with addition of formicic acid 70 % [v/v] 
had a mean scorevalue of 2,18 (MaldiScore) and without formicic acid 70 % [v/v] it was 2,11.     
 
Keywords: Viridans streptococci, MALDI-TOF MS, reproducibility, Bruker Daltonics 



 
 

Innehållsförteckning 

 
 

Inledning 1 

Bakgrund 1 

Streptokocker 1 

Hemolys som indelning av streptokocker 1 

Lancefield-ytantigen som indelning av streptokocker 1 

Viridansstreptokocker 1 

Klinisk relevans av viridansstreptokocker och S. pneumoniae 2 

Diagnostik av S. pneumoniae och viridansstreptokocker 3 

MALDI-TOF MS 4 

Metodprincip 4 

Begränsningar med MALDI-TOF MS och grampositiva bakterier 4 

MALDI-TOF MS och analys av viridansstreptokocker samt S. pneumoniae 5 

MALDI-TOF MS reproducerbarhet 5 

Syfte 6 

Material och metod 7 

Urvalskriterier 7 

Förvaring och odling 7 

MALDI-TOF MS 7 

Bedömning reproducerbarhet 8 

Statistisk beräkning 8 

Etiska överväganden 8 

Resultat 9 

Diskussion 11 

Resultatdiskussion 11 

Metoddiskussion 12 

Slutsatser 13 

Referenser 14 

 

 

 
 
 



1 
 

Inledning 

 
Matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) används 
regelbundet på olika laboratorium för att identifiera bakterier. MALDI-TOF MS har historiskt sett haft 
problem med att identifiera grampositiva bakterier som har en tjockare cellvägg av peptidoglykan (1). 
Uppdateringar har gjorts men identifikationen av Streptococcus spp. är ännu inte helt tillförlitlig. En 
del laboratorium använder VITEK 2 i rutindiagnostiken. VITEK 2 behöver i genomsnitt ca 3 timmar för 
en enstaka artidentifiering medan MALDI-TOF MS behöver ett fåtal minuter. Flera sjukhus har börjat 
att använda MALDI-TOF MS i rutindiagnostiken för att identifiera viridansstreptokocker och den här 
studien ska undersöka om identifieringarna är reproducerbara (2). 
 

Bakgrund 

Streptokocker 

 
Genus Streptococcus tillhör familjen Streptococcaceae. Streptokocker är aeroba och fakultativt 
anaeroba, växer i luft men stimuleras bäst i luft med några procent CO₂. De växer som kocker i kedjor 
eller par, är grampositiva, katalas- och oxidasnegativa. Indelningen av streptokocker används genom 
serologi och hemolys och undergrupperas utifrån fenotypiska egenskaper. Indelningen är inte självklar 
men en förenkling är efter hemolytisk förmåga eller ytantigen. Det finns även en mindre vanlig grupp 
som kallas streptokockliknande bakterier som skiljer sig genetiskt från övriga streptokocker, till exempel 
S. acidominimus (3, 4).  

Hemolys som indelning av streptokocker 

 
Streptokocker kan vara α, β och γ-hemolyserande på blodagar, viridansstreptokocker är oftast α-
hemolyserande. En typisk α-hemolyserande är S. pneumoniae och en typisk β-hemolyserande är S. 
pyogenes. På blodagar ses α-hemolys då bakterien skapar en enzymatisk reaktion i agarn runt kolonier 
som leder till en grön färg, det orsakas av bakteriens väteperoxid, som reducerar hemoglobinet till 
methemoglobin. β-hemolys är då bakterien lyserar de röda blodkropparna i agarn runt kolonierna så 
det blir en genomskinlig effekt i en makroskopisk undersökning av plattan. Den tredje hemolytiska 
reaktionen är γ-hemolys och innebär att ingen synlig hemolytisk reaktion har ägt rum (4-6) 

Lancefield-ytantigen som indelning av streptokocker 

 
Lancefield-antigenen är uppdelat antingen efter polysackarider i cellväggen eller efter lipoteikonsyra 
(LTA). En del streptokocker saknar det, så som S. pneumoniae. Streptokockerna som har ett Lancefield-
antigen är β-hemolyserande. De viktigaste streptokockerna i den här indelningen som är 
humanpatogena är grupperna A, B, C, och G. Vid misstanke finns det serologiska kit för snabb analys, 
så som ytantigensriktade antikroppar i agglutinationstest (4,7).  

Viridansstreptokocker 

 
Streptokocker som oftast inte uppvisar Lancefield-antigen eller LTA i cellväggen är mer svårgrupperade 
och indelningarna har reviderats några gånger. Viridansstreptokocker delas in i fem grupper.  S. 
pneumoniae kan delas in i viridans men delas ofta in i en egen grupp vilket det här arbetet också kommer 
göra. Det beror på den kliniska relevans som gör att de skiljs från de andra viridansstreptokockerna (4). 
  
Viridansstreptokocker är en bred grupp bakterier som ur ett historiskt perspektiv ständigt ändras då 
nya upptäckter görs. Namnet kommer från det latinska ordet grön (viridis) efter sin gröna nyans som 
den ofullständiga hemolysen skapar i agarn (3,8). Inom Streptococcus spp finns det fem olika grupper 
som innehåller viridansstreptokocker, se tabell I. De har delats in med fenotypiska tester baserat på 
deras vanligaste egenskaper. Till skillnad från gruppen β-hemolyserande streptokocker, förutom 
Bovisgruppen som har antigen D, har de inga specifika Lancefield-antigen, men de kan ha antigen som 
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korsreagerar med Lancefield-antigen. Till exempel kan arter inom anginosusgruppen vara β-
hemolytiska och korsreagera med F, C eller G-antigen (4). 
  
Viridansstreptokocker koloniserar övre luftvägarna, gastrointestinala kanalen och urinvägarna. Mitis, 
Bovis och Anginosusgruppen finns i gastrointestinala kanalen, huden och genitalia. (Mitis i kvinnan 
men ej i mannen). Mutans och Salivariusgruppen finns i munhålan (4,6). 
 

Tabell I Grupper inom viridansstreptokocker och dess indelning av arter 

Mitis/Sanguinisa Mutans Salivarius Anginosus Bovis 

S. australis S. cricetus S. hyointestinalis S. anginosus S. bovis/S. equinus 

S. cristatus S. dentapri S. infantarius S. constellatus S. caballi 

S. danieliae S. dentirousetti S. salivarius S. intermedius S. gallolyticusb 

S. gordonii S. devriesei S. thermophilus   S. henryi 

S. infantis S. downei S. trolodyate   S. infantariusb 

S. lactarius S. ferus S. vestibularis     

S. massiliensis S. macacae       

S. mitis S. mutans       

S. oligofermentans S. orisratti       

S. oralis S. orisuis       

S. parasanguinis S. ratti       

S. peroris S. sobrinus       

S. tigurinus S. ursoris       

S. troglodytidis         

S. sanguinis         

S. sinensis         

aS. pneumoniae kan delas in i Mitis/Sanguinis men särskiljs pga den kliniska relevansen. 
bFinns subsp.         

 

  

Klinisk relevans av viridansstreptokocker och S. pneumoniae 
  
Generellt sett anses viridansstreptokocker som opportunistiska bakterier med låg virulens men en viktig 
förmåga som alla viridansstreptokocker har är förmågan att vidhäfta till epitel, som i svalg och på 
hjärtklaffar. Exakt hur är ännu inte känt men forskning tyder på att det har en skyddande funktion som 
normalflora i munhålan då de blockerar för sjukdomsframkallande β-hemolyserande streptokocker som 
kan orsaka tex tonsillit (9). Arter från grupperna Mitis/Sanguinis, Mutans och Salivarius orsakar 20% 
av alla endokarditer, speciellt om immunsupprimerande patienter drabbas är det viktigt att korrekt 
identifikation sker (4, 10). I mutansgruppen är det främst S. sobrinus och S. mutans som är 
humanpatogen. S. mutans producerar ett enzym som heter glukosyltransferas som hydrolyserar sukros 
till en polysackarid. Polysackariden hjälper bakterierna att fästa vid emaljen på tänderna så att karies 
och plack kan skapas.  Studier visar att viridansstreptokocker i munhålan i sammanband med dålig 
munhygien kan leda till sjukdomar så som parodontit. Parodontit i sin tur kan spridas via blodet till 
hjärtklaffarna och utvecklas till endokardit. Endokardit kan också fås via blodets spridning från 
infektioner i gastrointestinala kanalen och urinvägarna samt genitalierna. Blododlingar som är positiva 
kan tyda på endokardit (4, 11, 12). 
  
Det är kliniskt viktigt att skilja på S. Pneumoniae och viridansstreptokocker. Skillnaden består i 
virulensfaktorerna, speciellt kapseln runt S. pneumoniae. Det finns 91 olika kapselvarianter och 88 % 
orsakar bakteriemi och meningit. S. pneumoniae är även den främsta orsaken till samhällsförvärvad 
bakteriell pneumoni, meningit och otitis media. Positiva blododlingar tyder ofta på meningit (4).   
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Diagnostik av S. pneumoniae och viridansstreptokocker 

 
Det är rutin att odla bakterier på blodagar och den makroskopiska delen är det första steget 
i diagnostiken. Viridansstreptokocker visar oftast α-hemolys eller ibland γ-hemolys på blodagar, det kan 
även förekomma β-hemolys. S. pneumoniae uppvisar α-hemolys med en grön fällning runt agarn, 
utseendet kan skilja beroende på kapslarna. Gramfärgning kan även göras där viridansstreptokocker 
och pneumokocker oftast är lite mer långsträckta till utseendet än övriga streptokocker (4).  
  
Misstänkta S. pneumoniae testas med optochin och testas för löslighet i galla. Generellt är S. 
pneumoniae känslig mot optochin och löser sig i galla medan viridansstreptokocker är resistenta och 
olösliga. Det finns dock ett litet antal stammar av S. pneumoniae som är resistenta (4). 
  
De traditionella analyserna för viridansstreptokocker, till exempel Voges Proskauer (VP) och urease kan 
användas, se figur 1. Analyserna bildar ett flödesschema som via uteslutning leder till rätt bakteriegrupp. 
Men de kommersiella automatiserade testerna har tagit över mer i rutinen där VITEK 2 och MALDI-
TOF MS ofta används (4). VITEK 2 är en utveckling av de traditionellt använda jäsningstesterna som 
användes förr och bygger på samma princip som figur 1 visar. En nackdel med VITEK 2 är den långa 
tiden som analysen tar jämfört med MALDI-TOF MS, (i genomsnitt 3.3 timmar respektive ett par 
minuter), men används inte traditionellt därför att streptokocker har tjockare cellvägg vilket gör att 
MALDI-TOF MS har svårare att utvinna proteinerna som är nödvändiga för att identifiera 
proteinmönstret (2, 8, 13, 14).  
  

 
Figur 1. Flödesschema för traditionella analyser som kan användas för att identifiera grupper inom 
viridansstreptokocker. a Här ingår även sanguinis (Modifierad bild) (12) 
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MALDI-TOF MS 

Metodprincip 

 
MALDI-TOF MS är en automatiserad tillförlitlig biokemisk metod som används i rutinverksamheten för 
identifikation av mikroorganismer. Den använder masspektrometri för att separera joner efter kvoten 
massa/laddning som sker efter att kolonier och ett matrix har applicerats inom samma avgränsning på 
en metallplatta. Plattan benämns även som ett testkort. Matrix används för att lösa upp provet och se 
till att de intermolekylära krafterna reduceras samt att provet inte klumpar ihop. Samt det absorberar 
det ultravioletta ljuset och omvandlar det till värme. Utan matrix skulle lasern förstöra provet och 
omöjliggöra analysen (15). Matrix varierar beroende på tillverkaren av instrumentet, plattan som 
används och materialet som analyseras. Matrixα-Cyano-4-hydroxycinnamic (HCCA) används för 
testplattor av stål och inriktar sig på proteiner och peptider mellan 0,7 till 20 kDa i storlek (16). 
  
Kolonierna på testkortet bestrålas sedan i MALDI-TOF MS av en laser, matrixen absorberar den 
ultravioletta laserstrålen och provet förångas, se figur 2. Lasern delar upp bakteriecellerna i elektrisk 
laddade joner. Jonerna accelererar mot en detektor i ett vakuum. Accelerationen och tiden till detektorn 
mäts och massan av polypeptiderna i mikroorganismen kan beräknas. Joner med mindre kvot rör sig 
snabbare. Det genererar ett spektrum som jämförs mot en databas av relevanta mikroorganismer. När 
identifieringen är klar ges upp mot 10 stycken förslag på arter som rankas från nr 1–10 beroende på vad 
mjukvaran anser vara ett tillförlitligt resultat. Tillförlitligheten ges ett scorevärde utifrån hur nära 
spektrumet det är i databasen. Under 1.7 anses arten ej vara identifierbar, mellan 1.7 – 2.0 anses räcka 
för att identifiera bakteriens grupptillhörighet och över 2.0 anses resultatet vara artspecifikt (2, 16, 17, 
19).  

 
Figur 2. En schematisk bild av MALDI-TOF MS (modifierad bild) (18). 

Begränsningar med MALDI-TOF MS och grampositiva bakterier 

 
MALDI-TOF MS har i princip två stora problem med identifikationen av bakterier. Det första är om 
lasern ej klarar att separera bakteriens proteinmönster på egen hand. I de fallen tillsätts myrsyra i 
preparationsstadiet för att mjuka upp bakteriecellerna vilket gör att lasern klarar att bryta igenom 
cellväggen. Myrsyran lyserar bakteriecellerna och proteinerna kan lättare extraheras. Myrsyra används 
framförallt vid analysering av grampositiva bakterier då cellväggen är tjockare och endast matrixen inte 
räcker för att komma åt proteinerna. Det andra problemet är hur lika vissa bakterier är i deras 
uppbyggnad, speciellt streptokocker (1, 10, 20). 
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MALDI-TOF MS och analys av viridansstreptokocker samt S. pneumoniae 

 
En studie från 2010 visade att MALDI-TOF MS är tillförlitlig för användning i rutindiagnostiken 
förutom vid identifikationen av viridansstreptokocker och pneumokocker (21). Viridansstreptokockerna 
är uppbyggda på ett liknande sätt av ribosomala proteiner. En 16s rRNA gensekvensering visar att de är 
mer än 99 % lika. Likheterna försvårar för MALDI-TOF MS när den ska läsa av proteinmönstret och 
jämföra med existerande databaser. Databaserna som används kan ge problem ifall de inte är 
uppdaterade med korrekta referensmönster för olika viridansstreptokocker (20). En annan studie med 
en groESL gensekvensering som standard visar också på liknande resultat och att det inom samma art 
kan uppkomma mutationer som i sin tur kan leda till identifikationer som visar fel art (11).  
  
MALDI-TOF MS har svårt att skilja Streptococcus pneumoniae från S. mitis, S. oralis och S. 
pseudopneumoniae. Det har visats att det är ett fåtal toppar i proteinmönstret som skiljer sig åt som 
inte mjukvaran kan uppfatta, men topparna kan läsas av manuellt med rätt kunskap (22).   
  
En artikel från 2005 tar upp hur via rekombination S. pneumoniae har tagit upp virulenta egenskaper 
från S. oralis. Artikeln belyser de genetiska skillnaderna och hur de via rekombination blir än mer lika 
(23). En annan studie från 2010 analyserade åtta S. mitis och alla felidentifierades som S. pneumoniae 
(24).  S. pneumoniae svarades ut av MALDI-TOF MS som första alternativet för en S. mitis/oralis och 
flera andra viridansstreptokocker hade med den på resultatlistan. Speciellt prevalent var den på listorna 
av stammarna S. mitis/oralis.  
  
En studie gjord i Kina jämförde pålitligheten i identifieringen av viridansstreptokocker med tre olika 
MALDI-TOF MS system. Av de 181 isolaterna identifierade MALDI-TOF MS (Bruker Biotyper 
(Daltonics, Tyskland) 88,4% korrekt. Men samtidigt blev 21 icke-pneumokocker (S. mitis/S. oralis/S. 
pseudopneumoniae) identifierade som pneumokocker. Studien kommer till slutsatsen att bristen ligger 
i databaserna och uppdateringar av fler referensmönster kommer leda till ökad specificitet (25). 
  
En liknande studie utförd i Italien stödjer slutsatsen från studien i Kina. De fann att MALDI-TOF MS 
från Bruker ökade från 37 % till 61 % av korrekt identifierade arter efter en uppgradering av databasen. 
Av S. pneumoniae identifierade Bruker 92,4% medan VITEK mass spectrometry (MS) som är ett 
instrument med liknande metodprincip identifierade 100 %. VITEK MS hade dock problem att skilja S. 
mitis och S. oralis från varandra och fick liknande siffror som Bruker, 36 % artidentifiering som ökade 
till 69 % om S. mitis och S. oralis slogs ihop till ett komplex (26). En annan studie fann att 
felidentifieringen av streptokocker berodde på för få mönster i databasen. Det fanns tre mönster för S. 
pneumoniae och två för S. parasanguinis vilket gjorde att S. pneumoniae felidentifierades 50 % av 
tillfällena. En manuell uppdatering av databasen gjorde stor skillnad, inte bara för streptokocker utan 
andra bakterier som MALDI-TOF MS haft problem med (27). 

MALDI-TOF MS reproducerbarhet 

 
Mängden studier om reproducerbarhet för organismer inom MALDI-TOF MS är för få för att säkerställa 
evidens men en stor studie gjordes 2015 för att kontrollera reproducerbarheten för VITEK MS i USA. I 
tre städer genomfördes test av sammanlagt 600 isolat 5 gånger. Bland annat ingick Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas auriginosa och Streptococcus agalactiae, varje art hade 60 st isolat och alla 60 
var reproducerbara varje gång (28). 
  
Det har visats innan att MALDI-TOF MS identifierar svampar på ett tillförlitligt sätt och en studie där 
svampar (bland annat Candida albicans) undersöktes med MALDI-TOF MS (Bruker Daltonics, USA) 
och deras reproducerbarhet visade på goda resultat. Reproducerbarheten erhöll ett resultat på 95,1 % 
och 96,2 % av 183 stammar fördelade på två tillfällen (29). 
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Syfte 

 
Syftet var att påvisa reproducerbarheten i tidigare identifikationer av viridansstreptokocker med 
MALDI-TOF MS.  
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Material och metod 

 

Urvalskriterier 

 
I studien ingick 74 stycken bakteriestammar av viridansstreptokocker i positiva blododlingar 
tillhörandes klinisk mikrobiologi på regionsjukhus Ryhov i Jönköping valdes ut från 2015 och 2016. 
Databaserna innehöll analyser av viridansstreptokocker utförda av MALDI-TOF MS (Bruker Daltonics, 
Billerica, MA, USA) och VITEK 2 compact (bioMérieux, Inc. Durham, NC, USA). Kriterierna för 
inklusion var att båda analysmetoderna hade erhållit samma identifikation av bakteriearten. Övriga 
bakterier exkluderades. Totalt inkluderades 72 stammar, se tabell II.  Två stammar föll bort som externa 
bortfall då provernas plats i frysen ej fanns dokumenterade. 
  
Tabell II Urvalet av 
viridansstreptokocker 

Arter Antal       

S. anginosus 18       

S. mitis/oralis 7       

S. oralis 12       

S. salivarius 9       

S. parasanguinis 4       

S. constellatus 2       

S. mutans 2       

S. thermophilus 5       

S. intermedius 6       

S. sanguinis 7       

Totalt 72       

  

Förvaring och odling 
Bakteriestammarna förvarades i rör fyllda med en 20 % skummjölkslösning, frysta i -80℃. Proverna 
tinades i ca 5 minuter. En 1 µl platinös användes för att skrapa upp material till utstryk på agarplattan. 
Plattorna inkuberades i 5 % CO₂ 36℃ i 18-24 timmar. 
  
Efter att plattorna hade inkuberats undersöktes de för växt. Plattor med mindre än 10 kolonier 
bedömdes som för svagt växande för att generera tillräckligt med användbara kolonier. För att få 10 
kolonier eller mer reinkuberades agarplattorna ytterligare i 18-24 timmar. 

MALDI-TOF MS 
De agarplattor som uppvisade över 10 stycken kolonier av en isolerad viridansstreptokock applicerades 
på testplattan (Bruker Daltonics, Billerica, MA, USA). Från varje agarplatta applicerades bakterier till 
sex stycken brunnar. Kolonierna plockades upp med en tandpetare från agarplattan och ströks ut jämnt 
över brunnen. På de tre första brunnarna per bakterie tillsattes 0,5 µl 70 % [v/v] myrsyra och på de 
kvarvarande tre 1 µl matrix HCCA (Bruker Daltonics, Billerica, MA, USA). Efter att myrsyran torkat 
tillsattes matrix på resterande brunnar. Efter att de applicerade brunnarna på testkortet hade torkat 
sattes testkortet i MALDI-TOF MS (Bruker Daltonics, Billerica, MA, USA). Mjukvaran FlexImaging 
(Bruker Daltonics, Billerica, MA, USA) användes för att sköta MALDI-TOF MS instrumentet. 
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Bedömning reproducerbarhet 

  
Reproducerbarheten bedömdes efter bakteriens tidigare artbestämning, scorevärdet som erhölls efter 
av MALDI-TOF MS och hur många analyser som stämde överens med tidigare artbestämning. 
Kriterierna för att en stam skulle vara reproducerbar var att 5 av 6 brunnar stämde överens med tidigare 
artidentifieringar. Kriterierna för att en analys skulle stämma överens med tidigare artbestämning var 
att scorevärdet var över 2.0, att scorevärdet var över 1.7 men samtidigt skulle första och andra arten på 
resultatlistan vara samma art, eller att ett scorevärde på 1.5 erhölls där samtidigt minst 8 av 10 arter 
stämde överens på resultatlistan. Instrumentet kunde också rapportera “no peaks found” vilket 
omöjliggjorde analys. Alla prover som inte motsvarade kraven för korrekt identifiering applicerades på 
sex nya brunnar för en reanalys. No peaks found räknas som icke giltig brunn och erhöll inget värde, 
varken som fynd eller scorevärde. Slutgiltiga data för studien kom från enbart reanalyserna i de fallen. 

  

Statistisk beräkning 

 
Ett independent samples T-test genomfördes med SPSS (IBM, USA) för att beräkna medelvärdet för 
scorevärdet på prover med myrsyra och utan. Signifikationsnivån var 5%. Independent samples t-test 
valdes då två grupper skulle jämföras och en av grupperna hade en variabel, myrsyra i det här fallet. 
Deskriptiv statistik användes för urval och resultat i tabellform. 
 

Etiska överväganden 

 
Bakteriestammar från positiva blododlingar fryses ner på de flesta sjukhus i Sverige. Proverna ingår inte 
i biobankslagen. Alla patientprover har ett identifikationsnummer som avkodas vid 
resultatredovisningen. 
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Resultat 

 
Sammanlagt var det 72 stammar som analyserades över 432 brunnar.  Av de 432 brunnarna var det 395 
stycken som klarade kriterierna. Av de brunnar som klarade kriterierna var det 338 stycken som fick ett 
scorevärde över 2,00. För scorevärden mellan 1,70 och 1,99 var det 57 av 68 brunnar som klarade 
kriterierna. Brunnarna som erhöll ett scorevärde på 1,69 eller lägre var 10 stycken och ingen av dem 
klarade kriterierna. 
  
Av de 72 bakteriestammarna blev 94 % identifierade som samma art från de tidigare identifikationerna 
när 5/6 brunnar stämde överens, se tabell IV. En stam av S. intermedius blev felidentifierad som S. 
mitis/oralis. Två stammar S. salivarius blev felidentifierade som S. mitis/oralis. En stam av S. 
salivarius erhöll inget resultat. För prover där myrsyra applicerats var medelvärdet för scorevärdet 2,18 
och för prover med enbart matrix var det 2,11. I den statistiska beräkningen visade det sig att 
myrsyrabehandlingen gav en signifikant skillnad (P=0,01). 
 

Tabell IV Identifierade arter som blivit godkända enligt kriterierna 

jämfört med tidigare identifikationer från urvalet    

Arter Resultat/Urval     

S. anginosus 18/18     

S. mitis/oralis 22/19     

S. salivarius 8/10     

S. parasanguinis 4/4     

S. constellatus 2/2     

S. mutans 1/1     

S. thermophilus 5/5     

S. intermedius 5/6     

S. sanguinis 7/7     

Totalt 72/72     

 
 
 
 
 
Varje stam analyserades sex gånger där 100 % av S. thermophilus, 95% av S. mitis/oralis, 96 % av S. 
anginosus, 72 % av S. salivarius, 96 % av S. parasanguinis, 83 % av S. constellatus, 83 % av S. 
intermedius, 98 % av S. sanguinis, den enda av S. mutans (100%) var korrekt identifierad. S. 
mitis/oralis fick 108 identifikationer av 103 analyserade brunnar. Utöver det finns 21 brunnar med 
annan identifiering och 16 brunnar blev utsvarade som “no Peaks Found” vilket synes i tabell V. 
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 Tabell V Resultat för alla brunnar ordnat efter om de är korrekt eller felaktigt identifierade och    
ogiltiga värden som No Peaks. 

Art 
Antal 
brunnar 

Korrekt 
identifierade 

Felaktigt 
identifierade No Peaks 

S. anginosus 108 104   4 

S. mitis/oralis 108 103 1 4 

S. salivarius 60 43 13 4 

S. 
parasanguinis 24 23 1   

S. constellatus 12 10 2   

S. mutans 6 6     

S. thermophilus 30 30     

S. intermedius 42 35 4 3 

S. sanguinis 42 41   1 

Totalt 432 395 21 16 

  

  

  
De felaktigt identifierade bakterierna är följande: På en stam av S. salivarius blev tre brunnar 
identifierade som S. vestibularis. Två stammar av S. salivarius blev istället S. mitis/oralis, fyra brunnar 
av sex på en stam och sex brunnar på en stam. En stam S. intermedius fick fyra felidentifikationer som 
S. mitis/oralis. Av S. mitis/oralis identifierades en analys som S. pneumoniae. Av en stam S. 
parasanguinis blev en brunn S. pneumoniae och två brunnar av en stam S. constellatus blev S. 
intermedius. Två interna bortfall ägde rum då ingen växt på agarplattan kunde observeras. 
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Diskussion 

 
Syftet med studien var att påvisa reproducerbarheten i tidigare identifikationer av viridansstreptokocker 
med MALDI-TOF MS. Det finns få eller inga publicerade studier som har gjorts med ämnet 
reproducerbarheten av viridansstreptokocker med MALDI-TOF MS, specifikt med tidigare analys, 
nedfrysning, upptining följt av nya analyser på samma stam. Avsaknaden av studier gör den här studiens 
resultat mer svårtolkade men också viktigare. Studien påvisade att de utvalda bakteriestammarna var 
reproducerbara till 94% där bedömningen var fem av sex brunnar på samma stam som blev korrekt 
identifierade. De visade på ett scorevärde över 2.0 eller 1.7 med de 2 första arterna på resultatlistan som 
stämde överens med varandra. Vidare så undersöktes också effekten av myrsyrabehandling på 
kolonierna och hur det påverkar scorevärdet och identifikationen.  Myrsyra ökade scorevärdet med 
3,32% och genererade flera scorevärden över 2.0. 

Resultatdiskussion 

  
I rutin diagnostiken appliceras varje stam med ett dubbelprov. Den begränsningen gör det viktigt att 
också titta på enskilda brunnar i den här studien. Det är svårt att bedöma reproducerbarhet angående 
viridansstreptokocker då inga studier har gjorts inom ämnet. Det finns dock studier som har behandlat 
identifikation. Studierna har visat på relativt låga resultat och ofta lägre siffror än den här studien. En 
studie från Kina fick 88,4% och en annan från Italien fick 61%. Jämfört med de siffrorna så bedöms 94% 
som god reproducerbarhet (25, 27). 
 
Av 10 stycken stammar av S. salivarius där 60 analyser ingick stämde 43 stycken överens med tidigare 
identifikationer. Arten identifierades som S. mitis/oralis i två stammar. En studie från 2016 visade 
genom gensekvensering att S. mitis/S. oralis är relativt olika från S. salivarius (25). Det stöds ytterligare 
av gruppindelningen som Tabell I visar där S. salivarius och S. mitis/oralis inte ingår i samma grupp. 
Inga andra stammar med S. salivarius hade med S. mitis/oralis i de högsta alternativen på 
resultatlistan. Det kan vara en brist på kompatibla proteinmönster i databaserna som gör att MALDI-
TOF förväxlar arterna. Utöver det finns det en möjlighet att den här stammen av S. salivarius ligger 
genetiskt närmare S. mitis/oralis än andra S. salivarius stammar. 
  
Ett annat utfall var att en stam från S. salivarius där tre av sex brunnar identifierades som S. 
vestibularis. Skillnaden låg i scorevärdena. En brunn av stammen gav S. salivarius ett högt värde på 
2,08 och de andra fem brunnarna hade lägre värden mellan 1,70-1,99. S. salivarius hade dock högre 
scorevärden än S. vestibularis. Som en tidigare nämnd studie visar på är S. vestibularis och S. salivarius 
lika varandra genetiskt (25). Ingen tidigare studie har specifikt riktat in sig på S. salivarius eller visat 
liknande problem med identifiering inom MALDI-TOF MS. Av 10 stammar har den här studien haft fyra 
stammar med brunnar som identifierats som en annan art. På den fjärde stammen felidentifierades flera 
brunnar som S. vestibularis. En reanalys av nämnda stam erhöll S. salivarius på alla brunnar, det kan 
både tala för appliceringens vikt eller en brist på proteinmönster i databasen. 
  
Den första stammen som analyserades var en S. intermedius. Den stammen kunde inte korrekt 
identifieras då två brunnar fick “No Peaks Found” och de fyra andra som S. mitis/oralis. De troligaste 
felen är blandflora eller inkorrekt arkiverad bakteriestam. Ingen av de andra stammarna av S. 
intermedius uppvisade tendenser till felidentifikation. 
  

  
På flera stammar av S. mitis/oralis fanns S. pneumoniae högt upp på resultatlistan över möjliga fynd. 
Flera studier har även visat att det sker på grund av likheten mellan S. mitis/oralis och S. pneumoniae 
(23, 24, 25). S. mitis och S. oralis sätts ofta ihop till ett komplex på grund av likheterna och görs även i 
MALDI-TOF MS (27). Vid identifiering av S. mitis eller S. oralis gav Flex imaging ett meddelande om 
att S. mitis, S. oralis eller S. pneumoniae är nära besläktade och att ett optochintest eller löslighetstest 
för galla kan användas för vidare analys. Det rekommenderas att testerna görs antingen innan eller efter 
analys med MALDI-TOF MS om det misstänks att vara S. pneumoniae, till exempel vid klinisk 
undersökning. Skillnaden mellan en viridansstreptokock och S. pneumoniae kan vara livsavgörande för 
patienten med tanke på infektionerna S. pneumoniae kan ge (4). 
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S. constellatus och S. intermedius ingår i samma grupp. Brunnarna med felaktigt identifierad S. 
intermedius klarade inte inklusionskraven eftersom de erhöll ett lågt scorevärde och tre olika alternativ 
i toppen av resultatlistan. Av stammens korrekt identifierade brunnar fick två scorevärden över 2,0 och 
de andra över 1,90, alla klarade kriterierna. Tidigare studier har kommit fram till olika resultat vid 
analyser av S. constellatus och S. intermedius (25, 26, 30). En tidigare nämnd studie analyserade 19 
stycken stammar av S. constellatus och fyra stammar av S. intermedius där alla stammarna blev korrekt 
identifierade (25). En annan studie analyserade fyra stammar av S. constellatus utan felidentifikation 
men klarade ingen av tre stammar från S. intermedius (26). En svensk studie använde gensekvensering 
för korrekt identifikation men rapporterade inga problem med varken S. constellatus eller S. 

intermedius (30). Det finns undantag med enstaka stammar som muterat och möjligheten existerar att 
det kan orsaka en felidentifikation. Varken S. constellatus eller S. intermedius är dock arter som 
vanligen är förknippade med felaktig identifikation av MALDI-TOF MS. Blandflora med ett liknande 
morfologiskt utseende är ett annat troligt alternativ. 
  
En av 16 analyser av S. parasanguinis blev identifierad som S. pneumoniae. Den och andra studier visar 
att S. parasanguinis är relativt närbesläktad med S. pneumoniae men inte till den grad som S. 
mitis/oralis är (25,26,30). S. pneumoniae förekom inte på resultatlistan i lika hög grad som när S. 
mitis/oralis analyserades. S. parasanguinis ingår i samma grupp som S. pneumoniae och det kan 
förklara varför en felidentifikation inte är ovanlig men ett återkommande problem är avlägset  
  
Flera studier har påpekat vikten av att uppdatera proteinmönsterna i MALDI-TOF MS databas. En 
studie från Italien visade stora skillnader när den korrekta identifieringen ökade med 24 % efter en 
uppdatering (26). Uppdateringar med mer mönster hjälper att minska felidentifieringarna men 
samtidigt utvecklas bakterierna ständigt och kontinuerliga uppdateringar kommer behövas i framtiden 
(30). 
  

Metoddiskussion 

 
Studien innefattade ett flertal manuella faktorer som var viktiga för resultatet, framförallt appliceringen 
av myrsyra. Nedfrysning av bakteriestammar, utodling på agarplattor, applicering av kolonier på 
testkortet med medföljande pipettering av vätskor. Manuella faktorer kan påverka resultatet. 
  
Att förvara bakterierna i en lösning av skummjölkspulver i - 80℃ är en vanlig metod. En studie från 
2009 visar också på hur tillförlitlig metoden är på att förvara prover (31). I den här studien fanns heller 
inga problem som direkt kunde kopplas till att prover skadats under nedfrysning. De två interna 
bortfallen som inget växte på är troligen felaktigt odlade innan förvaringen, inte att skadan uppstått 
under frysningen.  
  
Appliceringen på testkortet och pipetteringen var faktorerna som möjligtvis bidrog till störst risk för 
felkällor eftersom materialet skulle appliceras jämnt på en relativt liten yta med en tandpetare. Ett 
protokoll från 2012 förklarar att beroende på inställningarna på lasern, strömstyrkan och spektrometern 
så påverkas gränserna för tjocklek och jämn yta för proverna. Värden utanför gränserna kan resultera i 
felaktiga svar, så som låga värden eller inga värden alls (32). Resultaten ger en indikation på liknande 
då till exempel ett prov kunde innefatta fem stycken analyser av en stam med ett scorevärde på över 2.0 
och en analys där identifieringen inte kunde ske. Den manuella felkällan får inte underskattas även om 
användaren är van eller nybörjare. 
  
Appliceringen av myrsyra gav generellt ett högre scorevärde och den statistiska beräkningen gav ett p-
värde på 0,01. Observationer visar att på flera stammar gjorde myrsyran skillnaden mellan ett 
scorevärde över 2,0 där det applicerades eller under 2,0 om det ej applicerades. För rutindiagnostiken 
är det värdefullt med värden över 2,0 och indikationer från den här studien bekräftar att 
viridansstreptokocker behöver något som lyserar bakteriernas cellväggar (10). 
  
När det gäller kriterierna för brunnar så använder vi samma som Bruker Daltronics, vilket andra studier 
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också gör (33). Vad andra studier inte gör är att bedöma brunnarna efter stam också vilket gör kraven 
högre i den här studien.  De höga kraven ökar tillförlitligheten på resultaten. 
  
Flera studier har använt olika metoder att få fram en gyllene standard för korrekt identifiering av 
viridansstreptokocker. I en artikel från 2016 argumenteras det för att det inte finns en (26). 
Genskevensering och VITEK kan ge olika svar beroende på bakteriestam. Att inte ha en ursprunglig 
identifiering som kan litas på till 100 % ger ovisshet. Repetitioner av analysen reproducerar svar som 
inte kan garanteras vara ursprungligen korrekta. Risken finns att bristerna inom masspektrofotometri 
och specifikt MALDI-TOF MS samt andra analysinstrument för att identifiera bakterier fortfarande 
existerar och ger tvivelaktiga resultat. Parametrarna för den här studien förutsätter att de ursprungliga 
resultaten är korrekta och ett bekräftande av dem också är ett bekräftande av deras validitet. Om felet 
ligger i brister inom instrumenten kommer inte en reproducering av resultaten med samma metod ge 
en klarare bild av bristerna. 

Slutsatser 

 
Resultatet visar att de 72 testade viridansstreptokockerna är reproducerbara till 94%. Indikationerna är 
att myrsyra är till hjälp vid analys av viridansstreptokocker med MALDI-TOF MS. De prover som 
applicerades med myrsyra hade 3,32% högre scorevärde. Endast en studie på reproducerbarheten av 
viridansstreptokocker med den här metoden ger ingen evidens och fler studier behövs. Däremot ger 
studien en riktning om att det är möjligt att med MALDI-TOF MS identifiera och reproducera 
viridansstreptokocker i framtiden, speciellt om uppdateringar för proteinmönster sker fortlöpande. 
Syftet bedöms som besvarat då 94% är ett bra resultat som talar om en god reproducering.  
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