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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att etablera Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight 

Mass Spectrometry(MALDI-TOF MS) och onlinedatabasen 

Mass Spectrometry identification platform(MSI) som metod för identifiering av dermatofyter 

och mögelsvamp. Svamparna inkuberades 3 eller 6 dagar aerobt i 30°C på Sabouraud dextros 

agar. Två olika extraktionsmetoder användes innan analys med MALDI-TOF MS. Spektra 

analyserades med Flexcontrol version 3.4 och resulterade i scorevärde. De spektra som 

framkom skickades även till MSI för ytterligare analys där resultat erhölls som sannolikhet i 

procent. Av de ursprungliga 23 st prov identifierades totalt 22st(95,6%) efter 3 eller 6 dagars 

inkubation och med extraktionsmetod 1 eller 2. MSI databasen var mer omfattande än den 

interna databasen, men använde sig inte av de aktuella namnen. Behovet av artidentifiering kan 

ifrågasättas, då många dermatofyter och mögel inom samma släkte behandlas på samma sätt. 

Artbestämning för immunsupprimerade patienter kan däremot vara viktigt. Studien var lyckad 

och metoderna kommer tillämpas inom en snar framtid på Klinisk Mikrobiologi i Halmstad. 

 

Nyckelord: Fungi, Ascomycetes, Proteinextraktion, Bruker, MSI  

 



 
 

Summary 

Establishment of MALDI-TOF MS and the web based reference database for 
identification of dermatophytes and molds 

The purpose of this study was to establish Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization-Time 

of Flight Mass Spectrometry(MALDI-TOF MS) and the online database 

Mass Spectrometry identification platform(MSI) as a method for identification of 

dermatophytes and molds. The fungi were incubated 3 or 6 days aerobic in 30°C on Sabouraud 

dextrose agar. Two different extraction methods were used before analysis with MALDI-TOF 

MS. Spectra analyzed with Flexcontrol version 3.4 resulted in score values. The same spectra 

was later sent for analysis with MSI and the result obtained was seen as probability in percent. 

Of the original 23 samples a total of 22(95,6%) samples were identified after 3 or 6 days of 

incubation and by extraction method 1 or 2.  The MSI database was more comprehensive than 

the internal database, but did not use the current fungi names. The necessity of species 

identification can be questioned, since dermatophytes and molds within the same genera is 

treated the same way. Species identification for immunosuppressed patients could however be 

significant. The study was successful and the methods will be applied within a near future in 

the Clinical Microbiology laboratory in Halmstad.  
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Bakgrund 

Dermatofyter och mögelsvamp 

Dermatofyter och mögelsvamp är multicellulära organismer bestående av trådlika strukturer, 

hyfer. Tillsammans bildar hyfer filamentära strukturer som kallas mycel. När dessa svampar 

odlas på agar och andra solida ytor bildas två typer av hyfer. Vegetativa hyfer växer på eller 

under ytan på mediet, och aeriala hyfer växer ovanför ytan och kan producera konidiasporer 

(1). Bildning av konidiasporer kallas anamorfism och är en asexuell reproduktionsmekanism. 

Nästan alla humanpatogena svampar är anamorfa askomyceter. Ascomycetes är en av tre 

huvudgrupper som svampar delas in i beroende på vilket sätt de förökar sig på (2). Jämfört med 

bakterier har svampar mer kraftig och stel cellvägg vilket gör de mer arbets- och tidskrävande 

att arbeta med (3). 

 

Dermatofyter 

Till dermatofyter räknas de filamentära svamparna Trichophyton spp., Epidermophyton spp. 

och Microsporum spp., som alla kan vara patogena för människor och djur. Karaktäristiskt är 

att de har förmåga att orsaka infektion i hud, hår och naglar. Där bryter de ner och använder 

keratin i det yttersta hudlagret av epidermis(stratum corneum) som näring. Tillståndet av olika 

typer av infektioner orsakade av dermatofyter kallas dermatofytos, andra namn är tinea eller 

ringorm. Tinea klassificeras kliniskt efter vart infektionen uppträder, t.ex. Tinea capitis 

infekterar skalp, ögonbryn och ögonfransar. Tinea barbae ses i skägg, tinea cruris i skrev, tinea 

pedis på fötter och tinea unguium på naglar. Globalt står Trichophyton rubrum och 

Trichophyton mentagrophytes för mellan 80-90% av alla dermatofytoser(1).  

 

Dermatofyter kan delas in i tre olika klasser beroende på deras naturliga miljö. Geofila 

dermatofyter finns i jorden och kan vara patogena för både människor och djur. Zoofila finns 

främst i hud och hår hos djur, men kan överföras till människor. Antrofila infekterar främst 

människor och kan överföras direkt eller indirekt från person till person. Att klassificera 

dermatofyter på detta sätt är viktigt för att avgöra orsaken till dermatofytoser och förutse 

prognos (1). 

 

Antrofila dermatofyter såsom Epidermophyton floccosum, Trichophyton mentagrophytes var. 

Interdigitale och T. rubrum orsakar vanligtvis kroniska, icke-inflammatoriska infektioner som 
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är svåra att bota. Zoofila dermatofyter t.ex. Microsporum canis och Trichophyton 

mentagrophytes var. Mentagrophytes och geofila dermatofyter tenderar att orsaka långdragen 

reaktion hos sin värd med väldigt inflammatoriska lesioner. Dessa svarar bra på medicinering 

och kan i vissa fall läka spontant (1). 

 

En studie med ribosomal ribonukleinsyra(rRNA)-sekvensering visade att dermatofyter är 

en sammanhängande grupp vilket innebär att det inte finns någon tydlig skillnad mellan de tre 

släkterna (4). Därmed är det inom ett släkte utmanande att skilja olika arter, t.ex. i 

T. mentagrophytes complex ingår både T. mentagrophytes och T-interdigitale (5). 

 

Mögelsvamp 

Det dominerande invasiva släktet av mögelsvamp i Sverige är Aspergillus spp. Andra släkten 

som också räknas som invasiva mögel är Fusarium spp. och Scedosporium spp. (6). 

 

Aspergillus spp. är ett mögelsläkte som kan orsaka aspergillos som består av en rad olika 

sjukdomar, från allergi hos friska till invasiva lungsjukdomar hos immunsuprimerade individer. 

Av Aspergillus spp. är 19 arter dokumenterat humanpatogena, de som står för större delen av 

infektionerna är Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus flavus och Aspergillus 

terreus. Aspergillus spp. finns överallt och inhaleras konstant. Vilka som insjuknar beror främst 

på värdens reaktion, associerade patologiska tillstånd och den slutgiltiga inverkan av 

infektionen, därför är virulensen och patogeniteten av Aspergillus-arten sekundär (1).  

 

Precis som hos dermatofyterna kan det vara svårt att skilja på olika mögelarter, som Aspergillus 

glaucus complex där Aspergillus glaucus och Aspergillus hollandicus ingår. Dessa arter är så 

pass närbesläktade att det är komplicerat att skilja på dem (5). 

Identifiering av dermatofyter och mögelsvamp 

Provtagning innebär att material från naglar, gärna sköra eller missfärgade delar, skrapas och 

sönderdelas vid provtagningen. Prov från hår tas genom att de första 6–7 mm från hårroten 

placeras på agar. Hudprov kan tas med tejp eller genom skrapning. Används tejp vid 

provtagning appliceras denna på agar och inkuberas 3 dagar vid 30°C innan tejpbiten avlägsnas 

(7). 

 



3 
 

Svampidentifiering kan ske med olika metoder, och det är viktigt med en snabb och noggrann 

identifiering för att kunna sätta in rätt behandling för rätt svampsläkte eller familj. De 

konventionella och molekylära metoderna för identifiering av svampar är tidskrävande. För att 

erhålla ett reproducerbart resultat för svampidentifiering måste olika parametrar som 

odlingsmedium, typ av material och inkubationstid standardiseras noggrant. Provberedning för 

svampidentifiering kan kräva ytterligare behandling med trifluroättiksyra(TFA), myrsyra eller 

acetonitril för att bryta upp den hårda cellväggen (8). 

 

Dermatofyter kan identifieras morfologiskt då de har specifika tillväxtmönster och genom 

produktion av konidia. Storlek, form och utvecklingsmönster av konidia skiljer sig mellan arter. 

Microsporum spp. kan identifieras genom observation av makrokonidia och för Trichophyton 

spp. är mikrokonidia karaktäristiskt. T. rubrum producerar mikrokonidia i droppform som syns 

utmed sidorna av hyferna. T. mentagrophytes kan ha både enkla makrokonidia och kluster av 

mikrokonidia. Karaktäristiskt för M. canis är stora multicellulära makrokondia (1). 

 

Traditionellt har identifiering av mögel baserats på dess fenotypiska egenskaper med 

användning av de konventionella identifieringsmetoderna makroskopi och mikroskopi. För 

makroskopisk bedömning krävs både tillräcklig växt, sporbildning, tillväxt på olika medier och 

vid olika temperaturer. När det gäller mikroskopisk bedömning så krävs tillväxt av konidier, 

sporer och mycelstrukturer. Nackdelar med dessa metoder är att det tar lång tid att odla 

mögelsvampar och den morfologiska variabiliteten hos mögel kräver hög individuell 

kompetens hos laboratoriepersonal (3). 

 

Vid identifiering av Aspergillus spp. kan utseendet av kolonierna ge en ledtråd till vilken art 

det rör sig om, men mikroskopisk undersökning av hyfer och strukturen hos konidia är 

nödvändig för säker identifiering. Beroende på art och tillväxtfaktorer kan Aspergillus spp. ha 

i princip vilken färg som helst på medium (1). 

 

Det är viktigt att kunna artbestämma dermatofyter och mögel för att kunna välja den mest 

passande behandlingen och för att källan till infektionen ska identifieras för att undvika att 

återinfekteras. Det är också nödvändigt för att övervaka eventuella endemiska och epidemiska 

situationer och för att hantera utbrott av dessa (9). De flesta infektioner orsakade av 

dermatofyter är endemiska (1), men epidemiska utbrott av arterna Microsporum spp. och 
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Trichophyton spp. har observerats. Enda sättet att systematiskt söka och avbryta ett sådant 

utbrott är att kunna identifiera art och släkte (9). 

 

Det finns inget medium som ensamt har de egenskaper som krävs för att identifiera alla 

medicinskt viktiga dermatofyter och mögel. Sabouraud dextros agar(SAB) är ett icke-selektivt 

medium med pepton som är väldigt näringsrikt, vilket ökar tillväxthastigheten för mögel och 

annars långsamt växande dermatofyter. Penicillin och streptomycin är ofta tillsatt till SAB för 

att inhibera bakterietillväxt. C-SAB innehåller även tillsats av cykloheximid, vilket hämmar 

tillväxt av snabbväxande mögel som kan kontaminera provet. Cykloheximid inhiberar bl.a. växt 

av Aspergillus spp. som kan vara orsak till infektion, varför det är viktigt att använda agar utan 

tillsats av cykloheximid vid identifiering av dessa (1). 

 

Behandling av svampinfektioner 

För behandling av svampinfektioner används olika typer av antimykotika, som främst används 

i krämer men även för oralt eller parenteralt bruk. Det finns tre viktiga substansfamiljer 

av antimykotika, polyener, azoler och allylaminer. Vilken som används beror på vilket 

svampsläkte som orsakat infektionen. De aktiva substanserna verkar generellt genom att rubba 

funktionen i svamparnas cytoplasmamembran, vilket i slutändan leder till celldöd (10). 

 

Nuvarande metod 

För tillfället identifieras mögel genom makro- och mikroskopisk bedömning av koloniernas 

tillväxt på ett mykologiskt medie (11). Dermatofyter och mögel identifieras främst efter 

morfologiska karaktärsdrag hos olika stammar, t.ex. hyfer, konidia och färg på kolonier. Dock 

kan det ta veckor innan dessa särdrag kan observeras. Deoxiribonukleinsyra(DNA)-

sekvensering anses av många laboratorier som golden standard vid identifiering, men är 

kostsam och tidskrävande (12). 

 

Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight, Mass Spectrometry 

(MALDI-TOF MS)  

MALDI-TOF MS är en automatiserad biokemisk metod som används för identifiering av 

mikroorganismer. Metoden använder masspektrometri för att separera joner efter kvoten 

massa/laddning(m/z) (13). Metoden bygger på en joniseringsteknik som möjliggör joniseringen 
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av stora biomolekyler såsom proteiner. Under processen produceras spektrala fingeravtryck, 

s.k. toppar som är specifika för släkten och arter för olika mikroorganismer 

(14). Desorption och joniseringsprocesserna innefattar att kolonier från en organism appliceras 

antingen direkt från en renkultur på en metallplatta, t.ex. Brukers-platta, eller ett proteinextrakt 

framställs före appliceringen och används därefter. Provet blandas med en kemisk matrix och 

bestrålas av laser. Det skapas joner som separeras och färdas i vakuum i olika hastighet till en 

detektor beroende på m/z-förhållandet (13). De vanligaste matrix som används i mikrobiologin 

är α-cyano-4-hydroxikinnaminsyra (CHCA), 2,5-dihydroxibensoesyra (DHB) och 3,5-

dimetoxi- 4-hydroxikanelsyra. Matrixlösningen består av vatten och ett organiskt 

lösningsmedel såsom etanol, metanol eller acetonitril samt en stark syra t.ex. TFA. Den starka 

syran har till uppgift att lösa upp cellväggen, för att det organiska lösningsmedlet ska kunna 

tränga in i cellväggarna av mikroorganismerna och extrahera de intracellulära proteinerna. När 

lösningsmedlet torkar samkristalliseras proteinmolekyler och andra cellulära föreningar som 

finns i matrixen (12).  

 

Masspektrometri (MS) är i sig en analytisk teknik där kemiska föreningar joniseras till laddade 

molekyler och därefter mäts förhållandet m/z. MS upptäcktes i början av 1900-talet men då var 

dess omfattning begränsad till den kemiska vetenskapen. När utvecklingen av nya metoder, 

både elektrospray jonisering (ESI) och MALDI-TOF skedde på 1980-talet så ökade 

användbarheten av MS. I både ESI och MALDI-TOF joniseras peptider genom tillsats eller 

förlust av en eller flera protoner. MALDI-TOF MS producerar enstaka laddade joner som 

underlättar tolkningen av data jämfört med ESI MS-analys som kräver tidigare separation med 

hjälp av kromatografi som inte behövs för MALDI-TOF MS-analys (12).   

  

Princip för MALDI-TOF MS  

Prover för analys med MALDI-TOF MS framställs genom blandning med matrixen på en 

metall-platta, t.ex. Brukers-platta. När matrixen kristalliseras vid torkning så kristalliseras även 

provet in i matrixen. Matrixen har två viktiga funktioner, att verka som ett lösningsmedel för 

provet, som då ser till att de intermolekylärna krafterna reduceras samt att provet inte klumpar 

ihop sig. Den andra funktionen är att absorbera fotonenergi från laserstrålen och omvandla den 

till värmeenergi för att jonisera proteinerna. Provet bestrålas av lasern och då skapas joner (15). 

Jonerna accelereras sedan vid en bestämd potential där de separeras från varandra beroende på 

deras m/z-förhållandet. Joner med mindre kvot rör sig snabbare mot detektorn. Det genererar 
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ett proteinspektrum för den specifika organismen i form av ett masspektrum genom användning 

av förhållandet m/z och signalintensitet (8). Masspektrum med proteinmönster jämförs mot en 

kommersiellt tillgänglig referensdatabas där masspektrum av kända mikroorganismer finns (8, 

14). En identifiering ger score-värden som talar om hur stor sannolikheten är att provet 

överensstämmer med kända referensorganismer i databasen (14). 

 

Användning av MALDI-TOF MS inom mykologidiagnostik är hittills begränsad, speciellt vid 

identifiering av mögelsvampar. Detta främst på grund av brister i de kommersiella databaserna 

samt kravet på en tidskrävande provberedning och extraktion för att kunna få ett bra 

masspektrum av god kvalitet (3). Tidigare studier (1,9,12) har rapporterat problem med att 

identifiera närbesläktade arter av antrofila och zoofila dermatofyter. Det viktigaste för att få ett 

så optimalt resultat som möjligt är att ha en bred databas som spektra jämförs mot, och 

standardiserade extraktions- och odlingsmetoder (9). 

 

Mass Spectrometry identification plattform (MSI) 

MSI kan användas för identifiering av svampar och bakterier. För att få tillgång till MSI-

databasen behöver en förfrågan göras där olika spektra skickas för att verifiera att metoden som 

används ger tillförlitliga spektra som kan matchas med MSI-databasen. När spektra är godkända 

av ansvariga för MSI erhålls ett lösenord för att få tillgång till databasen. Där kan 

laboratoriepersonal själva logga in och skicka spektra som zip-filer och utifrån vilket spektra 

som ska identifieras välja kategori i databasen. Resultat erhålls sedan efter några minuter (16). 

 

Tidigare studier 

Det finns flera studier som rapporterat om generering av egna databaser 

för Bruker Maldi Biotyper. Emellertid är täckningsområden för de flesta av dessa 

svampdatabaser begränsad, och många är varken offentliga eller kommersiellt tillgängliga (3).  

 

Denna studie bygger på tidigare studier gjorda av Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, 

CHU Timone, Université de la Méditerranée i Marseille, Frankrike. Den första studien syftade 

till att validera en standardiserad process för mögelidentifiering med MALDI-TOF MS. 

Här beskrivs olika extraktionsmetoder och vilken författarna ansåg gav bäst resultat (11). 

Den andra studiens syfte var att utvärdera en webbaserad identifieringsapplikation bestående 
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av kända algoritmer och en omfattande intern referensdatabas. Databasen MSI innehåller över 

11 000 spektra som matchar 938 olika arter och 246 olika släkten av svampar (17).  
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Syfte 

Syftet med studien var att etablera MALDI-TOF MS och webbaserade referensdatabasen MSI 

som metod vid diagnostik av dermatofyter och mögel på Klinisk mikrobiologi i Halmstad. 
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Material och Metod 

Studien omfattade 23 st prov bestående av redan identifierade referensstammar och patientprov. 

Proven valdes ut av ansvarig på avdelningen för svampidentifiering innan studien påbörjades. 

Urvalet gjordes enligt ansvarig efter vilka arter som är vanligt förekommande och arter som 

kan vara svåra att skilja åt. Både referensstammar och patientprov förvarades frysta och tinades 

sedan upp, stacks om och placerades på Sabouraud dextros agar. De inkuberades sedan aerobt 

i 30°C under 3 eller 6 dagar innan de var tillgängliga för studien. Som positiv kontroll av 

analysmetoden MALDI-TOF MS(Microflex, Bruker, Billerica, USA) 

användes färsk referensstam av Escherichia coli ATCC 25922. 

 

Bortfall 

Till bortfall räknades 2 st prov som inte växt på Sabouraud dextros agar efter 6 dagars 

inkubation. Det visade sig senare att båda svamparna var döda och inte hade överlevt 

nedfrysning och upptining. De 2 st prov omfattas alltså inte i studien. 

  

Extraktion 1  

Till ett 1,5 ml Eppendorfrör sattes 300 µl sterilt vatten. Svampar togs i dragskåp från agar med 

en 1 µl platinös och sattes till Eppendorfröret och blandades med vortex i cirka 15 sekunder. 

Sedan tillsattes 900 µl 99,5% absolut etanol och blandades med vortex i cirka 15 sekunder. 

Röret centrifugerades i 10 minuter med hastighet 13 000g (rcf). Supernatant pipetterades sedan 

av och 10 µl myrsyra tillsattes och blandades med vortex cirka 5 sekunder och inkuberades i 

rumstemperatur under 5 minuter. Vidare sattes 10 µl 100% acetonitril och 

röret vortexades cirka 20 sekunder innan det inkuberades i rumstemperatur under 10 minuter. 

Slutligen centrifugerades röret i 2 minuter med hastighet 13 000g (rcf).  

 

Extraktion 2, MSI-rekommendation  

Till ett 1,5 ml Eppendorfrör sattes 300 µl sterilt vatten och 900 µl 99,5% absolut etanol.  I 

dragskåp togs svampar från agarplatta med en skalpell och tillsattes i Eppendorfröret och 

innehållet löstes upp med vortex i cirka 15 sekunder. Röret centrifugerades i 10 minuter med 

hastighet 11 965g (rcf). Supernatant pipetterades av och röret centrifugerades under 2 minuter 

med hastighet 11 965g (rcf). Kvarvarande supernatant pipetterades av och pelleten i röret 

lufttorkades i dragskåp cirka 5 minuter. Sedan sattes 10 µl myrsyra och blandades 

med vortex cirka 5 sekunder och inkuberades i rumstemperatur under 5 minuter. Vidare 
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tillsattes 10 µl 100% acetonitril och röret vortexades cirka 20 sekunder innan det inkuberades i 

rumstemperatur under 5 minuter. Röret centrifugerades slutligen i 2 minuter med hastighet 11 

965g (rcf).  

 

Analys 

Varje prov applicerades med 1 µl supernatant på 2 eller 4 punkter på Bruker-platta och fick 

lufttorka. När 1 µl matrix tillsatts och torkats analyserades proverna med metoden MALDI-

TOF MS.  

  

Resultatspektra av dermatofyter och mögel framkom genom analys med Microflex från Bruker 

med programmet Flexcontrol version 3.4. Programmet kan analysera mellan 2 000-20 000 m/z, 

har ett masspektraomfång på 2-20 kDa och bestrålade varje provpunkt 40 gånger med laser. 

Maldi Biotyper RTC(real time classification) version 3.1 analyserade spektra och jämförde dem 

med den interna databasen innehållande referensspektra. Flexanalysis version 3.4 användes för 

att titta på spektra och exportera valda spektra till onlinedatabasen MSI. MSI nås på adressen 

https://biological-mass-spectrometry-identification.com/msi/welcome. I webbapplikationen 

laddades spektra upp som zip-fil och val av referensdatabas och mikroorganism gjordes. 

Resultatet presenterades i procent efter hur väl provet överensstämde med de referensarter som 

fanns i databasen. 

 

Tolkning av resultat 

Med Flexcontrol räknas ett scorevärde >2,0 som ett trovärdigt och säkert resultat, ett scorevärde 

>1,7 kan ge en fingervisning om vilken släkt provet innehåller men är inte ett tillförlitligt 

resultat. Scorevärde <1,7 räknas som osäkert och inte tillförlitligt resultat (14). 

 

Resultat av MSI visas i procent där sannolikheten för en eller flera arter redovisas. Resultat >20 

% räknas som ett trovärdigt och säkert resultat. Resultat <20% räknas som osäkert och inte 

tillförlitligt resultat (16). 

 

 
 

https://biological-mass-spectrometry-identification.com/msi/welcome
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Etiska överväganden 

Samtliga patientprover var avkodade och deras identiteter går inte att spåra. Patientmaterial som 

användes innebar ingen ytterligare provtagning för patienterna, det är material som redan fanns 

och som artbestämts och avhandlats innan studiens början. Studien påverkade således inte 

patienterna eller deras behandling. 

 

Etisk egengranskning enligt Hälsohögskolans anvisningar har genomförts. 
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Resultat 

Studien omfattade totalt 23 st prov bestående av identifierade referensstammar(n=14) eller 

patientprover(n=9). Proven analyserades efter 3 eller 6 dagars inkubationstid. Alla prov 

analyserades efter 3 dagars inkubation med extraktionsmetod 1 och MALDI-TOF MS och 

jämfördes först med interna databasen. De spektra som framkom jämfördes även med MSI. De 

prov som resulterade i scorevärden <2,0 analyserades vidare efter 6 dagars inkubationstid med 

extraktionsmetod 1 eller 2. 

 

Resultat efter 3 dagars inkubation  

Efter 3 dagars inkubationstid med extraktionsmetod 1 visade 7 st prover(30,4%) av 23 st ett 

godkänt resultat på släktnivå med scorevärde över 2,0 med MALDI-TOF MS i den interna 

databasen, se tabell 1. Med samma spektra som framkom i MALDI-TOF MS-analysen och som 

användes vid jämförelse med den interna databasen, se figur 1, kunde MSI databasen identifiera 

18 st prover(78,3%)av 23 st på släktnivå, se tabell 2.  

 
Tabell 1: Resultat med scorevärde >2,0 med interna databasen efter 3 dagars inkubation. 

Namn Art Resultat efter 3 dagar Scorevärde 

Sp 1800045 Trichophyton rubrum Trichophyton rubrum 2,056 

A 1708233 Trichophyton interdigitale Trichophyton tonsurans 2,313 

Sp 1800014 Trichophyton mentagrophytes Trichophyton interdigitale 2,167 

Sp 55 Trichophyton interdigitale Trichophyton interdigitale 2,185 

St 2346 Aspergillus flavus species complex Aspergillus flavus 2,125 

St 2235 Paecilomyces variotii Paecilomyces variotii 2,081 

St 2116 Aspergillus nidulans species complex Aspergillus nidulans 2,059 
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Tabell 2: Resultat >20% med MSI databasen efter 3 dagars inkubation. 

Namn Art Resultat MSI Värde % 

Sp 1800054 Trichophyton rubrum Trichophyton rubrum 35 

Sp 1800045 Trichophyton rubrum Trichophyton rubrum 35 

MQ 1 Trichophyton rubrum (granulär form) Trichophyton rubrum 48 

Sp 1800059 Trichophyton rubrum Trichophyton rubrum 40 

A 1708233 Trichophyton interdigitale Trichophyton mentagrophytes 46 

Sp 1800014 Trichophyton mentagrophytes Trichophyton mentagrophytes 38 

Sp 55 Trichophyton interdigitale Arthroderma vanbreuseghemii 42 

St 2346 Aspergillus flavus species complex Aspergillus flavus 46 

St 2347 Lichthemia corymbifera Absidia corymbifera 48 

St 2348 Paecilomyces variotii Paecilomyces variotii 37 

St 2322 Scopulariopsis brevicaulis Scopulariopsis brevicaulis 51 

St 2234 Aspergillus glaucus species complex Aspergillus hollandicus 52 

St 2235 Paecilomyces variotii Paecilomyces variotii 46 

St 2260 Rhizopus arrhizus Rhizopus oryzae  38 

St 2177 Paecilomyces variotii Paecilomyces variotii 31 

St 2175 Neoscytalidiom hyaliuom Neoscytalidiom dimidiatum 47 

St 2116 Aspergillus nidulans species complex A. delacroxii/A. echinulatus     42/44 

St 2115 Fusarium solani species complex Fusarium acremonium falceforme 28 
 

 

 

Figur 1: På Y-axeln ses intensitet och på X-axeln m/z. De två spektra har använts i båda analyserna. 

Vänster: Prov Sp 1800045, T. rubrum. Höger: Prov St 2116, A. nidulans.  
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Resultat efter 6 dagars inkubation  

Efter 6 dagars inkubationstid analyserades 4 st prover med MALDI-TOF MS och med den 

interna databasen erhölls inga resultat >2,0. Med MSI kunde dessa 4 st prov(17,4%) 

identifieras, se tabell 3. Till prov Sp 1800047 och St 2174 användes extraktionsmetod 1 och till 

prov Sp 1700460 och Sp 1700553 användes extraktionsmetod 2. 

 

Tabell 3: Resultat över 20% med MSI databasen efter 6 dagars inkubation. 

Namn Art Resultat MSI Värde % 

Sp 1800047 Epidermophyton floccusom Epidermophyton floccusom 26 

Sp 1700460 Trichophyton violatium Trichophyton violatium 31 

St 2174 Epidermophyton floccusom Epidermophyton floccusom 32 

Sp 1700553 Trichophyton violatium Trichophyton rubrum 35 
 

 

 
 

 

Slutligen var det 1 st prov som inte gav något resultat, analys med MALDI-TOF MS gav inga 

toppar och ingen tillförlitlig identifiering erhölls efter jämförelse med den interna databasen 

eller MSI.  
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att etablera MALDI-TOF MS och MSI, en ny webbaserad 

referensdatabas som metod för diagnostik av dermatofyter och mögelsvamp. De 

konventionella identifieringsmetoder som har använts under lång tid är tidskrävande samt att 

det krävs laboratoriepersonal med hög kompetens på grund av 

den enorma morfologiska variabiliteten hos olika svampar. Kraven har den senaste tiden ökat 

för snabbare identifiering av svampar. Förhoppningen är att MALDI-TOF MS ska kunna 

uppfylla dessa krav. En stor utmaning är de brister i de nuvarande kommersiella 

referensdatabaserna för svampar och svårigheter att standardisera en enkel extraktionsmetod. 

 

Extraktionsmetoder 

Extraktionsmetod 1 var en uppdaterad metod på den nuvarande interna metoden för bakterier 

som användes vid proteinextraktion. Denna metod användes främst i studien då den visade sig 

ge score-värden >2,0 och spektra med distinkta toppar som lämpade sig väl för MSI. Metoden 

var enklare och mer användarvänlig än extraktionsmetod 2 då platinös användes istället för 

skalpell och extraktionsstegen var färre. 

  

Extraktionsmetod 2 användes till prov som inte gett ett score-värde >2,0 efter 3 eller 6 dagars 

inkubation. Användning av skalpell istället för platinös ansågs i den föregående studien vara att 

föredra då risken att få med agar vid extraktionen som störde analysen minskade. I denna studie 

upplevdes användning av skalpell som mer komplicerat och svårt då material skulle tas från 

kolonier på agar.  

 

Förutom att platinös användes istället för skalpell i extraktionsmetod 1, skiljde det även när 

reagenser tillsattes, antal extraktionssteg, om lufttorkning gjordes i dragskåp eller på bänk, antal 

centrifugeringar och g-kraft.  

 

Användandet av skalpell kan vara avgörande för hela metodanalysen att tillräckligt med rent 

material kan tas och enligt tidigare studier (11,17), att agar som kan störa analysen inte kommer 

med. Dock togs i denna studie material med inslag av agar medvetet då provet vuxit dåligt efter 

3 och 6 dagarsinkubation. Vid analys av de berörda proven framkom resultat >2,0 och 20% 

vilket tyder på att agar inte stör analysen på alla prover. 
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En annan skillnad är att extraktionsmetod 1 innehöll 2 centrifugeringstillfällen på vardera 

13 000g (rcf) och extraktionsmetod 2 innehöll 3 tillfällen på vardera 11 965g (rcf). Målet med 

centrifugeringstegen är att koncentrera den ofta lilla mängd provmaterial till en pellet på botten 

av röret. Ju fler gånger och ju högre g-kraft provet centrifugeras i, desto större chans är det att 

provmaterialet är koncentrerat i botten.  

  

Resultat  

Totalt identifierades 22 st(95,6%) prov av 23 st efter 3 eller 6 dagars inkubationstid, med 

extraktionsmetod 1 eller 2 och med hjälp av den befintliga interna databasen och MSI. Det var 

tydligt att MSI hade en större referensdatabas än den befintliga databasen, då MSI kunde 

släktbestämma totalt 18 st(78,3%) prov jämfört med 7 st(30,4%) prov. MSI-databasen räknar 

resultat >20% som tillförlitliga och denna procentsats har vi och metodansvarig på 

Mikrobiologen i Halmstad förtroende för. Att kombinera de båda databaserna vid analys och 

väga in den makroskopiska och mikroskopiska bedömningen bör ge en högre andel 

providentifiering på både släkt- och artnivå.  

 

Problematik vid identifiering 

Som nämnts tidigare är det svårt att skilja de olika dermatofytsläktena åt då de är så pass 

närbesläktade. Ett exempel är T. mentagrophytes complex där T. mentagrophytes, T. 

tonsurans och T. interdigitale ingår (18). Det är enklare att lägga ihop arter som är väldigt lika 

och kalla dem för ett komplex. Det gäller även för vissa mögelarter, Aspergillus spp. complex-

arter är särskilt svåra att skilja och därför finns flera artkomplex beskrivna. Några av dessa är 

A. glaucus species complex där A. glaucus och A. hollandicus ingår. A. flavus species complex 

innehåller bl.a. A. flavus, A. alliceus och A. oryzae. och A. nidulans species complex innehåller 

bl.a. A. nidulans och A. unguis (5). 

 

Ytterligare problematik tillkommer då tekniken blir bättre och arter och släkten måste 

omdefinieras efter nya upptäckter. Över tid har allt från arter bytt släkten till dermatofyter som 

visat sig vara mögelsvampar och tvärtom, och då har även namnen behövts ändras (5). Som 

resultatet visar har inte alla databaser anammat de nyare namnen, varför det kan uppstå 

ytterligare förvirring. 
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Prov Sp 55 se tabell 1och 2, identifierades till rätt art, T. interdigitale av den interna databasen 

efter 3 dagars inkubation, men när samma spektra analyserades av MSI visade resultatet A. 

vanbreuseghemii med 42% sannolikhet. Arthroderma är den telemorfa formen, även kallat det 

sexuella stadiet av Trichophyton spp. och Microsporum spp. Det är ovanligt att hitta den 

telemorfa formen, därför antogs det vid tiden för namngivning att den anamorfa- och 

telemorfaformen vara olika arter, därav de olika namnen (5). 

 

Prov St 2116 se tabell 1 och 2, identifierades också till rätt art, A. nidulans efter 3 dagars 

inkubation av den interna databasen. När samma spektra sedan analyserades av MSI resulterade 

det i A. delacroxii och A. echinulatus med 42 respektive 44% sannolikhet. A. nidulans av 

varianttyp echinulatus, heter numera A. delacroxii, vilket förklarar de båda höga resultaten (19). 

 

Prov St 2235 se tabell 1 och 2, var sedan tidigare identifierad som E. dermatidis, men 

båda analyserna visade på P. variotii med godkända resultat på 2,081 respektive 46%. Det 

visade sig sedan att provet var en referensstam och vid närmare undersökning kom det fram att 

den ursprungliga E. dermatidis var död och kontaminerad med P. variotii. Analysresultaten var 

alltså korrekta efter 3 dagars inkubation och extraktionsmetod 1 och står därför som rätt i 

resultatet. 

 

Prov St 2175 se tabell 2, kunde inte identifieras med den interna databasen efter varken 3 eller 

6 dagars inkubation. Till analys efter 3 dagars inkubation användes både extraktionsmetod 1 

och 2, men utan resultat i den interna databasen.  När spektra efter 3 dagars inkubation och med 

extraktionsmetod 1 analyserades med MSI resulterade det i N. dimidiatum med 47% 

sannolikhet. Det var rätt på släktnivå då provet innehöll N. hyaliuom. Spektra var därmed så 

pass bra att MSI kunde identifiera det. Vid efterforskning visade det sig att den interna 

databasen från Bruker inte innehöll referensspektra för Neoscytalidiom spp.. 

 

I tabell 2 har prov St 2347 olika namn, men de är synonymer och Lichtheimia corymbifera är 

det nyare. MSI databasen använder det gamla namnet Absidia corymbifera (20). Resultatet var 

därför rätt, trots olika namn. 

 

Prov 2115 se tabell 2, identifierades som F. acremonium falceforme med MSI efter 3 dagars 

inkubation med 28% sannolikhet. F. acremonium falceforme eller synonymen F. falceforme 

ingår i F. solani species complex och räknades därför som rätt på släktnivå (21).  
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Prov St 2260 se tabell 2, var identifierat som R. Arrhizus men blev av MSI identifierad efter 3 

dagars inkubation som R. oryzae med 38% sannolikhet. Dessa namn är synonymer och 

identifieringen är således korrekt.  

  

Prov Sp 1700553 se tabell 3, var identifierat som T. violatium, och efter 6 dagars inkubation 

och med extraktionsmetod 2 identifierade MSI provet som T. rubrum. De är närbesläktade med 

små skillnader och tros komma från samma ursprung, därav metodens svårighet att 

artbestämma provet (22). Släktet är rätt och för att artbestämma provet utförs senare makro- 

och mikroskopisk bedömning. 

 

Behandling av svampinfektioner  

Enligt Stockholms läns landsting har Itrakonazol effekt mot jästsvamp, dimorfa svampar 

och vissa mögel, bl.a. Aspergillus spp. (23). Terbinafin rekommenderas också vid 

svampinfektioner av dermatofyter av Region Halland (24). Terbinafin har ett 

brett antimykotiskt verkningsspektrum och hämmar dermatofytinfektioner vid mycket låga 

koncentrationer (23).  

 

Då behandling med itrakonazol eller terbinafin inte skiljer på arter, och för itrakonazol inte ens 

dermatofytsläkten så är frågan hur viktigt det är ur patientsynpunkt att kunna identifiera 

dermatofyter och mögel på artnivå. Ur behandlingssynpunkt är det inte viktigt att kunna 

artbestämma svampen som orsakar t.ex. fotsvamp, det räcker gott och väl att ta reda på vilket 

släkte det rör sig om då behandlingen inte skiljer sig mellan arter inom ett släkte (23). Däremot 

kan det vara viktigt att avgöra arten för att lokalisera källan till infektion och därigenom undvika 

återinfektion.  Geofila dermatofyters naturliga miljö är jord, zoofila finns i hud och hår hos djur 

och antrofila dermatofyter återfinns hos människor. Genom att avgöra vilken klass den 

infekterande dermatofyten tillhör kan även källan behandlas och behandlingsprognos kan 

förutses (9). 

 

För immunsupprimerade patienter kan svampinfektioner bli allvarliga tillstånd och i värsta fall 

leda till akuta tillstånd (4). I dessa fall kan det vara viktigare att kunna artbestämma svampen 

för att snabbt kunna sätta in den mest effektiva behandlingen.  
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Bland dermatofyter är det väldigt ovanligt med resistens mot azol, men bland andra patogena 

svampar, t.ex. Candida albicans och mögelsvampen Aspergillus fumigatus är resistens 

vanligare då kräm innehållande azol säljs receptfritt, används regelbundet och sporadiskt och 

med varierande koncentration (4). Ur resistensperspektiv bör därför alla svampinfektioner 

identifieras till åtminstone släktnivå, rätt antimykotika ska bara kunna skrivas ut av läkare och 

vikten av att fullfölja behandling ska vara tydligt för patienten. 

 

Felkällor 

Inga resultat som inga toppar eller ingen tillförlitlig identifiering kan bero på ett antal felkällor 

såsom problem under extraktionsprocessen, där kan det missas att tillsätta en reagens, 

reagenserna är för gamla eller centrifugeringen är för kort eller vid fel hastighet. Kontamination 

av svampprover med olika bakterier eller andra svampar vid odling kan också påverka 

provresultat. Otillräcklig tvätt av plattan till MALDI-TOF MS-analysen kan vara en faktor till 

låga analysresultat. Även instrumentella fel kan uppkomma och störa analysen.  

Närvaron av agar i provet och matrixkvalitet kan också påverka resultatet negativt (17).   

Orsaken till att ett prov i studien inte gav något resultat kan bero på att svampen var död eller 

att spektra saknades i de båda databaserna. 
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Slutsatser 

Totalt identifierades 22 st(95,6%) prov av 23 st på släktnivå med interna databasen och MSI. 

Det var tydligt att MSI hade en större referensdatabas än den befintliga databasen, men 

samtidigt innehöll den interna databasen uppdaterade namn som MSI saknade. Att kombinera 

de båda databaserna vid analys och väga in den makroskopiska och eventuella 

mikroskopiska bedömningen bör ge en högre andel providentifiering på artnivå.  

 

Av informationen som framkommit under studien, tidigare studier och artiklar kan det antas att 

det inte är nödvändigt för behandling av i övrigt friska patienter att 

artbestämma dermatofyter och mögel vid infektion orsakad av dessa då terapivalet är 

det samma. För immunsupprimerade patienter är det viktigare att kunna artbestämma 

dermatofyter och mögel. För vissa mögel är det även av vikt att kunna artbestämma, då vissa 

kan vara svårbehandlade och uppvisa resistens. 

 

Efter lyckad etablering av MALDI-TOF MS och MSI kommer Klinisk mikrobiologi i Halmstad 

införa dessa i rutinen. MALDI-TOF MS tillsammans med den interna databasen och MSI 

kommer att användas för att identifiera dermatofyt- och mögelsläkte efter 3 dagar. 

Artidentifiering kommer de att utföra senare med hjälp av makro- och mikroskopisk 

bedömning. 
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