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Sammanfattning:  

Arbetsrutinen på Klinisk mikrobiologi laboratoriet på länssjukhuset Ryhov, Jönköping är att 

vid misstanke om utbrott skicka positiva Clostridium difficile prover till Örebro 

universitetssjukhus. Där ribo-typas C. difficile för smittspårning. För att möjliggöra snabbare 

typning av C. difficile har en snabb metod utvecklats som kan utföras i lokala laboratorier. C. 

difficile upptäcktes av Hall och O. Tool år 1935. Denna bakterie är en sporbildande och 

C.difficile kan bilda toxiner som orsakar infektionen i tarmen. Vid användning av antibiotika, 

kan tarmfloran rubbas vilket orsaka diarré. Det här kan i sin tur leda till germination. 

Referensstammar bestående av 38 isolat av C. difficile från Folkhälsomyndigheten användes 

för HMW-typning. Studiens ändamål är att utvärdera hög molekylvikt (HMW)-typning av C. 

difficile med MALDI-TOF MS. HMW-typning utfördes genom två metoder, direkt och 

proteinextraktion. Direktmetoden utfördes med ett ytterligare steg genom användning av 

bakteriesuspension standardisering. Resultatet visade att 84% av isolaten kunde typas och 16 

% kunde inte typas.  HMW-typningsmetoden är en snabb och billig metod, jämfört med PCR 

ribotypning. Användningen av HMW-typningsmetoden kan användas i framtiden för att 

kunna detektera utbrott i god tid. Det kan också begränsa smittspridningen mellan de 

inneliggande patienterna på sjukhuset.  

 

Nyckelord: Gemination, Toxiner, HMW-typningsmetod , Proteinextraktion. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract:  

Evaluation of a new approach with high molecular weight (HMW), which 

involve typing of C. difficile via MALDI-TOF MS 

 
The routine diagnostics in the clinical microbiology laboratory at the Ryhov Hospital, 

Jonkoping is in case of suspected outbreaks of Clostridium difficile to sent positive samples to 

Orebro University Hospital, where the C. difficile ribonucleic is typed C. difficile was 

detected by Hall and O. Tool in 1935. This bacterium is a spore-forming one, where the 

C.difficile can produce toxins that cause infection of the intestine. Subsequent treatment with 

systemic antibiotics can lead to disturbance of the intestinal flora and this by itself can lead to 

diarrhoea and intestinal germination. Reference strains consisting of 38 isolates of C.difficile 

from the Public Health Agency used HMW typing. To allow for faster typing of C. difficile, it 

has developed a rapid method that can be performed in local laboratories. The principal here 

is to evaluate the high molecular weight (HMW) typing of C. difficile by MALDI-TOF MS. 

HMW typing was performed by two methods; direct and protein extraction. Direct method 

was carried out with an additional step using bacterial suspension standardisation. The results 

showed that 84% of isolates could be typed and 16% could not be typed. HMW typing 

method is a fast and inexpensive method, as compared with PCR ribotyping. The use of 

HMW-typing method can be used in the future to detect outbreaks early. It can also limit the 

spread of infection between the hospitalised patients and it can help to track the spores of C. 

difficile too.  

 

Keywords: Germination, Toxics, HMW typing method, Protein extraction.   



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning .................................................................................. 1 

Bakgrund ................................................................................. 1 

Historia om Clostridium difficile ......................................................................... 1 

Riskfaktorer av C. difficile ................................................................................... 2 

C. difficile infektion och symptom ...................................................................... 3 

Diagnostik av C. difficile ...................................................................................... 3 

Behandlingar vid CDI ........................................................................................... 4 

Typning av C. difficile .......................................................................................... 4 

C. difficile standardiserad bakteriemängd med McFarland- standard ............. 6 

Skyddsåtgärder och hygien ................................................................................ 6 

Syfte ......................................................................................... 7 

Materiel och Metod ................................................................. 8 

Provinsamling ....................................................................................................... 8 

Utodling av C. difficile .......................................................................................... 8 

Förberedning av lösningar .................................................................................. 8 

Kalibrering av MALDI TOF MS utrustningen ...................................................... 9 

Metoder: ................................................................................................................ 9 

 .............................................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Standardisering av C. difficile med DensicheckFel! Bokmärket är inte 

definierat. 

MALDI-TOF MS instrument och MALDI TOF -platta ........................................ 12 

Bestämning av HMW profil ................................................................................ 12 

Validering av HMW typning metoden ............................................................... 13 

Statistik analys ....................................................................... 13 

Etiska överväganden .............................................................. 13 

Resultat .................................................................................. 14 

Direkt metod ........................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Användning av bakteriesuspension ................................................................. 16 



 

 

Protein extraktion ............................................................................................... 17 

Utvärdering av HMW-typning metoden ............................................................ 18 

Diskussion ............................................................................. 19 

Slutsats ................................................................................. 24 

Omnämnanden ...................................................................... 25 

Referenser ............................................................................ 26 

 



1 

 

Inledning 

Arbetsrutinen på kliniskt mikrobiologiska laboratoriet i länssjukhuset Ryhov, Jönköping är att vid 

misstanke om utbrott skicka positiva Clostridium difficile prover till Örebro universitetssjukhus. 

Där kan C. difficile typas och användas för smittspårning. Detta genomförs med hjälp av PCR 

typning. Denna process är båda dyr och tar lång tid (1). 

För att möjliggöra snabbare typning av C. difficile samt upptäckas utbrott har 

folkhälsomyndigheten i Sverige utvecklat en snabb metod som kan utföras i lokala laboratorier. 

Metoden identifierar sammansättning av proteiner med hög molekylvikt (HMW) med MALDI-

TOF med hjälp av två metoder.  Den första är viktområdet kan ligga mellan 30 till 50kDa. Den 

andra metoden baseras på proteinextraktioner som viktområdet i det fallet kan ligga mellan 2 till 

20kDa (1).  

 

Bakgrund 

Historia om Clostridium difficile 

Clostridium difficile upptäcktes av Hall och O. Tool i tarmfloran hos nyfödda barn år 1935. Men 

C. difficile kunde inte identifieras förrän fram till 1970- talet, när det upptäcktes att den kunde 

orsaka diarréer som var relaterade till antibiotikaanvändning (2).  

Ursprungligen kallades den för Bacillus difficile vid första isoleringen från nyföda barns avföring 

(Mekonium).  Namnet för Bacillus baserade sig på bakteriens morfologi. Difficile refererades till 

svårigheten med odling. Efter ett tag byttes namnet Bacillus difficile till Clostridium difficile, på 

grund av att den är en anaerob bakterie (3). C. difficile är en grampositiv och under mikroskopisk 

bild har den en stavs utseende. Den kan vara i par eller i korta kedjor (4).  

C. difficile är en sporbildande bakterie. Bildandet av sporer uppstår när bakterien befinner sig i en 

näringsfattig miljö. Sporerna lever i exempelvis desinfektionsmedel, värme och torr omgivning. 

De tål extrema miljöer. Därför hittas dessa sporer mest i sjukhusmiljön. Denna sporbildande 

bakterie har smittande effekt på de inneliggande patienterna på sjukhuset (5). 
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Sporer av dessa bakterier kan finnas i avföring. Det är ungefär 3 % av friska vuxna individer som 

bärare bakterien och bland småbarn är det 80 %. Hos patienter i slutenvården kan en motsvarande 

siffra ligga mellan 16 och 35 %. Vanligtvis är dessa bakterier inte patogena. Dock vid användning 

av antibiotika, kan tarmfloran rubbas. Det vill säga att antibiotika ger sig på normalfloran också, 

vilket orsakar diarré. Det här kan i sin tur leda till germination. Germination innebär att C. difficile 

sporer omvandlas till vegetativa celler (figur 1). Dessa vegetativa celler är motståndskraftiga, 

vilket gör att normalfloran inte kan bekämpa dem. Då kommer C. difficile att växa till samt 

tillverka toxiner. Dessa toxiner orsakar diarréer (5,6).  

                                 

 

 

Riskfaktorer av C. difficile  

C. difficile infektion (CDI) påverkas av tre faktorer. Den första; utsättningen för C. difficile eller 

dess sporer. Andra faktorn kan vara tarmflorans förändring på grund av antibiotikaanvändning 

framför allt klindamycin, penicillin och cefalosporiner. Med antibiotikan är risken stor för 

överväxt av CDI. Sista faktorn är mikroorganismens förökning i tarmen och produktion av toxiner 

som kallas C. difficile toxiner (CDT). Ytligare faktorer som ökar risken för att bli infekterad med 

C.difficile är stigande ålder (över 65 år), patienter med nedsatt immunförsvar, cancer och 

användning av protonpumps inhibitors (8,9). C. difficile kan drabba individer genom användning 

av antibiotika och vid sjukhusvistelse, det vill säga att smittan sker från en person till en annan 

person (4,8). 

Figur 1. Bilden visar C. difficile vegetativa celler och sporer vid tarmepitelet.  C. difficile vegetativ cell (röd) lägger sig 

till humana tarmepitelceller (gröna). C. difficile spor (blå). Mikrovilli synliga (gröna fjärdar) (7).  
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C. difficile infektion och symptom  

CDI är en stor orsak bakom tarmsjukdomar och dödlighet i Europa och Nordamerika (8). (CDI 

orsakas av toxiner som produceras av Clostridium difficile-stammar) C. difficile producerar två 

typer av toxiner. Toxin A (TcdA) som är en enterotoxin och toxin B (TcdB) som är cytotoxin(10). 

Toxin A gör att intestinal permeabilitet samt inhibition av proteinsyntes ökar. Toxin A orsakar 

skador i intestinala villi och tarmens slemhinna och till sist leder detta till slemhinnans 

nedbrytning. Denna skada i tarmen leder till att producera en trögflytande vätska. Toxin B har inte 

tydlig enterotoxin aktivitet, men den har dödlig effekt för celler in vitro. Toxin B blir effektivt när 

tarmväggen har skadats. Den största effekten av toxin A och B är störning av cytoskelett, och båda 

typer leder till celldöd och inflammatorisk reaktion i tarmarna.  Sjuklighet associerad med CDI 

kan variera mellan mild kolit och en farlig pseudomembranös kolit.  Från dessa toxiner kan en 

diagnos fastställas (11). 

Den milda formen av Clostridium difficile-associerad diarré (CDAD), orsaker diarréer minst tre 

gångar om dagen. Detta följs av magkramper. Patienter har ett normalt antal vita blodkroppar. Den 

måttliga formen av CDAD orsaker kraftiga diarréer som följs av buksmärtor och feber. Patienter 

har ett högt antal vita blodkroppar. Den svåra formen av CDAD orsakar mycket hög feber och 

svåra diarréer som kan leda till uttorkning. Den orsakar även tarmblödning som kan vara kraftig 

samt att patienten har högt antal vita blodkroppar och hyperlaktatemi. I den svåraste CDAD 

formen orsakas något som kallas toxiska megakolon (8,12).  

Toxiska megakolon är en komplikation av en tarmsjukdoms inflammation eller infektiös kolit. 

Symtom på den är utvidgad kolon om minst 6 cm, anknytas med systemisk toxicitet (13). 

 

Diagnostik av C. difficile  

Enterotoxin A och cytotoxin B gifterna kan upptäckas för diagnostiska ändamål genom 

användning av cellodlingsanalyser (toxin B) och olika enzymimmun analys-er (EIA).  

EIA-metoder är snabba och lätta att utföra, därför används de av många kliniska laboratorier. Men 

analysen är inte tillräckligt känslig(10). 
Gold standard för CDI diagnostik består av cytotoxicitetsanalysen och toxinbildande odling 

(Toxigenic culture TC). Cytotoxicitetsanalys är inte internationellt standardiserad och 
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kvalitetssäkrad, därför att den kräver kompetens och utrustning för cellodling, och TC är långsam 

och arbetskrävande(10). 

På Höglandssjukhuset i Eksjö har det funnits en 10-15 gånger ökning av CDI förekomsten under 

2007 till 2012 (10). Enligt tidigare studieresultat, har incidens minskat med cirka 9 % mellan åren 

2014 och 2015. I början av 2016 har sjukdomsbördan minskat ytterligare. Denna reducering beror 

på förbättrad vårdhygien på alla sjukhus och restriktiv förskrivning av antibiotika (14). 

För att minska CDI på sjukhuset, utförs en snabb och rätt C. difficile diagnostik oavsett tid på 

dygnet och veckodag. Den bestäms med hjälp av loop-mediated isothermal amplification (LAMP) 

analys. I korttid, de fekala proven filtrerades initialt och denaturerades i 10 min vid 95°C följt av 

laddning av reaktionsrör. Till varje par prov används en positiv kontroll och kräver körningstid i 

40 min. Proven uppvisar positiva eller negativa resultat på displayen samtidigt som en etikett på 

resultatet skrivs ut (10). 

Nyligen har flera PCR-analyser utvecklats för att öka den diagnostiska känsligheten. Dock är 

fortfarande odling en viktig metod eftersom det ger isolering för molekylär epidemiologiskt 

typning och resistensbestämning (10). 

 

Behandlingar vid CDI 

Svårighetsgraden av sjukdomen delas in i fyra grader beroende på hur mycket patienten är 

påverkad. Enligt dessa grader kan behandlingen bestämmas. Oral meronidazole 500 mg tas var 8e 

timme vid mild till måttligt infektion. Vid svårare infektioner används Oral eller nasogastrisk 

vankomycin 125-500 mg var 6e timme- eller intravenös (IV) metronidazol 500 mg var 8e timme. 

Vid livshotande fall används samma behandling som vid svår infektion men här krävs det en 

metod som omfattar en fekal transplantation (FMT) där friska bakterier från tarmfloran hos en 

frisk individ överförs till en infekterad mottagare för att återställa tarmfloran(8,15). 

 

Typning av C. difficile  

Vissa typer av C. difficile kan orsaka stora utbrott, till exempel ribotyp 027 typen som är en mer 

aggressiv typ av C. difficile. Den leder till ökad dödlighet samt fler komplikationer (16). Det 

visade sig att 027 ribotyp tillverkar extra toxin A och B (5).  

Existerande metoder för typning av C. difficile är PCR ribotypning som är en ganska dyr och 

långsam metod (1). Därför behövs en snabb, effektiv och noggrann metod som matrix- assisted 
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laser desorption ionization – time of flight mass spektrometri (MALDI-TOF MS) jämfört med 

PCR ribotypning (17). 

 

Massspektrometri (MS) används som en analytisk metod för klinisk kemi. Metoden har hög 

känslighetnivå och specificitet i rutindiagnostik av vissa cancerformer och ärftliga sjukdomar. MS 

används för identifiering av bakterier innan användning av MALDI-TOF MS (17). 

MALD-TOF metoden tillämpades först år 1987. Metoden hedrades med ett delat Nobelpris år 

2002. MALDI-TOF MS har utvecklats till en snabb och tillförlitlig analytiskt metod för 

identifiering av olika mikroorganismer i kliniskt laboratorium. Metoden kan även identifiera de 

bakterierna som är relativt nära släkt med varandra, eftersom proteinsammansättningen hos de 

arterna är olika (17). På senaste tiden har MALDI-TOF MS utvecklats ytterligare för typning av C. 

difficile med fokus på sammansättningen av portioner med högmolekylvikt HMW-typning (1). 

 

Vid generering av proteinfingeravtryck av hela celler med hjälp av MALDI-TOF MS, används 

mikroorganismidentifiering genom matchning mot en databas. Inom ett spektrum kan speciella 

proteintoppar användas som markörer för att skilja mellan olika typer. Dess potential även för 

subtyp av C. difficile noterades av Reil et al (18). 

 

MALDI-TOF MS är en noggrann metod för bakteriell identifiering, även under olika villkor som 

odlingsmiljö eller pH. Odlade bakterier på agarplatta kan artidentifieras av MALDI-TOF MS. 

Matrixlösning tillsättas till MALDI-TOF MS och en av dem är α-cyano-4-hydroxycinnamic acid 

som vanligaste användning vid analys av peptider samt triglycerider (17).  

Matrixen som används vid MALDI-TOF MS ska innehålla en kromofor för att kunna absorbera 

energi från ultraviolett-laser (UV-laser). Kromoforen är betydelsefull för att skydda proteinerna 

från sönderfall under processen. Provmaterial och matrix placeras på provplattan och lämnas för 

att bli torr samt kristallisera med varandra. Därefter utsätts proverna för strålning av UV- laser 

under en kort tid för att inte skada proverna med värme. (17). 

 

Tekniken i metoden bygger på en joniserad laser och med hjälp av den frigörs matrixstabila 

ribosomala peptider och proteiner i ett elektriskt fält. Förhållandet mellan storlek och laddning gör 

att det tar olika tid att nå detektorn (figur 2). De lätta proteinerna färdas snabbare än de tunga 

proteinerna genom MALDI-TOF MS instrument fram till en detektor som registrerar proteinernas 

för flyttnings tid (19).   
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C. difficile standardiserad bakteriemängd med McFarland- standard 

En bakteriesuspensions grumlighet bestäms genom att använda McFarland- standard som en 

referens. Genom detta kommer antal bakterie att hamna inom ett referensområde.  

För att standardisera ett antal tester för bakterie och svampar, det vill säga mikroorganismer 

användas McFarland-standard. Blandning av bestämda mängder av bariumklorid med svavelsyra, 

framställer McFarland-standard. Denna blandning bildar en bariumsulfat fällning, som gör att 

lösningen blir grumlig. En bakteriell suspension på 1,5 x 108CFU/ml ger samma grumlighet 

jämfört med en 0,5 McFarland- standard (21).  

 

Skyddsåtgärder och hygien  

För att eliminera C. difficile sporer så rekommenderas att använda tvål och vatten som har påvisat 

att vara mer effektiva än alkoholbaserade rengöringsmedel. Det är viktigt att tvätta händerna före 

och efter kontakt med patienter som misstänks eller har en C. difficile infektion. Det är lika viktigt 

att ha på sig personlig skyddsutrustning vid vård av patienter samt vid hantering av prover. För att 

minimera luftburen spridning och kontamination är det viktigt med tidigt isolering av patienter 

som har diarré. Användning av klorinnehållande rengöringsmedel är effektiv vid miljörengöring. 

Ett annat alternativ som kan minska kontamination smittspridning är att använda väteperoxid som 

finns i både torr- och ång- form(22). Vid isolering måste patienten ha egen medicinsk utrustning, 

för att begränsa behovet av rengöring och sterilisering. (12). 
 

Figur 2: Figuren redovisar tekniken av MALDI -TOF MS. Tekniken bygger på bestrålning med laser joniserar matrix 

lösning. Elektriskt fält avskiljer joner efter massa/laddning. Jonerna detekteras och den i sin tur  ger upphov till 

spektra (20). 
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Syfte  

Syfte med den här studien var att utvärdera HMW-typningsmetod av C. difficile med MALDI-

TOF MS. Analysen genomförde med hjälp av två metoder som var direkt och proteinextraktion 

metod.  

Kan HMW-typningsmetod tillämpas utan utveckling?  

Kan MALIDI-TOF MS identifiera korrekt HMW- typ för 38 referensstammar av C. difficile?  
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Materiel och Metod 

Provinsamling  

Referensstammar bestående av 38 isolat av C. difficile från Folkhälsomyndigheten användes för 

HMW-typning. Dessa positiva isolat samlades från olika kliniska laboratorier i Sverige. Isolaten 

skulle användas endast för validering och kvalitetssäkring vid framförande och genomförande av 

typning av C. difficile med HMW- typningsmetod.  

Utodling av C. difficile  

Omstick av frysta bakteriestammar av C. difficile utodlades på blodagarplatta (43 g Colombia 

blodagar base (Neogen Corpation, Lansing, Michigan USA), 1L avjoniserat vatten och 67 ml 

Humanblod (rumstemperatur). Plattorna tillverkades på mikrolaboratorium på Ryhovs sjukhus i 

Jönköping). Blodagarplattorna inkuberades anaerobt i 37 °C i 48 timmar.  Odling av bakterier 

utfördes med trestrykmetoden. 

 

Förberedning av lösningar 

Tans-Ferulic acid matrixlösning (FerA) 

Först vägdes 7 mg FerA (Sigma Aldrich, Saint Louis, Missouri USA) matrix substans som löstes i 

80 µl myrsyra ≥98% (Sigma Aldrich), 155 µL acetonitril 98,8 % (Sigma Aldrich,) och 235 µL 

vatten. Därefter vortexades lösningen tills alla kristaller har lösts upp.  Lösningen höll i cirka 1 

månad i rumstemperatur.  

 

Cyano-4-hydroxycinnamic acid matrixlösning (HCCA) 

Först bereddes en stamlösning genom att 475 µL destillerat vatten blandades med 500 µL 

acetonitril 98,8 % och 25 µL trifluorättiksyra 99 % (Sigma Aldrich) i ett mikrocentrifugrör. 

Därefter vortexades lösningen i en minut. HCCA lösningen förvarades väl tillsluten, för att 

undveks dunstning av lösningen.  250µL stamlösningen tillsattes till ett rör med HCCA (2,5 mg). 

Därefter vortexades lösningen tills alla kristaller löstes upp. Slutkoncentrationen på lösningen 

var 10 mg/ml. Lösningen förvarades mörkt, för att hållbarheten skulle vara upp till 2 veckor i 

rumstemperatur (bilaga 1). 

 

Protein standard II  
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Protein standard II (Bruker, Bremen, Tyskland) som ett rör innehöll protein A (22307 kDa), 

trypsinogen (23982 kDa), albumin (33216 kDa), protein A (44613 kDa), albumin (66431 kDa), 

sedan tillsattes 125 µL 0,1 % trifluoroättiksyra som var löst i vatten. Lösningen delades med max 

5 µL per rör. Den lösta standarden förvarades i -18 °C eller kallare. 

 

Kalibrering av MALDI TOF MS utrustningen 

Kalibrering av Protein standard II: 

På en spot på MALDI-TOF plattan sattes 1 µL protein standard II, sedan fick lösningen stå i 

rumstemperaturen tills den torkade. Därefter täcktes protein standard II med 1 μL FerA matrix. 

Plattan lufttorkades innan den analyserades på MALDI-TOF MS instrument. Efter att plattan 

laddades i MALDI-TOF MS instrument, öppnades Flex control programvara samt rätt metod 

valdes som var HMW-typning.  

.  

 

Metoder:  

Metoden följdes enligt folkhälsomyndighetes metodbeskrivningen, tillvägagångsätt HMW-

typning av C. difficile med Bruker Microflex LT (bilaga 1) (1). 

 

Förste försök med direktmetod  

En liten mängd av bakteriekoloni togs med hjälp av en tandpetare, och smetades därefter på en 

MALDI-TOF platta. Sedan tillsattes 1 µl FerA matrixlösning till provet. Provet fick stå i 

rumstemperaturen för att lufttorkas, innan det skulle analyseras i MALDI-TOF MS instrumentet 

(Figur 3). På det första försöket valdes ut 8 slumpmässiga isolat av de 38 bakteriestammarna. Där 

körningen upprepades två gånger under fyra olika tillfällen (samma princip upprepades i de första 

tre försöken).  
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Andra försök med olika grader av tjocklek av bakteriekolonier  

Bakteriestjockleken testades med olika grader (tunn, mittemellan samt tjock) för samma åtta isolat 

som ovan. Därefter följde metoden med samma steg som direktmetoden.  

Tredje försök användes internkontroll  

Direktmetod upprepades med samma åtta isolat och tillsatts också internkontroll till MALDI-TOF 

platta innan det skulle analyseras i MALDI-TOF MS instrument.  

Fjärde försök var en justering gjordes med hjälp av kalibranten (protein standard II) 

Här upprepades direktmetod på det fjärde försöket kördes 16 av 38 bakteriestammar (8 av 16 

isolat från de tidigare försöken), där internkontroll användes.  

Femte försök med standardisering av C. difficile med Densicheck 

För varje 38 isolat användes tre rör med olika McFarland koncentration 1-3 under första körning. 

Varje rör innehöll 1000 µl avjoniserat vatten. Därefter togs en del av bakteriekolonier med hjälp 

av 1 µl platinös. Sedan placerades platinös i rören. Sedan vortexades rören ordentligt. 

Koncentrationen mättes upp med hjälp av Densicheck instrument. Därefter överfördes 2 µl av 

suspensionen till MALD-TOF platta. (tabell I). De andra och tredje försöken för varje 38 isolat 

Utvaldes mellan 2 och 3 McFarland. 

 

  

 

Suspension Rör 1 Rör 2 Rör 3 

McFarland Standard 

Nummer 

1 2 3 

Ungefär bakterie 

(1x108 CFU/ml) 

3.0 6.0 9.0 

 

 

 

Tabell 1. Tabellen redovisar tre olika rör med tre olika koncentrationer som jämfördes med en McFarland- standard 

(20). 
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Proteinextraktion metod utfördes med 21isolat undertypning  

Ett mikrocentrifugrör togs för respektive C. difficile. Därefter tillsattes 300 µl avjoniserat vatten 

till mikrocentrifugrör. Efter detta togs en bakteriekoloni och blandades med avjoniserat vatten i 

mikrocentrifugrör. Sedan tillsattes 900 µl ren 99,5% - ig etanol och suspensionen vortexades i 

minst en minut. Därefter centrifugerades alla mikrocentrifugrör i 2 minuter i 15000 g Sedan 

hälldes suspernatanten av och proverna centrifugerades igen i en halv minut i 15000 g. Resten av 

Figur 3. Figuren visar metoden för HMW-typning av C. difficile med de två metoderna. Direkt metoden (till vänster) 

och proteinextraktion (till höger).  Först alla 38 isolat analyserades med direktmetod enligt HMW-typning med hjälp 

av MALDI-TOF MS instrument. Tjugoett av de samtliga 38 isolat har undertypning som skulle analyseras med den 

andra metoden vilken är en protein extraktion undertypning. (bilaga 1). 
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suspernatanten sögs av med en Pasteur pipett.   Detta steg upprepades som ovan. Röret fick stå 

med proppen öppen i två till tre minuter, för torkning av provet. 

Preparation av 70 % -ig myrsyra blandades med 3 delar avjoniserat vatten med 7 delar 100 % -ig 

myrsyra.  Efter detta tillsattes 10 -80 µl av 70 % -ig myrsyra till pelletten, beroende på pellettens 

storlek i mikrocentrifugrör. Mikrocentrifugörröret mixades väl med vortex och fick stå i två 

minuter.  Därefter tillsattes samma volymer acetonitril som myrsyra. Sedan centrifugerades i två 

minuter på 1500 g. Efter detta tillsattes 1 µL av supernatanten på MALDI-TOF plattan och fick 

lufttorkas. Sedan placerades 1 µl av HCCA matrixlösningen och fick lufttorkas innan körning på 

MALDI-TOF instrument (figur 3).   

Extra försök med snabb myrsyrametoden 

En tunn koloni av C. difficile togs med hjälp av tandpetare och därefter smetades på MALDI-TOF 

plattan. Sedan tillsattes 1 µL 70 %- ig myrsyra. Provet fick torkas i rumstemperatur. Därefter 

tillsattes 1 µL HCCA till provet, som fick stå i rumstemperatur till det torkades. Här testades 2 av 

21 isolat.  

 

MALDI-TOF MS instrument och MALDI TOF -platta 

Isolat sattes i dubbla provbrunnar på en MALDI-TOF platta. Sedan kördes proverna med MALDI-

TOF MS (Bruker Daltonics, Bremer, Tyskland ). I den här studien användes databaser från 

MALDI Biotyper version 3.1 och Biotyper Real Time Classification till MALDI-TOF MS. Plattan 

innehåller 96 positioner. Alla isolatnummer noterades på loggbladet för MALDI-TOF MS.  

Bestämning av HMW profil  

Varje isolat har ett spektra för HMW-typning. Topparna skall överensstämma till 100 % med 

databasen.  Diagrammet består av spektra och HMW typ. Det ena diagrammet är spektra som 

består av Y-axeln (intensitet) och X-axeln (massa) (figur 4). Från Y-, X-axeln uppkommer en eller 

flera toppar som motsvarar en av molekylvikterna för just den C. difficile-typen. Resultatet från 

spektra tolkades i Folkhälsomyndighetens dataprogram (Flex Control -microflex) HMW-typning. 

Det andra diagrammet är HMW typen består av Y-axeln (andelen matchade toppar) och X-axeln 

(HWM profil av C. difficile) (figur 7). Alla toppar som kommer ut på spektrumdiagrammet måste 

överstämma 100 % med databasen, för att kunna ge en HWM-typ.     
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Validering av HMW typning metoden  

HMW typningsmetoden validerades enligt ESCMID (23)     

Typningsbarhet: är den procentuella andelen av typningsbara isolat över det totala antalet isolat.  

Reproducerbarhet: är förmågan hos en typningsmetod att ge samma typningsresultat av ett isolat 

som testas vid olika oberoende tillfällen, vid olika tider och/eller platser.  

Flexibilitet: med flexibilitet menas den princip, liksom kompetens och utrustning som krävs, är 

den samma för olika arter. Flexibilitet återspeglar de olika arterna som är typningsbara med 

minimala modifieringar av metoden.  

Snabbhet: är den totala tiden som behövs för att utföra typningen. Tiden räknas från framförande 

av bakterieisolat till slutresultat på typningen.  

Tillgänglighet: det handlar om tillgången av reagenser och utrustning, samt den kompetens som 

krävs för en metod i ett laboratorium. 

 Lätt att använda: omfattar hur enkel är metoden, metoden arbetsbelastning, lämplighet för 

körning av ett stort antal isolat samt enkelhet att tolka resultaten.  

Kostnad: beror flera faktorer såsom reagenser, instrument samt personal.  

Statistik analys   

I denna studie samlades en mindre mängd data. Deskriptiv statistik (som omfattar tabeller bland 

annat cirkeldiagram och histogram) för att redovisa resultat och utvärderingen användes i denna 

studie.  

Etiska överväganden 

Bakteriestammarna som användes vid studien var avkodade. Isolaten var insamlade från 38 

referensstammar från Folkhälsomyndighet. Därför kräver inte samtycke från patienter, då det inte 

finns någon återkoppling till patienter.    
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Resultat 

På det första försöket var att topparna kunde redovisas vid några tillfällen för de 8 isolat. 

Förskjutning för isolat toppar låg mellan 900– 1300 kDa, vilket var lägre än de referensvärdena 

för just denna HMW-typning (bilaga2) (figur 4). Vid det andra tillfället användes samma isolat, 

som inte kunde visa någon topp. Därmed erhölls endast ett spektrum som uppvisade 

bakgrundsbrus, vilket betydde att ingen matchning av HMW-typning kunde erhållas (figur 5).   

 

 
 

 
 

 

Olika grader av tjocklek (tunn, mittemellan samt tjock) av bakteriekolonier undersöktes på det 

andra försöket för de samtliga 8 isolat. Resultatet av de tunna samt  tjocka kolonierna kunde inte 

Figur 4. Figuren uppvisar spektra med en topp som ej motsvarar molekylvikten för just den C. difficile-typen.   

 

 
Figur 5. Figuren visar ett spektrum som uppvisade bakgrundsbrus där diagrammen består av Y-axeln 

(intensitet) och X-axeln (massa). 
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redovisa några toppar. Ett spektrum som uppvisade bakgrundsbrus, vilket betydde att ingen 

matchning av HMW-typning kunde redovisas. Resultatet av mittemellan tjocklek gav samma 

förskjutning av topparna som  vid första försöket. 

 

På det tredje försöket tillsattes en internkontroll till samtliga 8 isolat, som dels visade ett spektrum 

med varierande toppar och dels blev det inga toppar alls. Dels förskjutning av isolat toppar låg på 

50-230 kDa och andra förskjutningen av topparna låg på 1080-1250 kDa som var lägre än 

referensvärden(bilaga 2). Ett enda isolat matchades med HMW-typning en gång av alla körningar 

(figur 6,7). 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Figur 6. Figuren uppvisar spektra med två toppar som motsvarar molekylvikten för just den C. difficile-typen 
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På det fjärde försöket kördes 16 av 38 bakteriestammar (8 av 16 isolat från de tidigare försöken), 

där internkontroll användes. Fyra isolat av dem matchades med HMW-typning. Sju isolat låg 

mellan 1350-2850 kDa, 4 isolat låg mellan 65-200 kDa som var lägra än referensvärde, samt ett 

isolat visade inga toppar alls.  

 

Femte försök med Användning av bakteriesuspension 

Resultatet på det sista försöket redovisades i (tabell II) och (figur 8) till de samtliga 38 isolat. 

Resultatet uppvisades 50 % matchad, 34 % varierande matchad och 16 % ej matchad HMW-

typning.  

  

Figur 7. HMW-typen består av Y-axeln (andelen matchade toppar) och X-axeln (HWM profil av C. difficile). 

Alla toppar som kommer ut på spektrumdiagrammet måste 100 % överstämma med databasen för att kunna ge 

en HW- typ.     
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Protein extraktion  

Med hjälp av protein extraktion metoden gjordes en undertypning på 21 av 38 isolat. De 21 isolat 

testades för att få fram deras undertypning. Nitton av de samtliga 21 isolat visade en HMW-

undertypning.  

 

Extra försök med snabb myrsyrametoden 

Resultatet från myrsyra försöket på de 2 av 21 isolatundertypning, matchades med HMW-

undertypning. 

 

 HMW-typning 

Matchade 

Varierande matchade 

resultat vid körning 

Ej matchade HMW-

typning 

Totalt 38 isolat 19 13 6 

Resultat (%) 50 % 34 % 16 % 

Figur 8: Histogrammet visar antal av 38 isolat. Y-axeln redovisar antal isolat som är matchad eller ej 

matchad med HMW typning. X-axeln redovisar de individuella körningarna. 

 

Tabell 2. Tabellen redovisar antal matchad, varierande matchad samt ej matchad HMW-typning, med hjälp av 

suspensionen. 
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Utvärdering av HMW-typning metoden   

Typningsbarhet: cirka 84 % av samtliga 38 isolat visade ett godkänt resultat, det vill säga att 

isolat matchade HMW-typning.   

Reproducerbarhet: metoden upprepades tre gångar för varje isolat under suspensions 3 försök. 

Vid läsningen av resultatet observerades vilka isolat som fick rätt MHW-typning vid samtliga tre 

körningar. Nitton av totalt 38 isolat matchade HMW-typning på alla tre körningar.  

Flexibilitet: HMW-metoden används för endast identifiering av C. difficile.  

Snabbhet: det tog ungefär 20-30 minuter att utföra metoden, samt ungefär 5 minuter för att läsa 

resultatet.  

Tillgänglighet: MALD-TOF MS instrument finns tillgänglig på flertal av mikrobiologiska 

laboratorier i hela Sverige. Det krävs personal som tester metoden flera gångar för att kunna utföra 

den på korrekt sätt.  

Lätt att använda: Metoden är lätt att använda, dock bestämning av bakteriekolonimängden var 

komplicerad. 

Kostnad: Generellt är kostnaderna ganska låga. Däremot själva MALDI-TOF MS instrumenten är 

dyrt samt personalkostnaden är hög.  
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Diskussion  

Syfte med den här studien var att testa HMW-typning av C. difficile. Studien genomfördes med 

två metoder, den ena var direkt och den andra genom proteinextraktion.  

C. difficile orsakar sjukdom som är allvarligaste inom vården och särskilt på sjukhus. Där finns det 

fler personer som behandlas med antibiotika. Dessa patienter tillhör riskgruppen för att drabbas av 

Clostridium difficile infektion (24).   

Inom MALDI- TOF MS, utvecklades en metod för typning av proteinprofilen för C. difficile. 

HMW- metoden använder sig av den hög molekylära vikten och ligger mellan 30-50 kDa för att 

kunna typa C. difficile som motsvarande proteinet för C. difficile. Nyttan av HMW-typningen  var 

att om det skett en smittspridning av C. difficile eller om flera enskilda fall råkat dyka upp på en 

avdelning. Den är lättare att besvaras om man har tillgångs till typningsdata.  

Vid direkt metod användes matrixlösning FerA för att kunna jonisera stora proteiner med 

molekylvikt mellan 30-50 kDa (25). På proteinextraktionen används matrixlösning HCCA, som 

även kan användas vid artidentifikation. HCCA kan lätt penetrera C. difficile cellväggen (26). 

Dessutom kan HCCA inte jonisera bakteriens stora proteiner, utan joniserar endast små proteiner 

med molekylvikt mellan 2-20 kDa (1).  

 

Vid  första försöket var resultatet  inte tillfredsställande. Vid utläsning av dessa toppar, erhölls en 

förskjutning som var lägre än referensvärdet. Troligen kunde det bero på fel i kalibreringen. 

Denna påverkade i sin tur på spektrum som leder till förskjutning av isolattoppar. Där erhölls inte 

fina toppar.  Med samma isolat  uppkom bara brus i spektrum utan några tydliga toppar. Troligen 

kunde det bero på fel på insättning av bakteriemängden. 

Topparna skulle användas för att kunna utläsa molekylvikten och jämföra detta med 

referensvärdet för HMW-typning (bilaga 2). Detta resultat innebar att typning av C difficile, 

genom HMW-typning inte kunde utföras enligt den publicerade metoden (1).   

 

Vidare gjordes ett andra försök, där upprepades direktmetoden, till skillnad här testades olika 

tjocklek av bakteriekolonier. Här valdes tre olika tjocklekar på bakteriekoloni (tunn, mittemellan 

och tjock). I och med att resultatet från försök 1 uteblev, genomfördes denna metod för att få 
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tillräcklig mängd av bakterie, som behövdes för typning av C. difficile. Trots ändringen i metoden, 

erhölls inte något tydligt resultat.  

Från den tunna och tjocka storleken, erhålls endast brus i spektrum, utan tydliga toppar. Däremot 

visade isolat på mittemellan storleken en topp med en förskjutning, som liknade resultatet från 

första försöket.  

 

Efter dessa två försök med negativa resultat, gjordes ett tredje försök. Där resultatet analyserades 

ytterligare en gång, efter kontakt med laboratoriet i Växjö (Åsa Johansson). Där hade personalen 

likadana problem med att typa C. difficile. Det rekommenderades användning av internkontroll, 

tillsammans med HMW-typningsmetod. Internkontrollen var en lösning med känd molekylvikt 

(Åsa Johansson, 2016). Denna tillsattes till varje isolat på MALDI-TOF plattan. Syftet bakom 

internkontrollen var att säkerställa för rätt molekylvikt matchades med rätt topp i spektrat. I fall 

interkontrollens topp inte hamnade inom det kända molekylvikt intervallet, förskjuts 

internkontrollen med marginell förskjutning och samtliga toppar som uppkom från C. difficile i 

spektrumet medföljer internkontrollens förskjutning. Resultatet för- och efter internkontroll, 

visade tydligare toppar med marginell förskjutning på HMW-typning men ingen HMW-typning 

matchades.  Därmed var resultatet från försöket inte den samma som förväntades. 

 

Efter tre försök med misslyckad resultat, gjordes ännu ett försök till där det undersöktes 

kalibranten. Där hittades fel vid kalibreringen av kalibranten, som var orsaken till dess 

misslyckade resultat. Kalibranten består av 5 proteiner med olika molekylvikt därmed 5 toppar. 

Det viktigaste med kalibreringen var att kunna täcka hela intervalls område som låg mellan 30-50 

kDa. Valet av kalibrantens proteiner, baserade sig på varje sida, samt i mitten av intervallet 30-50 

kDa (Kristina Rizzardi, 2016). 

Anledningen till undersökningen av kalibranten, var att förskjutningen av topparna i ovannämnda 

första tre försök var ganska höga i jämförelse med referensvärden av HMW-typning (bilaga 2).   

 

Efter kalibreringen analyserades 16 isolat. Anledningen till ökat antal isolat, var för att få klarare 

bild på resultateten. I detta försök, matchades 4 av isolat med HMW-typning. Där alla toppar som 

dock upp på spektrumdiagrammet kunde 100 % överstämma med referensvärde. Resterande  isolat 

visade förskjutning. Förskjutningen i sista försöket var det som eftersträvades från början. Ju lägre 

förskjutning av topparna, desto lättare var det att uppnå referensresultatet.  
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Trots kalibrering av instrumentet, kunde topparna observeras med en förskjutning, som låg 

närmare referensvärden.  Resultaten var inte tillräckligt pålitliga. Därför utvecklades metoden 

ännu en gång.  

 

Denna gång genom användning av bakteriesuspension standardisering. Syftet med 

bakteriesuspensionen var att kunna utesluta möjliga störningar, som kunde påverka resultatet, 

såsom höga förskjutningar samt uteblivna toppar. Här späddes isolat med avjoniserat vatten, 

istället för NaCl-lösningen. Avjoniserat vatten kan minska störningar i MALDI-TOF MS 

instrument.  

Problemet som inträffades under försöket, var att välja rätt koncentration av isolat. Vid första 

körning testades 38  isolat med tre olika koncentrationer 1, 2 och 3 McF. Isolat med koncentration 

mellan 2 och 3 McF, var mest tillämpligt för att observera topparna. 

Höjden av topparna beror på mängden av proteiner mättes. Vilket tydde på bättre resultat med hög 

sannolikhet att matcha HMW-typning.  

 

Efter tre körningar, matchade 50 % av isolat rätt HMW-typning, 16 % kunde inte observeras och 

34 % var varierande. Dessa varierande isolat kunde matcha 1-2 gångar en rätt HMW-typning 

under de tre körningarna. Därför gick det inte att bortse från dessa varierande isolat. I och med att 

resultatet varierade, fick isolaten kallas ”varierande” (tabell II).  

 

Typningen med suspensionsförsöket, lyckades med cirka 84 % att matcha rätt HMW-typning samt 

16 % kunde inte observeras. Utifrån detta försök kunde C. difficile typas.  

Suspensionen kan vara en fördel och underlättar typningen, då den är mer säkrare jämfört med den 

konventionella metoden. Säkerheten i detta sammanhang är att standardisering av bakteriekoloni 

mängden kan förbättra resultatet. Dock kan detta försöket kräva mer tid att förberedda isolaten, 

dessvärre kan en förväxling av isolat ske under laborationens gång. 

Sista försöket har visat varierande resultat. Resultatet kan ha påverkats av olika faktorer. HMW 

metoden är känslig för att det var små skillnader mellan minimum och maximum storleken på 

proteinet som gör den känslig. Det kan vara små faktorer som ledde till ett misslyckat resultatet.   

 

Proteinextraktionsmetoden utfördes endast på isolat som har visat HMW-typning från 

direktmetoden. Cellväggen av C. difficile  är tjock (27) därför används denna typ av extraktion för 
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att kunna komma åt proteiner från hela cellen. På grund av att C. difficile har en tjock cellvägg, 

krävs ett extra steg innan extraktionen av proteinet från bakteriekolonier (28).  

Därmed lyckades försöket med att 19 prov av totalt 21 matchade. Två av 21 prov matchade inte 

någon HMW undertypning. En av dessa två isolat kunde inte avläsas från direkt metoden heller, 

för att proteinextraktionen fungerar endast om det finns en HMW-typning från direktmetoden.  

Det som kan vara orsaken var den mänskliga faktorn eller kanske mängd kolonier för 

proteinextraktionen kan vara otillräckligt mycket för att generera proteinmängd som skulle räcka 

för försöket.  

 

Proteinextraktionsmetoden visade inga felkällor som jämfört med direkt metoden. Eftersom 

proteinerna extraheras från cellen och tillsätts direkt på MALDI-TOF MS plattan, erhålls rena 

proteiner som ger pålitligt resultat. Till skillnad från  direkt metoden, där används hela 

bakteriekolonier med alla sina proteiner. Dessutom är proteinextraktionsmetoden välanvänd ihop 

med artidentifikation av mikroorganismer inom MALDI-TOF MS. Proteinextraktionen grundar 

sig på samma metod som artidentifikationen i MALDI-TOF MS, vilket troligen är orsaken till att 

denna analys inte behövdes korrigeras på något sätt.  

Nackdelen av proteinextraktion krävdes längre tid för att extrahera proteiner samt behövdes extra 

rör med märkning. Detta kan öka risk förväxling mellan proverna (19) . Därför testades försöket 

med myrsyradirekt. Detta kan spara tid med framförandet av de olika stegen vid 

proteinextraktionen. 

 

Resultaten från hela studien påverkades av två faktorer; kalibreringen och mängden bakterier. 

Dessa är oberoende av varandra. Kalibreringen kan förändra förskjutningen av spektra. Detta kan 

bland annat bero på fel justering av kalibranten, vilket tolkar all proteiner lägre än de egentligen 

är. Detta kan leda till misstolkning av topparna. Detta kunde försvåra typning av C. difficile.  

Den andra faktorn är bakteriemängd som tillsattes på plattan. Den påverkade spektrumens 

avläsning. Därför gav flera av isolaten, upphov till brus i spektra, eller någon topp. Dock matchade 

topparna inte HMW-typningen.   

 

Tack vare utvecklingen av HMW metoden, kan typningen av denna farliga bakterie, genomföras 

på de flesta laboratorium. HMW-typning är en snabb metod, i jämförelse med PCR-ribotypning 

(1). Denna typning kan spara mycket tid, för de typer som motsvarar endast en PCR-ribotyp. Om 

en typning motsvarar flera PCR ribotyper, krävs ytterligare analys genom att skicka vidare 
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isolaten till Örebrouniversitetssjukhuset laboratorium, för att bestämma den exakta typningen av 

C. difficile. Detta kräver mer tid innan levererat svar.  

HMW-typning metod är enkel att utföra. Reagenserna och tillbehören är billiga, därmed är 

instrumentet dyrt och är inte tillgänglig på alla sjukhus och laboratorium (1).  

Genomföring av studien var tidsbegränsad. Vilket ledde till att modifiering av metoden och vissa 

steg i metoden, inte kunde modifieras för att kunna erhålla resultat. Tidsbegränsningen gav inte 

möjligheten att kunna upprepa den direkta metoden, utan att behöva använda sig av 

suspensionsmetoden.    

 

I och med att HMW-typning är en ny metod och är under utveckling, inträffade svårigheter. 

Svårigheterna var åtkomsten till data, där fanns det bara en artikel att utgå ifrån. Flexibilitet för 

HMW-typningen är begränsad, där endast C. difficile kan typas. 

HMW-typning kan användas i framtiden här på mikrobiologiska laboratoriet, Region Jönköpings 

län. Det kan spara tid samt är en billig metod. Typningen och artidentifikationen kan bestämmas 

med MALDI-TOF MS. Med HMW-typning inom MALDI-TOF MS, kan utbrott upptäckas i god 

tid.  

 

HMW-typningen av C. difficile överensstämde inte med de två hypoteserna, som vi ställde oss i 

syftet. Första frågeställningen var om HMW-typningen kunde tillämpas inom MALDI-TOF MS 

instrument för typning av C. difficile. Typningen kunde inte observeras via den direkta metoden. 

Metoden behövde utvecklas ytterligare med några extra steg, för att kunna erhålla ett pålitligt 

resultat. Det vill säga att HMW-typningen skall överensstämma med referensvärdena.   

Andra frågeställningen var HMW-metoden kunde typa de 38 referensstammar, med hjälp av 

HMW-typning. Metoden kunde typa endast 32 av 38 referensstammar. Identifiering av felkällorna 

för typning av de 38 referensstammarna, kunde lösas med hjälp av suspensionsmetoden. Dock 

misslyckades metoden att typa 6 av de 38 referensramarna.  

 

I framtiden kan kalibreringen av kalibrantens fem olika proteiner, leda till reducerad förskjutning 

av topparna. Detta innebär att matchningen av topparna kan träffa exakt topp av kalibrantens 

proteiner. Direkt metoden, är fortfarande den främst använda metoden. Därmed kräver denna 

metod mer träning på insättning av mängdbakteriekolonier.  

Proteinextraktionsmetoden kan undvikas, genom att tillsätta myrsyradirekt till MALDI-TOF 

plattan.    
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Slutsats 

HMW-typningen är en metod som kan användas för typning av C. difficile. Utvecklingen av 

MALDI-TOF MS med HMW-typning har påvisat en snabb och billig metod jämfört med de 

konventionella metoderna.  

HMW-typningen kan användas i framtiden för att kunna detektera utbrottet i god tid, detta kan 

också begränsa smittspridningen mellan de inneliggande patienterna på sjukhuset. Dessutom 

hjälper det att spåra infektionen av C. difficile.  
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