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Abstrakt  

Stor variation av proteinprofiler inom species förvårar identifiering av filamentiösa svampar via 

Matrix Assisted Laser Desorption Ionization –Time Of Flight (MALDI-TOF). Mass Spectrometry 

Identification Platform (MSI) har dock visat goda resultat för identifiering även av filamentiösa 

svampar. Syftet var att verifiera MSI-databasen för identifiering av svamp med MALDI-TOF. Analys 

genomfördes på 77 svampisolat fördelade på mögelsvampar (n=26), dermatofyter (n=32) och jäst-

svampar (n=19), av dessa utgjordes totalt tio isolat av sparade spektrum. I första hand analyserades 

isolat som artbestämts genom sekvensering av Internal Transcribed Spacer-regionen (ITS) och 

kvalitetetsutskick från United Kingdom Quality Assessment Scheme (UKNEQAS). Isolaten 

extraherades och analyserades med MALDI-TOF MicroFlex. Identifiering av erhållna masspektrum 

jämfördes mellan MSI online-databas och en kombination av; MALDI BioTyper 3.0, Bruker 

Filamentous Fungi Library 1.0 och NIH-spektrumbibliotek. MSI databasen identifierade 56 av 77 

(72,7%) med korrekt species och Bruker/NIH 49 av 77 (63,6%). Mögelsvamparna identifierades i 

större utsträckning korrekt vid analys med MSI jämfört med Bruker/NIH. Ingen utmärkande skillnad 

mellan databaserna fanns vid analys av dermatofyter och jästsvamp. Konklusionen var att MSI i större 

utsträckning gav korrekt speciesidentifiering och var säkrare för identifiering av mögelsvampar medan 

MSI och Bruker/NIH kunde betraktas som likvärdiga för jästsvamp och dermatofyter, till skillnad från 

tidigare publicerade data. 
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Introduktion 

Principen för matrix-assisted laser desorption ionization–time of flight(MALDI-TOF) mass 

spectrometry (MS) innebär att proteinprofilen hos en mikroorganism används för att erhålla en 

specifik spektrumprofil för varje enskilt isolat. Det erhållna spektrumet jämförs därefter med en 

referensdatabas, varvid bästa träff anges i turordning och isolatet kan identifieras. Metoden är sedan 

tidigare validerad för identifiering av bakterier och jästsvampar (1). 

Svampar indelas i tre kliniskt relevanta grupper, jästsvampar, mögelsvampar och dermatofyter varav 

de två sistnämnda båda är filamentiösa svampar. Främsta skillnaden mellan filamentiösa svampar och 

jästsvampar yttrar sig i fortplantningen. Mögel och dermatofyter bildar hyfer medan jästsvampar 

förökas genom avknoppning (2). Mögelsvamp kan bland annat orsaka allvarliga lunginfektioner och 

dermatofyter är en vanlig orsak till infektioner i keratiniserad vävnad, hud, hår och naglar (3, 4).  

Jästsvampar generar i huvudsak i hög grad reproducerbara spektrum till följd av att jästcellerna har en 

jämn tillväxt på odlingsmedium och effektivt kan lyseras (5). Svårigheten i att åstadkomma 

reproducerbara spektrum för filamentiösa svampar beror dels på att svamparna har en tjockare och 

mer komplex cellvägg än bakterier (6) vilket försvårar lysering under extraktionsprocessen. Utöver 

detta kan ett flertal faktorer antas ha en betydande roll för den genererade spektrumprofilen. 

Svampkolonins mognadsstadium, samt närvaro eller frånvaro av konider är ett par exempel på 

bakomliggande orsaker till variabla proteinprofiler inom samma species (7). 

Traditionell identifiering av dermatofyter och mögelsvampar är beroende av makro- och mikroskopisk 

analys av konider, sporulering och mycelstrukturer. Den morfologiska identifieringsmetoden är 

tidskrävande och ställer höga krav på kompetens på grund av de stora likheterna mellan olika species. 

Morfologisk differentiering mellan Trichophyton interdigitale och T. benhamiae kan vara utmanande, 

det är heller inte möjligt att särskilja vissa närbesläktade species som T. interdigitale och T. 

mentagrophytes (3, 8).  

Molekylära metoder tillhandahåller en pålitlig identifiering och sekvensering av Internal Transcribed 

Spacer-regionen (ITS-sekvensering) betraktas i dagsläget som den gyllene standarden för molekylär 

identifiering av filamentiösa svampar. Sekvensering är dock en kostsam metod som kräver flera dagar 

för att erhålla resultat (9). 

Analys av proteinprofiler via MALDI-TOF MS har de senaste åren visat sig vara en användbar metod 

för identifiering av jäst- och mögelsvampar, inklusive dermatofyter. Identifiering av jästsvampar med 

MALDI-TOF MS utgör numer en rutinanalys medan den stora variationen av mögelsvampar och 

dermatofyter försvårar identifiering med MALDI-TOF MS (10). 

Bruker biotyper 3.0-databasen består av 5627 huvudspektrum varav 649 är svampspektrum men 

övervägande delen, 574 spektra, är från jästsvampar. För förbättrad identifiering av filamentiösa 

svampar kompletteras Bruker MALDI biotyper med ytterligare en databas Filamentous Fungi Library 

1.0 bestående av 365 masspektrum motsvarande 110 arter från 40 släkten (11). En omfattande 
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mögeldatabas (NIH) kan laddas ner till MALDI-biotyper programvaran och består av 370 

masspektrum motsvarande 152 species från 76 släkten. NIH-databasen har också visats kunna 

identifiera en större andel mögelsvampar jämfört med Bruker MALDI biotyper (12).  

Mass Spectrometry Identification Platform (MSI) är en online-applikation bestående av ca 1200 

svampspektrum motsvarande 930 species från 246 släkten. Identifiering av mögel och dermatofyter 

med MALDI-TOF MS via MSI har bekräftats som en möjlig identifieringsmetod, även för isolat med 

hög speciesdiversitet. Med samma uppsättning isolat har MSI-databasen uppvisat större förmåga att 

identifiera fler antal isolat korrekt än användning av Bruker MALDI biotyper 3.0 (10).  

Syftet var att jämföra Bruker MALDI Biotyper 3,0 inklusive Filamentous fungi library 1,0 och NIH 

med online-databasen MSI för identifiering av svamp med MALDI-TOF MS.  
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Material och metoder 

Stammar 

Totalt analyserades 77 isolat fördelade på mögelsvampar (n=26), dermatofyter (n=32) och jäst-

svampar (n=19). Totalt tio stammar utgjordes av sparade spektrum och extraherades inte. För att 

möjliggöra verifiering av resultatet analyserades i första hand ITS-sekvenserade isolat samt isolat från 

kvalitetskontroller och kvalitetsutskick från United Kingdom Quality Assessment Scheme (UKNEQAS) 

(Public Health England, London, England). Enstaka isolat hade enbart identifierats med mikroskopi. 

Odlingsmedium 

Gamla samt frysta isolat odlades på Sabouraudagar (SAB) (TBK, Norrlands universitetssjukhus, 

Umeå, Sverige) och inkuberades vid 35C för jästsvampar och 30C för mögel och dermatofyter till 

dess att tillräckligt stora kolonier växt fram. 

Extraktion 

Filamentiösa svampsisolat extraherades enligt ett myrsyra-acetonitril-protokoll. Från ytan av 

svampkolonin togs ett avskrap med hjälp av en tandpetare, avskrapet överfördes till 74,25% etanol. 

Provet vortexades ordentligt och centrifugerades därefter 2 min vid 13000 rpm varefter supernatanten 

hälldes av. Provet centrifugerades ytterligare 2 min vid 13000 rpm innan resterande supernatant 

pipetterades av och pelleten tilläts torka. Till den torra pelleten tillsattes 10-20 L 70% myrsyra 

beroende på pelletens storlek. Provet inkuberades i 5 min vid rumstemperatur varefter Acetonitril 

tillsattes i samma mängd som myrsyra och provet blandades med vortex för att sedan inkuberas i 5 

min vid rumstemperatur. Därefter centrifugerades provet ytterligare 2 min vid 13000 rpm. 

MALDI-TOF MS 

Från vardera extraktion pipetterades 1 L av supernatanten, i duplikat, till MALDI-TOF MicroScout 

targetplatta (Bruker Daltronik) och fick lufttorka. Därefter applicerades 1 L matrix-lösning (α-cyano-

4-hydroxycinnamic acid i 50% acetonitril, 2.5% trifluorättiksyra) till vardera målpunkt. Jästisolat 

applicerades i duplikat direkt från odlingsmedium till targetplatta varefter 1 L matrixlösning tillsattes 

till vardera målpunkten. 

MS mjukvaror/databaser 

Analysen genomfördes med MALDI-TOF MicroFlex- instrument (Bruker Daltroniks). Identifiering av 

masspektrum genomfördes med två olika programvaror mot tre databaser, MALDI BioTyper 3.0, 

Fungi Library 1.0 (Brüker Daltonics) i kombination med NIH-spektrumbibliotek (NIH, Bethesda, MD, 

USA) samt MSI online-applikation (Clinical Mycology Laboratory, Marseille Hospital, Frankrike i 

samarbete med BCCM/IHEM, Bryssel, Belgien). Med Bruker/NIH användes det rekommenderade 

tröskelvärdet 2,0 och med MSI tröskelvärdet 20. Identifiering med Bruker/NIH betraktades som 

tillförlitlig med värde vid och högre än tröskelvärde. Värde under 2,0 betraktades som osäker 

identifiering. Identifiering med MSI betraktades som tillförlitlig med värde 20 och högre och värde för 
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närbesläktad - och avlägset besläktad lägre än 20. Vid värde 20 och högre inom närbesläktad - och 

avlägset besläktad betraktades identifieringen som osäker för MSI. 

Sekvensering 

Inför sekvensering skars en halvmåne ca 30 mm2 ut från svampkolonins ytterkant med en skalpell och 

överflödig agar avlägsnades. Materialet tillsattes till ett rör med MasterPure Yeast DNA purification kit 

(MPY80200, Nordic Biolabs, Täby, Sverige) och fyra glaskulor av storleken 2 mm (Assistent, 

Sondheim, Tyskland). Proverna vortexades under ett par sekunder i sex omgångar för att sedan 

inkuberas vid 65 C under 15 min. Efter inkubering placerades proverna i kylblock till dess de svalnat. 

De avsvalnade proverna centrifugerades tills centrifugen uppnått 8000 rpm. Supernatanten, utan 

kulor, svampflagor och skum, pipetterades därefter till nytt 2 mL Sarstedts screw skirt rör med platt 

botten. DNA-extraktion genomfördes därefter med N/A viral och Qiasymphony SP (Qiagen, Hilden, 

Tyskland).  

Efter extraktion användes Nanodrop för att kontrollera mängden DNA i eluaten inför PCR. PCR-mix 

(SYBR premix TaqII, ITS1 – 5´-TCC GTA GGT GAA CCT GCG G-3´, ITS4 – 5´-TCC TCC GCT TAT 

TGA TAT GC-3´, ROX II, NF-H2O tillreddes. Till plattan aliquoterades 12 L mix till vardera brunn. 

Till varje prov tillsattes DNA och NF-H2O i mängd motsvarande 100 ng i 8 L. För positiv kontroll 

användes DNA från Candida albicans och negativ kontroll utgjordes av Nano Filtrerat H2O (NF-H2O). 

Plattan förseglades med optiskt täckande film och centrifugerades sedan på 2200-3500 x g. 

 

Amplifiering genomfördes på QuantStudio Dx (Applied Biosystems by Life Technologies, Frankfurt, 

Tyskland). För amplifiering användes PCR-programmet: holding stage 95C 30 sek följt av cycling 

stage point x 40 95C 5 sek och 60C 34 sek följt av melting curve 95C 15 sek, 60C 1 min samt data 

collection point 95C 15 sek. PCR-produkten från positiva prover inklusive positiv kontroll renades 

med Express ExoSap-IT (USB corpration. Cleveland, OH, USA). Till rör med 2 L Express ExoSap-IT 

tillsattes 5 L PCR-produkt för att sedan renas i PCR-maskin Peltier Thermal Cycler – 200 (MJ 

Research inc, USA). Efter utförd PCR-analys tillsattes 30 L NF-H2O varefter DNA-koncentrationen 

mättes med Nanodrop. De renade extraktionerna skickades därefter till Eurofin Genomics (Ebersberg, 

Tyskland) för sekvensering med primer ITS1-5´-TCC GTA GGT GAA CCT GCG G-3´. Det erhållna 

sekvenseringsdata analyserades i Chromas Lite 2.1 (Technelysium Pty Ltd. South Brisbane, Australien) 

i avseende på sekvensens kvalitet och intensitet. Databasen Basic Local Alignment Search Tool 

(BLAST) användes för jämförelse mot kända sekvenser.  

Nomenklatur 

För kontroll av aktuell nomenklatur samt gammal-, synonym-, ana- och teleomorf nomelnklatur 

användes MycoBank online-databas (International Mycological Association) (13) tillsammans med 

Atlas of Clinical Fungi (14).  

Etiska överväganden 

Inget etiskt tillstånd krävdes för användning av svampisolat från patientprover.  
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Resultat 

Identifiering av svampisolat med MALDI-TOF 

Av de 77 isolat som analyserades med Bruker MALDI Biotyper i kombination med NIH (Bruker/NIH) 

identifierades 83,1% med korrekt genus och 63,6% med korrekt species, inklusive gamla- och 

teleomorfa artnamn (Tab. 1). Med MSI databasen identifierades 94,8% av isolaten med korrekt genus 

och 72,7% med korrekt species. Identifieringen misslyckades för 16,9% av isolaten med Bruker/NIH 

och 6,5% med MSI till följd av att tröskelvärdet ej uppnåddes. Genusidentifieringen var korrekt för 

samtliga svampisolat i de använda databaserna (Tab.1).  

När Bruker/NIH och MSI kombinerades identifierades 96,1% av isolaten med korrekt genus, inklusive 

gamla- och teleomorfa namn, samt 80,5% isolaten med korrekt species. Sammantaget misslyckades 

identifiering för 3,9% av isolaten när de båda databaserna kombinerades (Tab. 1). 

Korrekt tillförlitlig identifiering med MALDI-TOF 

Korrekt identifiering kunde betraktas som tillförlitlig, tröskelvärde över 2,0, för 42,9% av isolaten med 

Bruker/NIH.  Med MSI-databasen identifierades 50,6% av isolaten korrekt med god tillförlitlighet. 

Totalt kunde 20,8% identifieras korrekt med låg tillförlitlighet, tröskelvärde under 2,0, med 

Bruker/NIH. Även med MSI identifierades 20,8% av isolaten korrekt med låg tillförlitlighet på grund 

av tröskelvärde över 20 för närliggande identifieringar (Tab. 1).  

Falsk identifiering med MALDI-TOF 

Falsk identifiering, med god tillförlitlighet, förekom för 11,7% av isolaten med Bruker/NIH och för 

9,1% av isolaten med MSI (Tab. 1). Med Bruker/NIH identifierades med god tillförlitlighet isolat av A. 

flavus som A. oryzae och isolat av M. audouinii som M. canis. Ytterligare identifierades T. benhamiae 

som T. mentagrophytes. Två isolat T. interdigitale identifierades som T. equinum och ytterligare ett 

isolat T. interdigitale som Trichpython-komplex. Ett isolat T. violaceum samt två isolat T. soudanense 

identifierades som T. rubrum respektive T-rubrum-komplex. De isolat som identifierades inkorrekt 

med god tillförlitlighet med MSI utgjordes av både mögel och dermatofyter. Isolat av A. clavatus 

identifierades med tillförlitligt resultat som A. giganteus, M. canis identifierades som M. audouinii, A. 

ustus som A. insuetus och A. versicolor som A. creber. En sekvenserad nyupptäckt Arthroderma-

species indentifierades som T. vanbruseghemii och två isolat av T. benahamiae identifierades som T. 

concentricum (Tab. 2 och 3).  

Med Bruker/NIH identifierades 6,5% av isolaten falskt med låg tillförlitlighet, tröskelvärde mindre än 

2,0. Falsk identifiering med låg tillförlitlighet förekom för 14,3% av isolaten med MSI-databasen (Tab. 

1).  

Identifiering av svampgrupper med MALDI-TOF 

Mögelsvamparna identifierades med korrekt species för 46,2% av isolaten med Bruker/NIH och 

80,8% av isolaten med MSI. Bruker/NIH-databasen identifierade 56,3% av dermatofyterna med 

korrekt species. Korrekt species-identifiering förekom för 53,1% av isolaten för dermatofyterna med 
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MSI. Jästsvamparna identifierades korrekt för 100% av isolaten med Bruker/NIH och för 94,7% med 

MSI (Tab. 4). Online-databasen MSI misslyckades med identifiering av en jästsvamp, Candida 

pararugosa, till följd av ej uppnått tröskelvärde (Tab. 5).   

Vid kombination av databaserna kunde 84,6% av mögelsvamparna identifieras med korrekt species, 

inklusive gamla och teleomorfa artnamn. Dermatofyterna identifierades med korrekt species för 65,6% 

av isolaten och jästsvamparna för 100% av isolaten när Bruker/NIH och MSI kombinerades (Tab. 4).  

Avvikelser mellan MALDI-TOF resultat och tidigare artbestämning 

Avvikelser mellan MALDI-TOF resultat och den tidigare artbestämningen förekom. Isolat av 

Aspergillus flavus identifierades som A. oryzae, variant A. flavus med Bruker/NIH (Tab. 3). 

 Vid analys av dermatofyt-isolaten identifierade Bruker/NIH isolat av Microsporum audouinii som M. 

canis, variant M. audouinii. Trichophyton erinacei identifierades felaktigt som T. mentagrophytes 

med Bruker/NIH. Tre isolat av T. interdigitale identifierades med avvikande resultat med 

Bruker/NIH. Ett isolat identifierades som Trichophyton-komplex, medan de två övriga identifierades 

som närbesläktad species, T. equinum. Ett isolat av T. violaceum identifierades i ett fall som T. rubrum 

med både Bruker/NIH och MSI (Tab. 4).  

Avvikande identifiering av dermatofyter förekom främst bland de mycket närbesläktade Trichophyton 

rubrum, T. soudanense och T. violaceum. Samtliga fem isolat av Trichophyton soudanense 

identifierades felaktigt som Trichophyton rubrum med Bruker/NIH. Låg tillförlitlighet, tröskelvärde 

under 2,0, förekom för två av de felaktigt identifierade isolaten av T. soudanense. Avvikande 

identifiering av T. soudanense som T. rubrum förekom även för fyra isolat vid analys med MSI. Med 

MSI-databasen förekom även identifiering av ett isolat T. soudanense som T. violaceum (Tab. 4).  

I samtliga fall var T. soudanense felaktigt identifierats som T. rubrum och T. violaceum med MSI-

databasen identifierades även fylogenetisk närbesläktade ”close”- och  avlägset besläktade species”far 

group” som T. soudanense samt dess gamla benämning T. gourvilii med tröskelvärde högre än 20 

vilket utgör indikation om tveksam primär speciesidentifiering (Tab. 4).  

Vid analys av mögelsvamp mot MSI-databasen förekom avvikande identifieringar av Aspegillus. Isolat 

A. clavatus identifierades som A. giganteus. Svampisolat av A. ustus identifierades som A. insuetus 

och A. versicolor som A. creber (Tab. 3).   

Med MSI identifierades ett isolat M. canis som M. audouinii. Två isolat T. benhamiae identifierades 

med MSI som närbesläktad species T. concentricum. Analys med MSI resulterade i avvikande 

identifiering av T. erinacei som närbesläktad species Arthroderma benhamiae. Missvisande 

identifiering förekom även för tre isolat av T. interdigitale som arter inom samma komplex, T. 

batonrougei och T. mentagrophytes. I samtliga fall av avvikande identifiering av T. erinacei och T. 

interdigitale med MSI identifierades isolaten med låg tillförlitlighet (Tab. 4).   
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Sekvensering 

Isolat som efter MALDI-TOF MS erhöll missvisande identifiering mot det förväntade resultatet och 

som tidigare inte verifierats genom sekvensering eller kontrollutskick sekvenserades i efterhand. Isolat 

av T. soudanense, T. tonsurans, T. interdigitale och A. flavus som tidigare endast speciesbestämts 

med mikroskopi korrigerades i efterhand till korrekt species efter ITS-sekvensering. Tidigare 

identifiering av T. soudanenese och A. flavus överrensstämde med sekvenseringsresultatet medan T. 

tonsurans korrigerades till T. soudanense och T. interdigitale till T. rubrum efter sekvensering (Tab.2 

och 3). 
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Diskussion 

Online-applikationen MSI har i tidigare studier uppvisat god förmåga att identifiera filamentiösa 

svampar, både mögelsvampar och dermatofyter. Med en databas uppbyggd av betydligt fler spektrum 

har MSI i större utsträckning uppvisat korrekt identifiering av filamentiösa svamp än Bruker MALDI 

Biotyper 3.0 och tillhörande Filamentous Fungi 1,0 (10). I syfte att validera online-databasen MSI 

analyserades totalt 77 svampisolat med MALDI-TOF MS och jämfördes därefter mot både MSI och 

befintlig spektrumdatabas Bruker/NIH.  

Vid analys av patientisolat, kvalitetsutskick och referensstammar mot MSI identifierades 94,8% av 

svampisolaten med korrekt genus och 72,7% av isolaten med korrekt species. Till följd av ej uppnått 

tröskelvärde misslyckades identifieringen av 6,5% av isolaten. Flera faktorer kan ha betydelse för 

misslyckad identifiering så som misslyckad proteinextraktion, störningar till följd av 

agarkontamination eller att isolatet inte finns representerat i spektrumdatabasen (10).  

Resultaten för de analyserade isolaten med MSI överträffade resultaten för samma uppsättning av 

isolat analyserade med Bruker/NIH. Med Bruker/NIH kunde 83,1% av isolaten identifieras med 

korrekt genus och endast 63,6% isolat med korrekt species. Identifieringen misslyckades i större 

utsträckning, 16,9% av isolaten, på grund av ej uppnått tröskelvärde med Bruker/NIH än med MSI. 

Främst identifieringsresultat erhölls när databaserna kombinerades och gav korrekt genusidentifiering 

för 96,1% av isolaten och korrekt speciesidentifiering för 80,5% av isolaten. Kombinerade databaser 

skulle därmed innebära en klart förbättrad identifieringsprocent. Eftersom MSI-databasen enbart 

finns tillgänglig som online-applikation krävs dock att det specifika MALDI-TOF MS spektrumet för 

varje enskilt isolat laddas upp i applikationen i efterhand, ytterligare ett tidskrävande moment i 

identifieringsprocessen. 

Korrekt identifiering hade även en högre tillförlitlighet med MSI än med Bruker/NIH, med MSI 

identifierades 50,6% av isolaten korrekt med uppnått tröskelvärde medan motsvarande för 

Bruker/NIH uppgick till 42,9% av isolaten. Både MSI och Bruker/NIH uppvisade liknande resultat för 

korrekt identifiering med låg tillförlitlighet och falsk identifiering med god tillförlitlighet. Falsk 

identifierings-resultat med låg tillförlitlighet erhölls i större utsträckning vid analys med MSI än med 

Bruker/NIH.   

Databaserna skiljde sig främst åt vid identifiering av mögelsvamp. MSI identifierade 80,8% av 

mögelsvamparna med korrekt species. Bruker/NIH kunde endast erhålla korrekt speciesidentifiering 

för 46,2% mögelisolat och misslyckades i större utsträckning med identifiering till följd av ej uppnått 

tröskelvärde. Samtliga isolat som uppnådde tröskelvärdet identifierades med korrekt genus.  

De isolat som identifierades med avvikande species för tillhörde alla Aspergillus. Dessa resultat 

motsvarar inte de från tidigare studier där identifieringsnivån för Aspergillus-species med MALDI-

TOF är betydligt högre (15). Aspergillusarter kan endast särskiljas på species komplexnivå med ITS- 

sekvensering och de Aspergillus-isolat som analyserades hade inte sekvenserats för andra gener som 

kan särskilja Aspergillus på species-nivå. Därför går det inte att avgöra om MALDI-resultatet är mer 
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specifikt än tidigare speciesidentifiering. Totalt misslyckades identifiering av tre mögelisolat 

Cunninghamella bertholletiae, Exophilia dermatitidis och Scedosporium apiospermum.  

Aspergillus clavatus och giganteus är båda species inom clavati-komplexet och felidentifieringar 

mellan nämnda species har visat sig vanliga. Skillnader i cellmorfologi mellan A. clavatus och A. 

giganteus är små. Främsta skillnaden är att vesikeln där mikrokonidier bildas är mer klubbformad för 

A. clavatus medan den för A. giganteus är mer avlång (16). Vid mikroskopering av A. clavatus som 

med MSI identifierades som A. giganteus överensstämde cellmorfologin bättre med A. giganteus 

vilket tyder på att MALDI-resultatet kan vara mer tillförlitligt än den tidigare artidentifieringen.  

De båda databaserna uppvisade begränsad förmåga att identifiera dermatofyter. Samtliga 

dermatofytisolat med uppnått tröskelvärde kunde identifieras med korrekt genus medan inkorrekt 

species-identifiering förekom. Bruker/NIH identifierade 56,3% av de 32 isolaten med korrekt species 

och MSI 53,1% av isolaten. Ett väntat resultat med vetskapen om att kliniskt skilda dermatofyt-species 

i stor utsträckning knappt kan särskiljas med molekylära multilokus-sekvenseringar. Dermatofyterna 

är så fylogenetiskt närbesläktade att små avvikelser eller databortfall kan bli avgörande för 

speciesbestämning, dessutom har de uppvisat stor variation inom en species beroende på den miljö de 

befinner sig i (17). I många fall har dem ett minskat fenotypiskt uttryck i kultur vilket försvårar 

identifiering av specifika species (18). De båda databaserna hade framförallt problem med att skilja 

Microsporum audouinii och Microsporum canis. Arter som visats sig mycket svåra att särskiljas även 

med ITS-sekvensering (7).  

Vid inkorrekt speciesidentifiering av Trichophyton, identifierades isolaten i huvudsak som när-

besläktade species samt species inom samma specieskomplex. De isolat som med MSI identifierades 

inom felaktigt specieskomplex hade alla resultat med låg tillförlitlighet. Låg tillförlitlighet berodde i 

dessa fall på identifiering av species inom korrekt komplex som närbesläktad- och avlägset besläktad 

species med erhållen score över tröskelvärdet.  

De stora likheterna bland Trichophyton-species verkar alldeles för komplexa för att erhålla 

identifiering av korrekt species genom MALDI-TOF med de spektrumbibliotek som idag finns 

tillgängliga. De avvikande identifieringarna för dermatofyter gällde främst svårighet att skilja mellan 

T. soudanense, T. violaceum och T. rubrum. Alla tre species tillhör i grunden T. rubrum-komplexet 

och är således mycket lika varandra. Samtidigt som det är av klinisk relevans att skilja dem åt, bland 

annat för att de infekterar olika delar av kroppen och finns på olika geografiska platser är det låga 

identifieringsresultatet för MALDI-TOF inte ett häpnadsväckande resultat (19). Ändå finns 

publikationer med betydligt bättre identifieringsresultat även för dermatofyter (3, 10). De erhållna 

resultaten är i stor utsträckning beroende av vilka isolat som analyserats och vilka isolat som använts 

för uppbyggnad av spektrumdatabasen. Det är därför relevant vilka isolat som använts vid validering. 

De isolat som användes i denna studie var isolat som sparats när speciesidentifiering varit svår. En 

förklaring till det betydligt sämre identifieringsresultatet kan således vara att de isolat som analyserats 

varit atypiska för aktuell species.   
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Falsk species-identifiering av ITS-sekvenserade - och UKNEQAS-stammar kan också bero på att isolat 

kontaminerats med annan species vid omsättning. De isolat med inkorrekt species-identifiering 

kontrollerades dock med mikroskopi i efterhand och bedömdes då som korrekt isolat. I många fall 

framgår inte heller hur UKNEQAS-utskick verifierats, vilket innebär att säkerheten i exakt species kan 

variera.  

Ytterligare en tänkbar förklaring skulle vara en överklassificering av dermatofyter, att det stora 

mångfald som med konventionella metoder kan identifieras är betydligt mer omfattande än den 

genetiska mångfalden inom en enskild species. Av den omfattande mängd feno- och genotyper som 

genom åren undersökts betraktas cirka tio species vara vanlig förekommande orsak till infektion. 

Dessa tio species har samtidigt beskrivits, i Atlas of Clinical Fungi, som 103 species och totalt 242 

synonymer till dessa (17).  

I båda databaserna men främst MSI förekommer fortfarande många gamla namn för ett flertal species 

vilket medför att tolkning av resultatet försvåras. Genom att uppdatera referensdatabasen med aktuell 

nomenklatur skulle en mer användarvänlig applikation kunna erbjudas. I dagsläget finns heller ingen 

referens för anamorf- och teleomorf nomenklatur, samt tillhörighet till species-komplex vilket ställer 

höga krav på analyserande laboratoriepersonal vid tolkning av resultatet.  

Konklusionen av studien var att MSI i större utsträckning erhöll korrekt speciesidentifiering och var 

säkrare för identifiering av mögelsvampar medan MSI och Bruker/NIH kunde betraktas som 

likvärdiga för jästsvamp och dermatofyter, till skillnad från tidigare publicerade data.  
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Tabell 1. Fördelning av antal identifieringsresultat med MALDI-TOF MS. (n=77)  

 Bruker/NIH  MSI Totalt 
    

Korrekt species 49 56 62 

Korrekt genus  64 73 74 

Falskt genus 0 0 0 

Misslyckad identifieringa 13 5 3 

Korrektb tillförlitlig  33 39  

korrekt icke-tillförlitlig 16 16  

Falskc tillförlitlig 9 7  

Falsk icke-tillförlitlig 5 11  
    

a Identifiering ej möjlig på grund av ej uppnått tröskelvärde 

b Uppnått tröskelvärde högre än 2 för Bruker/NIH, för MSI tröskelvärde över 20 och närliggande 

identifiering under 20 

c Tröskelvärde lägre än 2 för Bruker/NIH och närliggande identifiering över 20 för MSI 
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Tabell 2.  Mögelsvampar analyserade med MALDI-TOF 
 

  Bruker/NIH 
 

MSI 
     

Genus Stam Identifiering  Score 
 

Identifiering Score Närbesläktad Score Avlägsen  Score 
           

Aspergillus A. clavatusb NRIf 1,42 
 

A. giganteus*** 35  

 A. flavusa A. oryzae*** 2,21 
 

A. flavus 37  

 A. fumigatusb 
 

A. fumigatus 26 A. nishimurae 14 A. cristatus 7 

 A. nidulansb A. nidulans 2,26 
 

A. nidulans 57 A. spinulospous 26 
A. 
echinulatus 21 

 A. nigerb NRI 1,41 
 

A. welwitschiae* 28 A. neoniger 27  

 A. ustusc NRI 1,59 
 

A. insuetus 20  

 A. vesicolorb A. vesicolor 2,19 
 

A. creber 45  

 Aspergillusartc A. glaucus 2,33 
 

A. hollandicus 43  
   

Cunninghamella C. bertholletiaeb NRI 
 

NRI 9 A. turcosus 3 

 
 

 
Engyodontium E. albuma NRI  E. album 29 A. aeneus 4 

 
 

 
Exophilia E. dermatitidisa NRI  NRI 11 A. terricola 10 
   

Fusarium Fusariumartc F. solani 1,83 
 

F. solani 39 A. terricola 8 

 Fusariumartc F. oxysporum 1,83 
 

F. oxysporum 27 F. andiyazi 21 

 Fusariumartc NRI 1,43 
 

F. keratoplasticum 27  

 Fusariumartc F. oxysporum 2,31 
 

F. oxysporum 26 F. andiyazi 22 

 F. dimerumb F. dimerum 2,38 
 

F. dimerum 48  

 F. solania NRI 
 

F. solani 26 A. stella-maris 3  
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Forts. Tabell 3.  
 

  Bruker/NIH 
 

MSI 
     

Genus Species Identifiering Score 
 

Identifiering Score Close group Score Far group Score 
           

Lichtheimia L. corymbiferab L. corymbifera 1,98 
 

A. corymbifera* 51     

Paecilomyces P. vartiotia P. vartioti 2,3 
 

P. vartioti 40  
   

Pencillium Pencilliumartb Pencilliumart 1,92 
 

P. chrysogenum 46  
   

Phoma Phomaarta P. glomerata 2,14 
 

P. glomerata 33 A. pisi 23 
   

Rhizopus R. oryzaeb NRI 1,45 
 

R. oryzae 38  

 R. microsporusc R. microsporus 1,77 
 

R. microsporus 36 P. madriti 10 
   

Sarocladium S. strictuma Acremoniumart* 2,08 
 

A. sclerotigenum* 33  
   

Scedosporium S. apiospermumb NRI 1,63 
 

NRI 14 N. vasinfecta 8 
   

Scopulariopsis S. brevicaulisc S. brevicaulis 1,91 
 

S. brevicaulis 42  
   

Beauveria  B. bassianaa NRI    
 

B. pseudobassiana 27         
 

a ITS-sekvenserad 
bUKNEQAS 
c artidentifierad med mikroskopi 
dkontrollstam 
eArtidentifierad på referenslaboratoriet Karolinska Univeristetslaboratoriet 
f Identifiering misslyckad till följd av ej uppnått tröskelvärde 
*gammal nomenklatur för korrekt species 
**Ana-/teleomorf nomenklatur för korrekt species 
***Tillhörande korrekt species-komplex 
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Tabell 4. Dermatofyter analyserade med MALDI- TOF MS.  
 

  Bruker/NIH 
 

MSI 
     

Genus Stam Identifiering  Score 
 

Identifiering Score Närbesläktad Score Avlägsen  
Scor
e 

           

Arthroderma Arthrodermaart (NY)a NRId 1,61 
 

T.*vanbreuseghemii  21 T. erinacei 4 

 
 

 

Microsporum M. audouiniia M. canis 2,15 
 

M. audouinii 48 T. erinacei 15 

 M. canisb M. canis 2,18 
 

M. audouinii 47  

 M. canisa M. canis 2,3 
 

A. otae** 23 T. equinum 12 

 
 

 

Nanizzia N. fulvac M. fulvum* 1,75 
 

A. fulvum* 46 T. erinacei 16 

 
 

 

Trichophyton T. benhamiaea T. mentagrophytes** 2,15 
 

A. benhamiae* 35 T. erinacei 32 T. batonrougei 25 

 T. benhamiaea A. benhamiae* 1,74 
 

T. concentricum 32 13 T. rubrum 13 

 T. benhamiaea A. benhamiae* 1,74 
 

T. concentricum 33 T. erinacei 14 T. schoemleinii 12 

 T. erinaceib T. mentagrophytes*** 1,95 
 

A. benhamiae 36 T. erinacei 25 T. ajelloi 24 

 T. interdigitalea Trichophytonkomplex*** 2,11 
 

T. batonrougei*** 49 A. vanbreuseghemii 43 T. schoenleinii 29 

 T. interdigitaleb T. equinum*** 2,37 
 

T. mentagrophytes*** 55 T. batonrougei 42 A. benhamiae 35 

 T. interdigitaleb T. equinum*** 2,03 
 

T. mentagrophytes*** 38 T. batonrougei 33 A. simii 21 

 T. interdigitaleb T. interdigitale 1,79 
 

NRI 15 T. equinum 13 T. schoenleinii 13 

 T. rubrumb T. rubrum 2,2 
 

T. rubrum 52 T. erinacei 25 

 T. rubruma T. rubrum 1,82 
 

T. rubrum 31 T. gourvilii 17 A. benhamiae 16 

 T. rubruma NRI 1,52 
 

T. rubrum 29  

 T. rubrumd T. rubrum 1,93 
 

T. rubrum 34 T. gourvilii 19 T. erinacei 17 

 T. rubrumc T. rubrum 2,11 
 

T. rubrum 52 T. gourvilii 30 T. erinacei 24 

 T. rubrumc T. rubrum 1,82 
 

T. rubrum 49 T. gourvilii 44 T. erinacei 29 
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Fortsättning Tabell 4. 
 

  Bruker/NIH 
 

MSI 
     

Genus Species Identifiering Score 
 

Identifiering Score Närbesläktad Score Avlägsen Score 
           

 T. rubrumc T. rubrum 2,1 
 

T. rubrum 61 T. gourvilii 27 T. erinacei 22 

 T. rubruma T. rubrum 1,89 
 

T. rubrum 51 T. gourvilii 32 T. erinacei 29 

Trichophyton T. rubrumb T. rubrum 2,02 
 

T. rubrum 49 T. gourvilii 22 T. erinacei 21 

 T. rubrum granulärc T. rubrum 2,1 
 

T. rubrum 42 T. gourvilii 21 T. erinacei 20 

 T. rubruma T. rubrum 1,98 
 

T. rubrum 60 T. gourvilii 45 A. benhamiae 27 

 T. soudanensea T. rubrum komplex 2,05 
 

T. rubrum*** 39 T. gourvilii* 29 T. erinacei 17 

 T. soudanensea T. rubrum 1,93 
 

T. violaceum*** 39 T. soudanense 20  

 T. soudanensea T. rubrum 1,94 
 

T. rubrum 40 T. gourvilii* 22 T. schoenleinii 22 

 T. soudanensea T. rubrum 2,02 
 

T. rubrum 44 T. gourvilii* 32 A. benhamiae 19 

 T. soudanenseb T. rubrum komplex 1,72 
 

T. rubrum 35 T. soudanense 27 T. erinacei 18 

 T. tonsuransb T. tonsurans 2,24 
 

T. tonsurans 49 T. equinum 45 T. schoenleinii 32 

 T. violaceuma T. rubrum*** 2,01 
 

T. rubrum*** 42 T. gourvilii*** 31 A. benhamiae 22 

  T. violaceuma T. violaceum 1,61 
 

T. violaceum 32 T. soudanense 18 T. concentricum 7 
           

 a ITS-sekvenserad 
bUKNEQAS 
c artidentifierad med mikroskopi 
d Identifiering misslyckad till följd av ej uppnått tröskelvärde 
*gammal nomenklatur för korrekt species 
**Ana-/teleomorf nomenklatur för korrekt species 
***Tillhörande korrekt species-komplex 
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Tabell 4. Korrekt antal speciesidentifieringar med MALDI-TOF MS. 

 Bruker/NIH  MSI  Totalt  
    

Mögelsvamp (n=26) 12 21 22 

Dermatofyter (n=32) 18 17 21 

Jästsvamp (n=19) 19 18 19 
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Tabell 5. Jästsvampar identifierade med MALDI-TOF MS. 

 Bruker/NIH 
 

MSI 

Genus Species Identifiering  Score 
 

Identifiering Score Close group Score Far group  Score 

Candida C. albicansb C. albicans 2,1 
 

C. albicans 39  

 C. albicansb C. albicans 2,14 
 

C. albicans 35 C. tropicalis 7 

 C. albicansb C. albicans 2,19 
 

C. albicans 54  

 C. aurisa C. auris 2,06 
 

C. auris 21  

 C. dublinensisb C. dublinensis 2,19 
 

C. dublinensis 31 C. albicans 15  

 C. galabratab C. galabrata 1,99 
 

C. galabrata 28  

 C. galabratab C. galabrata 2,21 
 

C. galabrata 32  

 C. galabratab C. galabrata 2,1 
 

C. galabrata 25  

 C. kruseib C. krusei 2,35 
 

C. krusei 32  

 C. lusitaniae C. lusitaniae 2,11 
 

C. lusitaniae 38  

 C. parapsilosisa C. parapsilosis 2,1 
 

C. parapsilosis 23  

 C. parapsilosisb C. parapsilosis 2,11 
 

C. parapsilosis 35  

 C. parapsilosisb C. parapsilosis 2,19 
 

C. parapsilosis 38  

 C. pararugosab C. pararugosa 2,12 
 

NRIc  

 C. tropicalisa C. tropicalis 2,02 
 

C. tropicalis 27  

 C. tropicalisb C. tropicalis 2,03 
 

C. tropicalis 35 C. albicans 8 

 
 

 

Debaryomyces D. hansenii C. famata* 2,15 
 

D. hansenii 19  

 
 

 

Issatchenkia Iss. Orientalisa C. krusei** 2,08 
 

C. krusei** 25  

  Iss. Orientalisa C. krusei** 2,19 
 

C. krusei** 33         
akontrollstam 
bArtidentifierad på referenslaboratoriet Karolinska Univeristetslaboratoriet 
c Identifiering misslyckad till följd av ej uppnått tröskelvärde 
*gammal nomenklatur för korrekt species 
**Ana-/teleomorf nomenklatur för korrekt spec 


