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Sammanfattning 
Nuvarande metoder för att diagnostisera svampinfektioner i nagel är långsamma och 
troligen ganska okänsliga. Diagnostik görs vanligen genom direktmikroskopi och 
odling på svampsubstrat. I ett försök att minska analystiden och att öka känsligheten 
användes i denna studie realtids-PCR (Polymerase Chain Reaction) för att påvisa 
dermatofyter. Optimering och validering gjordes av en PCR som var generell för 
dermatofyter och en PCR som var specifik för Trichophyton rubrum. Optimeringen 
innefattade annealingtemperatur, Mg2+-koncentration och primerkoncentration. 
Valideringen gjordes genom analys av ett templat som spätts seriellt och av isolerade 
svampstammar. PCR-produkter identifierades med smältpunktsanalys. 241 
konsekutiva nagelprover analyserades med PCR och resultaten jämfördes med de 
från odling/mikroskopi. PCR-effektiviteten bestämdes till 102 % resp. 104,5 % och 
det dynamiska området täckte ett koncentrationsområde på minst 104. Mellan-assay-
variationen bestämdes till 1,6 % resp. 1,1 % för Ct-värdet (Threshold cycle) och 0,3 
% resp. 0,2 % för smältpunktsbestämningen. Smältpunktsanalysen av stammarna 
visade att T. rubrum kunde identifieras med hjälp av PCR och att övriga 
dermatofyter kunde påvisas men inte artbestämmas. Analysen av nagelproverna 
visade att känsligheten hos PCR var bättre än känsligheten hos både odling (54 % i 
odlingen mot 99 % i PCR) och mikroskopi (83 % i mikroskopi mot 90 % i PCR). 
Metoden går att använda för att påvisa dermatofyter och för att identifiera T. rubrum. 
 
 

 



Abstract 
 
Current methods to diagnose fungal infections in the nail are slow and probably not 
very sensitive. Diagnosis is usually done by direct microscopy and culturing on 
specific substrate. In an attempt to decrease the time of analysis and to increase the 
sensitivity, real-time PCR was used to detect dermatophytes. Optimization and 
validation were performed for one PCR method general for dermatophytes and one 
PCR method specific for Trichophyton rubrum. The optimization included annealing 
temperature, Mg2+-concentration and primer concentration. The validation was done 
by analysing a serial dilution of a template and previously isolated fungal strains. 
PCR-products were identified by melting point analysis. 241 consecutive nail 
samples were analysed and the results from the PCR were compared with the results 
from culturing and microscopy. The PCR-efficiency was determined to 102 % resp. 
104,5 % and the dynamic area covered a concentration spectrum of at least 104. The 
inter-assay-variation was determined to 1,6 % resp. 1,1 % for the Ct-value and 0,3 % 
resp. 0,2 % for the melting point determination. The melting point analysis of the 
strains proved that T. rubrum was identified by PCR and that other dermatophytes 
were detected, but could not be determined by species. The analysis of the nail 
samples showed that the sensitivity of the PCR was higher than the sensitivity of 
both culture (54 % for culturing compared to 99 % for PCR) and microscopy (83 % 
for microscopy compared to 90 % for PCR).     
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Introduktion 
 
Dermatofyter är en grupp av svampar som använder keratin för att växa och kan 
därför orsaka infektion i hår, hud och naglar hos människor. De delas in i tre släkten; 
Trichophyton, Epidermophyton och Microsporum. Trichophyton orsakar infektioner i 
hår, hud och naglar, Epidermophyton i hud och naglar och Microsporum i hud och 
hår. Tinea unguium (nagelsvamp) drabbar vanligen tånaglarna och smitta kan ske 
indirekt via t.ex. golv, eller direkt via en infekterad bärare (människa eller djur) (1-
5). Infektionen drabbar vanligen en nagel och sprids sedan till flera tå- eller 
fingernaglar. De drabbade naglarna blir gula och mjuka och lossnar lätt från 
nagelbanden. Behandling görs i de fall då patienten har besvär av 
nagelförändringarna, då flera naglar är involverade eller när nagelroten har 
påverkats. Beroende på preparat görs behandling i mellan tre veckor och sex 
månader (5, 6). 
 
Diagnostik av dermatofyter görs vanligen genom direktmikroskopi och odling på 
svampsubstrat. Vid mikroskoperingen letas det efter hyfer och undersökningen kan 
ge snabbt besked om en infektion förekommer. Metoden ger information om 
eventuell förekomst av svamp, men säger ingenting om arten och för att avgöra om 
fyndet är kliniskt relevant krävs odling på svampsubstrat. Provmaterial odlas på 
Sabouraudagar (SAB) och Dermatofyttestmedium (DTM). SAB är ett glukos- och 
peptonsubstrat med lågt pH, vilket gynnar de flesta svampar. DTM-agar är ett 
selektivt medium med indikator, som används för att påvisa dermatofyter. Mediet 
innehåller fenolrött, vilket ger ett färgomslag i kontakt med alkaliska biprodukter 
som bildas när dermatofyterna börjar växa. Färgomslag kan också ske med andra 
svampar, men uppstår först när kolonin är utväxt. Koloniernas morfologi och 
konidiernas utseende används för artbestämning av dermatofyter (7, 8). Ett positivt 
resultat i direktmikroskopin innebär inte alltid att odlingen blir positiv, vilket i sin tur 
innebär att mikroskopin är mer känslig än odlingen. Med nuvarande diagnostik kan 
det dröja upp till 14 dagar för ett negativt resultat (8, 9).  
 
I ett försök att minska analystiden och öka känsligheten vid svampdiagnostiken 
användes i denna studie realtids-PCR för att påvisa dermatofyter. Realtids-PCR är en 
metod som används för att detektera och kvantifiera DNA. Detektion görs med hjälp 
av primers, vilka är oligonukleotider som binder till ett templat. Realtids-PCR görs i 
cykler och varje cykel innefattar denaturering, annealing och extension. Under 
denatureringssteget separeras det dubbelsträngade DNAt så att annealing 
(inbindning) av primer kan ske. Ett DNA-polymeras inkorporerar trifosfat-
nukleotider (dNTPs) i 5´→3´-riktning på hydroxyl-gruppen på primerns 3´-ände. För 
varje cykel i PCR fördubblas materialet. Fluorescensen mäts efter varje cykel. Då 
materialet ökar exponentiellt nås ett tröskelvärde efter ett visst antal cykler. 
Tröskelvärdet är det värde då fluorescensen är detekterbar (10). Under försöket 
användes ett primerpar som var generellt för dermatofyter och ett som var specifikt 
för T. rubrum, eftersom denna art är den vanligaste (1). Detektion av PCR-produkt i 
realtid gjordes med färgämnet SybrGreen I och för att identifiera PCR-produkter i 
respektive PCR användes smältpunktsbestämning. Denna utförs genom att det 
amplifierade materialet utsätts för en temperaturökning, vilken leder till att det 
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dubbelsträngade DNAt dissocierar. Den fluorescens som mäts under höjningen av 
temperaturen genererar en smältkurva i form av en topp, vilken kan liknas vid ett 
band på en elektroforesgel.  
 
Försöket bestod av tre delar; optimering, validering och en jämförelse mellan 
direktmikroskopi/odling och PCR. Optimeringen gjordes för att öka specificiteten 
och den analytiska sensitiviteten i metoden. Under optimeringen testades olika 
annealingtemperaturer, primerkoncentrationer och Mg2+-koncentrationer. Hög 
annealingtemperatur, låg primerkoncentration och låg Mg2+-koncentration ger högre 
specificitet och därmed potentiellt mindre mängd ospecifika produkter (11). 
 
Under valideringen bestämdes amplifieringseffektiviteten, det dynamiska området 
för metoden och ”mellan-assay-variation” för de båda PCR-reaktionerna. I 
valideringen ingick ett försök att identifiera olika svampstammar med hjälp av 
smältpunktsanalys. Försöket gjordes genom att flera olika dermatofyter och några 
vanliga mögelsvampar analyserades.  
 
Den optimerade PCR-metoden jämfördes sedan med mikroskopi och odling med 
avseende på förmåga att specifikt identifiera T. rubrum och andra kliniskt relevanta 
dermatofyter. Totalt 241 stycken kliniska nagelprover, med frågeställning 
svampinfektion som tidigare analyserats med odling/mikroskopi, ingick i denna 
studie.  
 
De vanligaste svampfynden i nagelprover som inkom till Klinisk mikrobiologi och 
vårdhygien i Halland under 2006 var T. rubrum (78,5 %), Trichophyton 

mentagrophytes (6,4 %), Scopulariopsis spp. (6,4 %) och Trichophyton spp. (6,0 %). 
Scopulariopsis betraktas vanligen som kontaminant. 
 
Syftet med studien var att undersöka om man med hjälp av PCR-metod kan minska 
analystiden och öka känsligheten vid svampdiagnostik och om metoden kan tas i 
kliniskt bruk.  
 
 
 
 

Material och metod 
 

Provmaterial 

I studien användes 52 stycken svampstammar (tabell IV); T. rubrum (17 stycken), T. 

mentagrophytes (8 stycken), Trichopyton tonsurans (5 stycken), Trichophyton 

violaceum (5 stycken), Trichophyton verrucosum (3 stycken), Scopulariopsis spp. (3 
stycken) samt några olika arter av jästsvampar och mer sällan förekommande 
dermatofyter. Vidare användes 241 konsekutiva kliniska nagelprover som inkommit 
till laboratoriet under tiden april till oktober 2008. 123 stycken av nagelproverna kom 
från män och 117 stycken från kvinnor, patienternas medelålder var 56 år och 
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åldersvariationen var 1-87 år. DNA hade extraherats från naglarna inom en vecka 
efter provets ankomst och DNA-preparation förvarats vid -20°C eller -70°C.  
 
 

Odling/mikroskopi 

Provmaterialet finfördelades och odling och direktmikroskopi utfördes när provet 
inkom till laboratoriet. Odlingen gjordes genom att en del av materialet spreds på en 
SAB-platta (6,5 % Sabourauds dextros agar innehållandes Mykologiskt pepton 10 g, 
glukos 40 g och agar 15 g (Oxoid), Bensylpenicillin (Astra Zeneca) 12 µg/ml och 
Streptomycin (Serva) 49,8 µg/ml) och en DTM-platta (3,6 % Mykoselagar 
innehållandes Papaic digest of Soybean meal 10 g, Dextros 10 g, agar 15,5 g, 
Cykloheximid 0,4 g, Kloramfenikol 0,05 g (BBL), Fenolrött (VWR) 0,4 %, 
Gentamicin (MP) 95,2 µg/ml). Därefter inkuberades plattorna vid 30°C i 14 dagar. 
Vid misstanke om växt av dermatofyter ympades material från SAB-plattan till två 
stycken jäsningsrör, Littman agar (Acumedia) 5,1 %, Streptomycin (Serva) 29,7 
µg/ml och Cornmeal agar (Difco) 1,7 % och glukos (VWR) 1 %. Vid misstanke om 
växt av T. rubrum eller T. mentagrophytes i jäsningsrören, gjordes ett preparat för 
mikroskopering. Preparatet gjordes genom att hyfer togs upp med hjälp av tejp och 
överfördes till ett objektsglas som behandlats med metylblått (metylblått (Merck) 
0,10 % och mjölksyra (VWR) 88 %). Preparatet lästes av vid 40x förstoring (8, 9). 
 
Svamphyfer studerades i direktmikroskopi genom att det resterande provmaterialet 
placerades i en droppe Blankophorlösning (Bayer) 0,04 %, DMSO 1 % (Sigma) och 
NaOH 0,5 M) på ett objektsglas. Preparatet lästes av i UV-ljus vid 10x förstoring (8, 
9).  
 
I denna studie bedömdes växt av dermatofyter på SAB- eller DTM-platta som ett 
positivt odlingsresultat. I direktmikroskopin bedömdes iakttagelse av svamphyfer 
som positivt.  
 
 

Extraktion av DNA 

För DNA-extraktion av stammar samlades material upp med platinös från en 
odlingsplatta och tillsattes till 2 ml SAB-buljong (Sabourauds dextros broth (Oxoid) 
3 %, bensylpenicillin (Astra Zeneca) 12µg/ml och Streptomycin (Serva) 49,8 µg/ml), 
materialet inkuberades vid 27°C i ca en vecka. DNA preparerades genom att 
proverna centrifugerades vid 2000 rpm (720xg) i 10 min. Supernatanten avlägsnades 
och pelleten slammades i 300 µl Svamplysbuffert (Tris-HCl (Sigma) 10 mM, Na2-
EDTA (Sigma) 10 mM, NaCl 100 mM, SDS (Sigma) 2 %, Proteinas K (Fluka) 1,56 
U/µl och DTT (Sigma) 84 µM). Vid DNA-extraktion av naglar tillsattes 
svamplysbufferten direkt till provtagningsröret. Materialet inkuberades vid 56°C 
över natt. Ytterligare 23 U Proteinas K tillsattes och proven inkuberades i 3 timmar 
vid 56°C. Proverna ”snabbcentrifugerades” för att få bort kondensvätskan från locket 
och supernatanten överfördes till nya rör, vilka inkuberades vid 95°C i 5 min för att 
inaktivera Proteinas K. 60 µl 2,5 M Kaliumacetat (Sigma) tillsattes och proven 
placerades därefter vid -20°C i 5 min för att SDS skulle fällas ut. Proven 
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centrifugerades vid 10 000 rpm i 10 min vid 5°C (12). DNA extraherades sedan från 
supernatanten i EasyMag (BioMerieux) enligt tillverkarens rekommendationer. 
Under extraktionen användes extraktionsprotokollet ”Generic 1.0.6”.   
 
 

PCR 

Under försöket användes ett primerpar riktat mot chitin synthas 1-genen som är 
generell för dermatofyter, Der4 (5´-CAGCGTCGATGAGAACA 
CAG) och Der5 (5´-ACGAATATACCGCCCAGATAGG) (Tib Molbiol) och ett 
primerpar riktat mot ITS2 (internal transcribed sequence 2) som är specifik för T. 

rubrum, Rub1 (5´-TCTTTGAACGCACATTGCGCC) och Rub2 (5´-GGTCCTG 
AGGGCGCTGAA) (Tib Molbiol) (1). Primrarna Der4 och Der5 har designats 
tidigare, primrarna togs fram för liknande försök. Reaktionen utfördes i RotorGene 
6000 (Corbett Research) i en 20 µl reaktionsmix bestående av 1x PCR-buffert 
innehållandes Tris-HCl 5 µM, KCl 1 µM och (NH4)2SO4 0,5 µM (Roche 
Diagnostics), DMSO (Sigma) 2 % v/v, dNTP (Roche Diagnostics) 0,2 mM, 0,6x 
SybrGreen (Molecular Probes) och BSA (Roche Diagnostics) 0,01 % w/v, RNAs-
fritt vatten, FastStart Taq Polymeras (Roche Diagnostics) 0,04 U/µl och 2 µl templat 
(13). En PCR-reaktion utgjordes av ett aktiveringssteg vid 95°C i 10 min följt av 45 
cykler, där varje cykel innebar 96°C i 15 s, 60°C i 20 s, 72°C i 18 s och 87°C i 5 s. 
Annealing skedde vid 60°C om inte annat anges. Fluorescens mättes vid 72°C och 
87°C i ”Green Channel”, 470/510 nm absorption/emission. Efter amplifieringen 
gjordes en smältpunktsanalys. Denna gjordes mellan 70°C och 95°C. Temperaturen 
ökades stegvis med 0,1°C i varje steg och fluorescens mättes kontinuerligt enligt 
ovan. Som positiv kontroll för dermatofyt- och rubrum-PCR användes under 
försöken DNA extraherat från en T. rubrum-stam som isolerats från ett patientprov 
och som negativ kontroll användes 1x Tris-EDTA innehållandes Tris-HCl 10 mM 
och EDTA 1 mM (Sigma) innehållandes λ-DNA (Fermentas Life Sciences) 5 µg/ml. 
 
Under det första optimeringssteget testades två olika annealingtemperaturer, 55°C 
och 60°C. Till PCR-mixen tillsattes då MgCl2 (Roche Diagnostics) 4 mM och 0,3 
µM primer-mix. Optimering av Mg2+-koncentrationen gjordes genom att fem olika 
koncentrationer (1, 2, 3, 4 och 5 mM) testades. Testet gjordes med 60°C 
annealingtemperatur och 0,3 µM av vardera primer. Under försöket testades fem 
olika koncentrationer (0.1, 0.3, 0.5, 0.7 och 0.9 µM) av vardera primer. Totalt 
testades 25 olika kombinationer. Testet gjordes med 60°C annealingtemperatur och 
MgCl2 4 mM.  
 
Dynamiskt område och PCR-effektivitet bestämdes genom att templatet späddes 
seriellt i 10x-steg med Tris-EDTA 1x innehållandes λ-DNA 5 µg/ml. Den positiva 
kontrollen användes som templat i försöket. Till PCR-mixen tillsattes MgCl2 4 mM 
och primer-mix 0,7 µM. Spädningarna analyserades i triplikat och medelvärde för 
triplikaten avsattes mot logaritmen för den relativa koncentrationen av templatet. 
Riktningskoefficienten, k, för den linjära delen av denna graf användes för att 

bestämma PCR-effektiviteten enligt formeln ( )( ) %100110 1
×−=−

×− keteffektivitPCR  

(11). Det dynamiska området definierades också från denna graf. Mellan-assay-
variationen bestämdes genom att den positiva kontrollen analyserades vid 13 
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tillfällen och medelvärde, standardavvikelse (Sd) och variationskoefficient (CV) 
beräknades. 
 
Smältpunktsanalysen av de 52 svampstammarna samt nagelproverna gjordes på 
produkter som erhållits med den optimerade PCR-metoden, vilket innebar att 
amplifieringen gjordes vid annealingtemperaturen 60°C, MgCl2-koncentrationen 4 
mM och primerkoncentrationen 0,7 µM av vardera primer.  
 
Vid smältpunktsanalysen av svampstammarna bestämdes det att den temperatur, vid 
vilken hälften av den amplifierade produkten dissocierat, var det aktuella provets 
smältpunkt (Tm). De kriterier som sattes upp för studien innebar att alla prover med 
Tm högre än 89°C i rubrum-PCR och 84°C i dermatofyt-PCR bedömdes som 
positiva prover.  
 
Det resultat som erhölls med PCR-analys av nagelproverna jämfördes med resultaten 
från odling/mikroskopi. 
 
 
 

Resultat 

Optimering av PCR 

Försöket med annealingtemperaturen visade att det i rubrum-PCR amplifierades 
större mängd specifik produkt vid 60°C än vid 55°C. Vid den högre temperaturen var 
det enbart den positiva kontrollen som detekterades, den produkt som bildades vid 
amplifieringen hade en smältpunkt vid 91,26°C. Den negativa kontrollen gav ingen 
detekterbar amplifiering, men smältpunktsanalysen visade att en produkt hade 
bildats. Kurvan visade antydan till toppar med Tm vid 79°C och 82°C. Vid den lägre 
annealingtemperaturen erhölls produkt från både den positiva och den negativa 
kontrollen. Smältpunktsanalysen visade att det skett amplifiering av både specifik 
och ospecifik produkt i den positiva kontrollen och att det skett amplifiering av 
ospecifik produkt i den negativa kontrollen. Den positiva kontrollen genererade en 
smältkurva och den produkt som bildades hade smältpunkter vid 82°C, 84°C och 
91,34°C. Den negativa kontrollen gav en produkt med Tm vid ungefär 82°C och 
85°C. Smältkurvor vid låga temperaturer indikerar ospecifik amplifiering (Figur 1).  
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Figur 1. Figuren visar smältpunkt i rubrum-PCR för amplifiering av produkt av positiv och negativ kontroll vid 
olika annealingtemperaturer. Positiv kontroll, 60°C, visas som svart linje med trianglar och negativ kontroll som 
svart prickad linje. Positiv kontroll, 55°C, visas som grå linje med trianglar och negativ kontroll som grå, prickad 
linje.   
 

 
I dermatofyt-PCR amplifierades specifik produkt vid både 55°C och 60°C. 
Smältpunktsanalysen visade att amplifieringen gav en produkt med Tm vid 86°C vid 
båda annealingtemperaturerna. Smältpunktsanalysen visade också att det inte 
amplifierats någon produkt från de negativa kontrollerna, därmed kunde ingen 
produkt detekteras i smältpunktsanalysen (Figur 2).  Efter försöket valdes 
annealingtemperaturen 60°C eftersom det vid den temperaturen bildades störst 
mängd specifik produkt.    
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Figur 2. Figuren visar smältpunkt i dermatofyt-PCR för amplifiering av produkt av positiv och negativ kontroll 
vid olika annealingtemperaturer. Positiv kontroll, 60°C, visas som svart linje med trianglar och negativ kontroll 
som svart prickad linje. Positiv kontroll, 55°C, visas som grå linje med trianglar och negativ kontroll som grå, 
prickad linje.   
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Analysen av försök med de fem olika Mg2+-koncentrationerna visade att 3 mM gav 
det bästa resultatet i rubrum-PCR och att 4 mM gav det bästa resultatet i dermatofyt-
PCR. För rubrum-PCR krävdes en koncentration på minst 2 mM för att amplifiering 
skulle ske. Smältpunktsanalysen visade att den produkt som bildades vid så låg 
koncentration bestod delvis av ospecifika produkter. För dermatofyt-PCR krävdes en 
koncentration på minst 3 mM för att amplifiering skulle ske och även denna produkt 
bestod till viss del av ospecifika produkter. Efter försöket valdes Mg2+- 
koncentrationen 4 mM till både rubrum- och dermatofyt-PCR eftersom det vid denna 
koncentration endast amplifierades specifik produkt. 
 
 
Tabell I. Tabellen visar Ct-värde (Ct) och smältpunkt (Tm) för den produkt som bildades vid de olika Mg2+-
koncentrationerna.   

  Rubrum-PCR  Dermatofyt-PCR  

MgCl (mM) Ct Tm  Ct Tm  

1 0 0 0 0 

2 24,67 91,15 0 0 

3 22,98 91,25 27,81 86,29 

4 23,19 91,26 27,55 86,03 

5 23,35 91,27 28,45 86,15 

 
 
Försöket med de olika primerkoncentrationerna visade att det skedde amplifiering 
vid alla koncentrationer men att en högre primerkoncentration var bättre än en lägre, 
då specificiteten ökade. I rubrum-PCR gav den högsta koncentrationen amplifiering 
ca fyra cykler tidigare än den lägsta koncentrationen. Försöket visade också att 
amplifieringen började tidigare när den högsta koncentrationen av Rub1 och den näst 
högsta koncentrationen av Rub2 användes (Tabell II). Den optimala koncentrationen 
bestämdes till 0,7 µM av vardera primer i primerparet. I dermatofyt-PCRn gav den 
högsta koncentrationen amplifiering ca fyra cykler tidigare än den lägsta 
koncentrationen (Tabell III). Den optimala koncentrationen kunde bestämmas till 0,7 
µM av vardera primer i primerparet. Smältpunktsanalysen visade att det vid stora 
koncentrationsskillnader inom primerparet amplifierades ospecifik produkt. 
Smältpunktsanalysen visade också att ju jämnare koncentrationer av primer i 
primerparet som användes, desto mer specifik produkt amplifierades.  
 
Efter försöket valdes primerkoncentrationen 0,7 µM av vardera primer till både 
rubrum-PCR och dermatofyt-PCR. Denna koncentration valdes eftersom den gav den 
tidigaste amplifieringen i dermatofyt-PCR.  
 
 
Tabell II. Tabellen visar resultat av försök med varierande koncentrationer av de två primrarna Rub1 och Rub2 i 
rubrum-PCR. Tabellen visar de Ct-värden som erhölls under försöket. 

        Rub1     

  Konc. (µM) 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

  0,1 27,05 24,33 24,69 24,61 24,37 

Rub2  0,3 25,56 23,55 23,53 23,59 23,55 

 0,5 25,52 23,56 23,40 23,44 23,24 

  0,7 25,49 23,37 23,49 23,31 23,09 

  0,9 25,33 23,55 23,29 23,12 23,28 
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Tabell III. Tabellen visar resultat av försök med varierande koncentrationer av de två primrarna Der4 och Der5 i 
dermatofyt-PCR. Tabellen visar de Ct-värden som erhölls under försöket. 

        Der 4     

  Konc. (µM) 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

  0,1 30,2 29,95 30,28 29,92 32,69 

 Der 5 0,3 29,79 29,02 27,63 27,07 27,26 

 0,5 29,47 28,03 27,02 27,75 27,78 

  0,7 29,79 27,79 27,76 27,01 27,04 

  0,9 28,83 28,00 28,67 27,78 27,14 

 
 

Validering 

Alla sex olika koncentrationer av templatet som analyserades i försöket gav detektion 
i rubrum-PCR. För varje spädning detekterades signalen ca 3 cykler senare. 
Effektiviteten för rubrum-PCR bestämdes till 102 % (figur 3). Det dynamiska 
området för analysen bestämdes till koncentrationsområdet 0-5, vilket innefattar en 
koncentrationsökning på minst 105. Variationskoefficienten för mellan-assay-
variationen bestämdes till 1,1 % för Ct-värdet och 0,2 % för smältpunktsbestämning. 
Mellan-assay-variationen beräknades från 13 analyser av den positiva kontrollen. 
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Figur 3. Figuren visar de resultat som erhölls i rubrum-PCR när spädningar av den positiva kontrollen 
analyserades i triplikat. Medelvärde för triplikaten avsattes mot den logaritmerade relativa koncentrationen.   
 

 
I dermatofyt-PCR detekterades fem av de sex olika koncentrationerna. För varje 
spädning detekterades signalen ca 3-3,5 cykler senare. Effektiviteten för dermatofyt-
PCR bestämdes till 104,5 % (figur 4). Det dynamiska området för analysen 
bestämdes till koncentrationsområdet 1-5, vilket innefattar en koncentrationsökning 
på minst 104. Mellan-assay-variationen bestämdes till 1,6 % för Ct-värdet och 0,3 % 
för smältpunktsbestämning.  
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Figur 4. Figuren visar de resultat som erhölls i dermatofyt-PCR när spädningar av den positiva kontrollen 
analyserades i triplikat. Medelvärde för triplikaten avsattes mot den logaritmerade relativa koncentrationen. 
 

 
Smältpunktsanalysen av PCR-produkt från de 52 svampstammarna visade att det 
endast var T. rubrum som gav smältkurvor med smälttoppar inom de kriterier som 
satts upp för studien. Försöket visade att alla de 17 olika isolaten av T. rubrum som 
analyserades gav smältkurvor med toppar med Tm mellan 90,60°C och 90,75°C. De 
amplifierade produkternas smältpunkter fanns alltså inom ett väl sammanhållet 
område och därmed kunde smältpunktsanalys användas för identifiering av T. 

rubrum.  
 
Flera olika arter av dermatofyter och några andra svamparter gav upphov till PCR-
produkt i dermatofyt-PCR och deras smältkurvor analyserades (tabell IV). Av de 
olika dermatofytstammarna som analyserades, var det endast produkter från 
Microsporum audoinii och Microsporum canis som inte hade en smältpunkt inom de 
kriterier som satts upp för studien. Bland de arter som inte var dermatofyter fanns 
Chrysosporium spp., vilken gav upphov till produkt med Tm över 84°C. 
Smältpunktsanalysen visade att PCR-produkt av dermatofyter hade Tm mellan 
84,77°C och 86,03°C. Smältpunkterna låg inom ett väl sammanhållet område. Detta 
innebär att dermatofyter går att skilja från övriga arter, men att andra arter t.ex. 
jästsvampar och dimorfa svampar ibland kan komma att bedömas som dermatofyt. 
Det betyder också att smältpunkten inte går att använda för artbestämning.  
 
PCR-produkten av Trichophyton erinacei gav smältkurvor med kluven topp vid 
smältpunktsanalysen. Smältkurvans utseende hos Trichophyton erinacei utreddes 
inte vidare annat än att isolatet analyserades ytterligare en gång. Smältkurvan 
uppvisade en kluven topp vid båda analystillfällena. Smältpunktsanalysen visade att 
isolatet gav produkt med Tm vid 84,96°C och 86,84°C. Då inga andra prover har haft 
smältkurvor med kluvna toppar vid smältpunktsanalysen, kan resultatet bero på att 
proverna är orena.  
 



10 

 
Tabell IV. Tabellen visar resultaten av smältpunktsanalysen av svampstammarna. Alla isolat är analyserade i 
både rubrum- och dermatofyt-PCR. De isolat som inte gav upphov till någon produkt med smältpunkt inom de 
kriterier som är uppsatta för studien, presenteras som negativa (neg). Isolatet T. erinacei gav amplifiering och 
PCR-produkten uppvisade en smältkurva med kluven topp. Alla isolat som inte är dermatofyter är markerade med 
kursiv stil.  

   Rubrum-PCR Dermatofyt-PCR 

Art Antal Tm Sd Min Max Tm Sd Min Max 

T. rubrum 17 90,65 0,032 90,60 90,75 85,14 0,041 85,05 85,20 

T. mentagrophytes 8 Neg    85,91 0,24 85,75 86,48 

T. tonsurans 5 Neg    85,68 0,23 85,30 85,93 

T. violaceum 5 Neg    85,59
 

0,086 85,50 85,67 

T. verrucosum 3 Neg    85,80 0,029 85,78 85,83 

E. floccosum 1 Neg    86,03    

M. audoinii 1 Neg    Neg    

M. canis 1 Neg    Neg    

T. erinacei 1 Neg    84,77    

T. interdigitale 1 Neg    85,83    

Scopulariopsis spp. 3 Neg    Neg    

C. albicans 1 Neg    Neg    

C. glabrata 1 Neg    Neg    

Chrysosporium spp. 1 Neg    85,85    

F. solani 1 Neg    Neg    

P. lilacinus 1 Neg    Neg    

S. schenckii 1 Neg    Neg    

 
 

Utvärdering av PCR 

Alla nagelprover som blev positiva i rubrum- och/eller dermatofyt-PCR ansågs vara 
PCR-positiva under utvärderingen, för att jämförelsen skulle gå att utföra. Under 
studien analyserades 241 stycken nagelprover, av dessa bedömdes 124 stycken som 
positiva och 117 stycken som negativa i PCR. Av de 124 stycken positiva 
nagelproverna, var 100 stycken positiva i rubrum-PCR och 110 stycken var positiva i 
dermatofyt-PCR. Bland de 100 prover som blivit positiva i rubrum-PCR, fanns 14 
stycken prover som var negativa i dermatofyt-PCR. 
 
Bland de 241 stycken nagelproverna fanns 68 stycken som var positiva i odlingen 
och 124 stycken som var positiva i mikroskopin (tabell V). Resultaten från PCR 
jämfördes med resultaten från odling respektive mikroskopi.  
 
Av de 124 stycken PCR-positiva nagelproverna var 67 stycken positiva i odlingen 
och 101 stycken var positiva i mikroskopin. Av de 124 proverna var 57 stycken 
negativa i odlingen och 23 stycken var negativa i mikroskopin.  
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Tabell V. Resultatet visade att PCR-analysen gav fler positiva resultat än både odling och mikroskopi.    

Odling Mikroskopi 

   Pos Neg Pos Neg 

Pos 67 57 101 23 PCR 
  Neg 1 116 13 104 

 
 
Resultatet av jämförelsen mellan PCR och odling/mikroskopi visade att PCR är mer 
känslig än odling (54 % i odling mot 99 % i PCR) och mikroskopi (83 % i 
mikroskopi mot 90 % i PCR). Resultatet visade också att 51 prover var positiva i 
mikroskopi och negativa i odling. Av dessa blev 38 stycken (75 %) positiva i PCR, 
65 % av de positiva proverna var T. rubrum och 10 % var andra dermatofyter. 
 
 
 

Diskussion 
 
Under studien gjordes optimering av annealingtemperaturen, Mg2+-koncentrationen 
och primerkoncentrationen i ett försök att effektivisera amplifieringen i dermatofyt- 
respektive T. rubrum-specifik PCR. Resultaten från försöken visade att det vid för 
låg temperatur eller för låga eller för höga koncentrationer amplifierades större 
mängd ospecifik produkt än vad det gjorde vid optimala temperaturer och 
koncentrationer. Den ospecifika produkten som amplifierats utgjordes av primer-
dimerer eller produkt som bildats p.g.a. ”mis-priming”. Primer-dimerer uppstår när 
primrarna binder till varandra istället för till templatet, detta kan ske vid för låg 
annealingtemperatur, för hög Mg2+-koncentration eller vid för hög koncentration av 
primrarna (10-12). Mis-priming kan uppstå när primrarna inte binder korrekt till 
templatet. Mg2+-koncentrationen påverkar specificiteten i analysen. Ju lägre 
koncentrationen är, desto mer ospecifik blir bindningen av primrarna (11).  
 
Valet av annealingtemperatur och Mg2+-koncentration och primerkoncentration 
baserades på både Ct-värdet och smältpunktsanalysen. Den optimala 
annealingtemperaturen bestämdes till 60°C då den gav upphov till mindre mängd 
primer-dimerer och mis-priming än vad den lägre temperaturen gjorde (11). 
Analysen av försöket med de fem olika Mg2+-koncentrationerna visade att den 
optimala koncentrationen för rubrum- och dermatofyt-PCR skildes åt. Dermatofyt-
PCR krävde en högre koncentration än vad rubrum-PCR gjorde. Efter försöket 
beslutades det att den optimala koncentrationen för dermatofyt-PCR skulle utnyttjas, 
då denna PCR hade lägre känslighet än rubrum-PCR.  
 
I rubrum-PCR gav de två högsta primerkoncentrationerna upphov till de lägsta Ct-
värdena. Resultatet visade att de lägsta Ct-värdena genererades då 
primerkoncentrationen skiljde 0,2 µM inom primerparet. De låga Ct-värdena vid 
dessa höga koncentrationer var oväntat, men inga vidare analyser gjordes.  
Smältpunktsanalysen visade att det vid stora koncentrationsskillnader inom 
primerparet bildades större mängd ospecifik produkt. Den visade också att ju högre 
koncentration som användes, desto mer specifik produkt bildades, dvs. ju närmre den 
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optimala koncentrationen desto högre blev topparna på smältkurvan. I dermatofyt-
PCR gav jämna koncentrationer inom primerparet de lägsta Ct-värdena. Den 
koncentration som gav det lägsta värdet i dermatofyt-PCR, var den koncentration 
som sedan utnyttjades. 

En spädningsserie utnyttjades för att bestämma metodens dynamiska område. 
Analysen av spädningarna visade metodens linjära område, från vilket 
riktningskoefficienten och därmed också PCR-effektiviteten kunde bestämmas.  
 
Resultatet visade att det linjära området i rubrum-PCR var större än det hos 
dermatofyt-PCR. Effektiviteten för både rubrum- och dermatofyt-PCR översteg  
100 %. Detta kan bero på bl.a. ospecifik amplifiering av primer-dimerer och mis-
priming. Valideringen visade att rubrum-PCR hade en sensitivitet som var ca 10x 
högre än dermatofyt-PCR. Det resultat som erhölls vid analys av mellan-assay-
variationen var förväntat för PCR.  
 
Smältpunktsanalysen av de 52 svampstammarna visade att det går att identifiera T. 

rubrum med hjälp av PCR. I dermatofyt-PCR-metoden gav även Chrysosporium spp. 
upphov till specifika produkter. Två av dermatofyterna, M. audoinii och M. canis, 
gav inga produkter inom de kriterier som sattes upp för studien.  
 
Chrysosporium spp. är en mögelsvamp och betraktas vanligen som kontaminant (14) 
och dess kliniska relevans har ifrågasatts. Endast ett isolat av arten har analyserats i 
studien och resultatet var oväntat. Fler isolat av arten skulle behöva analyseras för att 
med säkerhet kunna säga att den ger specifik PCR-produkt med en smältpunkt i 
samma område som dermatofyterna. M. audoinii och M. canis är vanliga 
dermatofyter som orsakar andra infektioner än tinea unguium hos människor. De var 
därmed inte relevanta för studien. Eftersom andra typer av svampar än dermatofyter 
blivit positiva så kan ett positivt dermatofyt-PCR svar ifrågasättas. 
 
Falskt positiva resultat kan förekomma vid mikroskopering, då t.ex. bomullstrådar 
och hårstrån kan tolkas som hyfer. Falskt positiva resultat kan även uppstå då det 
finns icke-viabla hyfer eller omgivningsmögel i provet. Fynd av hyfer i 
mikroskoperingen innebär ett specificitetsproblem i och med att det inte går att 
avgöra vilken art det rör sig om, endast att det förekommer svamphyfer i provet. Vid 
direktmikroskoperingen kan också negativa resultat förekomma, dessa utesluter dock 
inte en svampinfektion. Även falskt negativa odlingsresultat förekommer, odlingen 
har då varit negativ trots att hyfer iakttagits vid mikroskoperingen. Metodens 
känslighet beror bl.a. på antalet organismer i provet, typ av svamp samt provmaterial. 
Känsligheten beror också på erfarenheten hos den som läser av preparatet (5, 8, 9).  
 
Analysen av nagelproverna visade att känsligheten hos PCR var bättre än 
känsligheten hos både odling och mikroskopi. Analysen visade att 14 stycken prover 
blivit positiva i rubrum-PCR, men negativa i dermatofyt-PCR. I de flesta fallen fanns 
växt av T. rubrum i proven, men proverna detekterades inte i dermatofyt-PCR 
eftersom denna är mindre känslig än rubrum-PCR. Analysen visade också att det i 
fyra av 13 PCR-negativa, mikroskopi-positiva prover växte bl.a. jästsvamp och andra 
typer av svampar, vilket ytterligare stödjer teorin att det finns problem med 
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specificiteten för mikroskopimetoden. Syftet med studien var att minska analystiden 
och att öka känsligheten vid diagnostik av svampinfektioner i nagel. De metoder som 
nu används är långsamma, upp till 14 dagar för ett negativt svar, och troligen ganska 
okänsliga. Många prover blir positiva i direktmikroskopi men negativa vid odlingen. 
Försöket visade att det är möjligt att identifiera T. rubrum och att påvisa 
dermatofyter med hjälp av PCR. Analystiden kunde minskas då svar kan lämnas 
dagen efter provets ankomst. Känsligheten i metoden var bättre än för både odling 
och mikroskopi.  
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