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SAMMANFATTNING 
Sepsis är ett allvarligt tillstånd som uppstår när bakterier går från vävnad till blodbanan. 

Positiva blododlingar odlas på agarplattor och bakterier analyseras med Matrix Assisted 

Laser Desorption Ionisation Time-of-flight Mass spectrometry (MALDI-TOF MS) där prov 

blandas med en matrix och sedan bestrålas med laser. Proteinerna i provet joniseras och rör 

sig mot en detektor, vilket ger ett m/z-spektrum som jämförs med referensspektrum i en 

databas och ett score-värde erhålls över hur väl analyten liknar referensen. Arbetets syfte 

var att undersöka möjligheten att direktidentifiera bakterier från blod med en viss 

preparation innan analys med MALDI-TOF MS och på så vis möjliggöra snabbare 

preliminära svar samt undersöka möjligheten att särskilja Staphylocoocus aureus och 

koagulasnegativa stafylokocker. Innan analys med MALDI-TOF MS centrifugerades blod 

från positiva blododlingar blod i flera steg med 5 % natriumkloridlösning (NaCl-metoden). 

Dessutom testades ett kommersiellt kit (Sepsityper, Bruker Daltonics). Med NaCl-metoden 

sågs korrekt identifiering hos 66 % av inokulerade proverna. Av blododlingar innehållande 

med S. aureus respektive koagulasnegativa stafylokocker identifierades 60 % respektive 43 

% av bakterierna korrekt. Med Sepsiptyper erhöll 58 % av proverna godkänt score-värde. 

Slutsatsen blev att det är möjligt att identifiera bakterier direkt från blod efter viss 

preparation, men metoden bör utvecklas mer då det fanns en signifikant skillnad i score 

mellan NaCl-metoden och nuvarande metod. Det är dock möjligt att skilja mellan 

Staphylococcus aureus och koagulasnegativa stafylokocker. Fler studier är nödvändiga för 

att avgöra möjligheten att föra in någon av metoderna i rutindiagnostiken. 

 

Nyckelord 
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ABSTRACT 
Sepsis is a severe condition that may cause death. Today the diagnostics depend on bacteria 

cultivated on agar plates, which can be analyzed by Matrix Assisted Laser Desorption 

Ionisation Time-of-flight Mass spectrometry (MALDI-TOF MS) where the samples are 

mixed with a matrix that is irradiated with a laser which ionizes proteins. Proteins 

accelerate in different speed to a detector which provides a m/z-spectrum. This is compared 

with a reference spectrum available in a database and a score value is obtained at how well 

the analyte is similar to the reference. The aim of the study was to investigate the 

possibility of direct identification of bacteria from blood with as little time spent as possible 

with a certain preparation before analysis by MALDI-TOF MS, thus enabling faster 

preliminary response to species and gender. Further to this, the ability to distinguish 

Staphylocoocus aureus and coagulase negative staphylococci. During the study blood was 

centrifuged in several steps with a 5% sodium chloride solution (NaCl method), or with a 

commercial kit called Sepsityper (Bruker Daltonics) before MALDI-TOF MS analysis. 

With the NaCl method, 66% of inoculated samples were correctly identified. Of blood 

culture bottles inoculated with S. aureus 60% were correctly identified. Regarding 

coagulase-negative staphylococci, 43% were correctly identified on a species and gender 

level. In experiments with Sepsityper, 58% of the samples had acceptable score value. 

Preparation steps had a shorter duration than the current method. No significant difference 

was found in score results between NaCl-method and current method whit agar plates. The 

conclusion of the study is that it’s possible to identify bacteria directly from blood with a 

certain preparation, but there is a significant different in score-value between the NaCl-

method and current method. But it’s faster than current method whit agar plates and it is 

possible to distinguish between important isolates, for example Staphylocoocus aureus and 

coagulase negative staphylococci. More studies should be performed before methods are 

taken into routine use.
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1 INTRODUKTION 

Sepsis är ett allvarligt tillstånd som kan drabba patienter då bakterier tar sig från 

infekterad vävnad till blodbanan. Vid tillståndet ses allmänpåverkan, feber alternativt 

hypotermi (sänkt kroppstemperatur), frossa och hjärtklappning. Vid svåra fall kan 

patienterna drabbas av hypotension (onormalt lågt blodtryck) och hypoperfusion vilket i 

sin tur orsakar organdysfunktion (1). Misstänks sepsis hos en patient bör behandlingen 

initieras skyndsamt innan provsvar finns tillgängliga eftersom mortaliteten ökar vid 

fördröjd antibiotikainsättning (2). Initialt ges vanligen bredspektrumantibiotika för att 

täcka in tänkbara patogener vilket dock ökar risken för biverkningar. Genom att 

identifiera aktuella mikroorganismer i blodet kan ett antibiotika med smalare spektrum 

och färre biverkningar väljas (3).  

 

Tidigare identifierades mikroorganismer med olika fenotypiska metoder som 

exempelvis jäsningsrör, vilka kan användas för att bestämma bakteriers egenskaper och 

därigenom leda till identifiering. Denna metod är långsam och kan ta flera dygn 

beroende på isolat. Idag används Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation Time-of-

flight Mass spectrometry (MALDI-TOF MS) där bakterier odlas ut på agar och 

identifieras utefter proteininnehåll. Sedan artidentifiering med MALDI-TOF införts på 

mikrobiologiska laboratorier har jäsningsrören allt mer tagits ur bruk eftersom 

identifiering med MALDI-TOF MS kan utföras på några minuter och möjliggöra 

snabbare analyssvar (2).   

 

Identifieringen av mikroorganismer utförs i två steg. Först identifieras möjlig förekomst 

av mikroorganismer i blod med blododlingsflaskor som inkuberats i inkubationsskåp 

som är tillverkade för blododlingsflaskorna exempelvis BacT/ALERT-serien från 

Biomérieux (4). Andra steget är att identifiera art och genus av förekommande 

mikroorganismer med analysmetoden MALDI-TOF MS (2). 

 

 

1.1 Blododlingsdiagnostik 

1.1.1 BacT/ALERT blododlingsflaskor 

Vid blododlingsdiagnostik används vanligen ett till två flaskpar. Varje flaskpar består 

av en anaerob och en aerob flaska, i detta fall av märket BacT/ALERT från Biomérieux. 

För anaerob odling används blododlingsflaskan BacT/ALERT FN plus och för aerob 

odling används BacT/ALERT FA plus. När blododlingsdiagnostik tillämpas på barn 

finns BacT/ALERT PED plus där en mindre blodvolym används och i vilka odling av 

anaeroba och aeroba mikroorganismer är möjlig. Gemensamt för blododlingsflaskorna 

är medium sojabuljong, aminosyror, kolhydrater för tillväxt och polymerpärlor som 

neutraliserar eventuell antimikrobika (antibiotika samt antifungala medel) som kan störa 

tillväxten av mikroorganismer (4).  

 

 
1.1.2 Provtagning med BacT/ALERTs blododlingsflaskor 

Vid användning av blododlingsflaskor är korrekt provtagning viktig och den utförs bara 

av personal som fått utbildning riktad mot provtagning för blododlingar. Provtagning 

ska ske under rena förhållanden, vilket betyder att blododlingsflaskan och 

punktionsplatsen för provtagningen ska desinfekteras med lämpliga desinfektionsmedel.  

Punktion utförs med butterfly-provtagningsset med tillhörande hylsa för BacT/ALERT 

blododlingsflaska. Flaskorna kontrolleras av provtagaren innan provtagning så att de 

inte är kontaminerade, vilket kan visa sig i form av grumligt medium, gul sensor på 
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botten av flaskan eller utåtbuktande gummimembran på toppen av blododlingsflaskan. 

Flaskorna fylls med en blodvolym på tio ml men kan fyllas mer, vilket dock bör 

undvikas (5).  

 

En korrekt provtagning är viktig för att undvika kontamination av blododlingen (5). En 

kontamination av en blododling innebär att en apatogen bakterie återfinns i enstaka 

blododlingar från samma patient. En apatogen bakteriegrupp som ofta ses vid 

kontamination av blododlingar är koagulasnegativa stafylokocker som hittas i 

hudfloran. Finns däremot koagulasnegativa stafylokocker i flera blododlingsflaskor från 

samma patient klassas den som trolig bakterie som orsakar infektionen (6). Vid 

mikroskopering liknar koagulasnegativa stafylokocker den patogena bakterien 

Staphylococcus aureus. När blododlingar misstänks vara kontaminerade med 

koagulasnegativa stafylokocker behövs ingen antibiotikabehandling, vilket däremot 

behövs för att behandla infektion orsakad av S. aureus (7).  

 

 
1.1.3 Blododlingsskåpet BacT/ALERT 3D 

Blododlingsskåpet BacT/ALERT 3D (Biomérieux) är ett helautomatiskt instrument för 

blododlingsflaskor. Instrumentet består av moduler med celler där varje modul 

innehåller 60 celler där blododlingsflaskan placeras. Instrumentet vaggar flaskorna och 

avläser dessa var tionde minut med en ljusdiod som belyser blododlingsflaskans botten, 

vilket ger en reflektion av ljus som detekteras av en detektor (4).  

 

Vid närvaro av bakterier produceras koldioxid då dessa metaboliserar näringsämnen i 

odlingsmediumet och produktionen av koldioxid ökar därmed i takt med antalet 

bakterier. När koldioxid diffunderar in i sensorn och reagerar med vatten bildas kolsyra 

och fria vätejoner, vilket sänker pH i sensorn. Vid tillräckligt kraftig pH-sänkning 

ändras färgen på den gaspermeabla sensorn på botten av flaskan från blågrön till gul. 

När sensorn blir mer gul ökar mängden reflekterande ljus som detekteras, vilket jämförs 

med ursprunglig reflektion. Reflektansen mäts gentemot tiden och en algoritm används 

vilket ger en kurva som motsvarar ökningen av koldioxid i blododlingsflaskan (4).  

 

 

1.2 Identifiering av mikroorganismer till art och genus i blod 

1.2.1 Identifiering med primäranalys och nuvarande preparationsmetod innan analys 
med MALDI-TOF MS 

Enligt den nuvarande diagnostiken på mikrobiologen i Kalmar utförs gramfärgning på 

blod från alla blododlingsflaskor som detekterats som positiva i BacT/ALERT 3D som 

en primäranalys. Gramfärgningsresultatet kan leda till en första justering av patientens 

antibiotikabehandling (2).  

 

Gramfärgning används för att identifiera bakteriens utseende och för att möjliggöra tidig 

detektion av blandflora. Gramfärgning visar vad bakterien har för cellvägg då den 

skiljer sig åt hos grampositiva och gramnegativa isolat. Vid gramfärgning används 

kristallviolett, jodlösning, acetonsprit och safranin för att färga cellväggen. 

Mikroorganismer blir lila av kristallviolett vid grampositiv (G+) cellvägg på grund av 

innehåll av peptidoglykan och rosa av safranin vid gramnegativ (G-) cellvägg på grund 

av ett dessa har ett tunt lager peptidoglykan och lipopolysackarider (8).  

En snabb identifiering av mikroorganismer i blodet är viktig för att kunna ge patienten 

korrekt behandling och därigenom öka chansen till överlevnad (7). Snabbtester som 

exempelvis gramfärgning är otillräckliga för att säkerställa korrekt identifiering på art- 
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och genusnivå av mikroorganismer (7). För att identifiera bakterier i blod används för 

närvarande en metod där blod sprids från positiva blododlingsflaskor ut på agarplattor 

som inkuberas tills växt ses. De kolonier som växer upp som används för art- och 

genusbestämning med Microflex LT som nyttjar analysmetoden Matrix Assisted Laser 

Desorption Ionisation Time-of-flight Mass spectrometry (MALDI-TOF MS) (6). Den 

nuvarande metoden är väl fungerande men har ett tidskrävande odlingssteg. Istället 

skulle en alternativ metod med vilken man utför direkt identifiering av bakterier från 

blod med MALDI-TOF MS kunna vara tillräcklig för identifiering. För att möjliggöra 

detta måste bakterierna på något sätt isoleras från störande ämnen som blodkroppar och 

proteiner från patienten (7).  

 

 
1.2.2 Preparation av blod med NaCl-metoden innan analys med MALDI-TOF MS 

För att kunna utföra identifiering med MALDI-TOF MS ska isolatet vara skilt från 

tillväxtmediumet, i detta fall patientens blod (7). Flera publicerade studier har undersökt 

centrifugering med natriumkloridlösning (7, 9). Metoden bygger på att blodet blandas 

med natriumkloridlösning som då lyserar de röda blodkropparna samt centrifugeras för 

att skölja bort störande proteiner (3). Bakterier hålls intakta tack vare cellväggen som 

skyddar mot lysering (8).  

 

Olika centrifugeringsmetoder har nyttjats vid olika laboratorier och dessa metoder har 

varit som mest effektiva vid artbestämning av gramnegativa isolat (7).  

 

 
1.2.3 Preparation av blod med Sepsityperkit innan analys med MALDI-TOF MS 

På marknaden för direkt identifiering av bakterier från blod finns allt fler kommersiella 

kit tillgängliga (7). Ett exempel är Sepsityperkit från Bruker Daltonics (7). 

 

Sepsityperkit består av en lyserande buffert vars syfte är att lysera blodceller från 

värden (patienten) och en tvättbuffert som tvättar bort proteiner vid centrifugering, vilka 

annars kan störa analysen med MALDI-TOF MS. Preparation och identifiering av 

mikroorganismer är enligt företaget möjlig att utföra på 30 minuter. Efter preparationen 

bildas ett lysat bestående av proteiner från bakterierna. Lysatet finns i supernatanten 

som överförs till en analysplatta för MALDI-TOF MS som efter preparation med matrix 

är redo för analys med MALDI-TOF MS (10). 

 

Sepsityperkit bör försvaras mörkt i rumstemperatur och är hållbart en månad från det att 

kemikalieflaskorna öppnats (10).  

 

 

1.3 Identifiering av mikroorganismer med MALDI-TOF MS metodik 

MALDI-TOF MS är en masspektrometrisk metod som används för att analysera stora 

molekyler. Metoden baseras på att analyten täcks med en matrix och bestrålas med 

laser. Provet joniseras och vandrar i ett spänningsfält mot en detektor som registrerar 

proteinets hastighet (11).  

 

Vid analys med MALDI-TOF MS används positiv och negativ kontroll. Den positiva 

kontrollen behandlas som patientprov och består av bakteriekolonier och stryks ut direkt 

på analysplattan för MALDI-TOF MS och täcks med samma matrix som proverna. 

Negativ kontroll består av en tom provpunkt som täcks med matrix. Den negativa 
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kontrollen används för att upptäcka eventuella kontaminationer, exempelvis dåligt 

tvättad platta eller kontaminerad matrix (12). 

 

 
1.3.1 Microflex LT™ och dess anlaysprincip 

För en snabb identifiering av mikroorganismer avseende art och genus används 

analysinstrument som nyttjar MALDI-TOF MS metodiken, exempelvis Microflex LT™ 

från Bruker Daltonics (3).  

 

Microflex LT har en ultraviolett kvävelaser som bestrålar provpunkterna på plattan så 

att proteiner i provet bildar joner. Dessa rör sig i ett spänningsfält mot en detektor (11). 

Stora proteiner kommer röra sig långsamt mot detektorn och små kommer röra sig 

snabbt.  Genom att detektera tiden det tar för proteinet att nå detektorn erhålls en massa 

genom proteinets laddning (m/z). Eftersom joniseringen som utförs är en så kallad mjuk 

jonisering kommer proteiner att ha laddningen +1 (13). Proteinerna som detekteras 

kommer att visas i ett spektrum. För olika arter och genus av mikroorganismer finns 

karaktäristiska spektrum som det okända provet jämförs med. Masspektrum jämförs 

med referensdatabasen och 3 värden bestäms över hur väl det okända spektrumet liknar 

referensspektrum. Dessa värden multipliceras ihop och resultatet höjs med en faktor på 

1000 och logaritmeras. Ett värde mellan noll och tre erhålls (11). 

 

Värdet som erhålls efter logaritmering är ett score-värde för hur väl analytens 

proteinspektrum stämmer överens med referensspektrum från en känd mikroorganism. 

Ju högre score-värde desto större är sannolikheten att den okända analyten är av samma 

art och genus som mikroorganismen referensspektrumet grundas på (11). Vid analys 

med MALDI-TOF MS är ett score mellan 0,000-1,699 en osannolik identifiering, ett 

värde mellan 1,700–1,999 en trolig identifiering på släktnivå och score på 2,000–2,299 

en trolig artidentifiering och allt mellan 2,300–3,000 en sannolik artidentifiering (11). 

Vid försök nyttjades 1,700 som lägsta godkända score vid identifiering.  

 

 

1.4 Syfte 

Arbetets syfte var att undersöka möjligheten att direktidentifiera isolat från blod med så 

liten tidsåtgång som möjligt med en viss preparation innan analys med MALDI-TOF 

MS och på så vis möjliggöra snabbare preliminära svar på art och genus. Utöver detta 

ska möjligheten att särskilja Staphylocoocus aureus och koagulasnegativa stafylokocker 

undersökas eftersom bakterierna liknar varandra i mikroskåp men har helt olika 

utgångslägen vid behandling.  

 

 

 

2 MATERIAL OCH METOD 

2.1 Provmaterial 

Vid försök användes blododlingsflaskor av modellen BacT/ALERT FA plus 

(Biomérieux). Materialet utgjordes av 28 patientprover bestående av 28 positiva aeroba 

blododlingar innehållande antingen grampositiva eller gramnegativa bakterier. 

Dessutom inokulerades 95 blododlingsflaskor innehållande humant blod (från 

blododlingar som svarats ut som negativa av BacT/ALERT 3D) med slumpvist utvalda 

sparade isolat som hittas vid tidigare diagnostik av blododlingar. 
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2.2 Etiskt perspektiv 

Vid försök med inokulerade blododlingsflaskor avidentifierades blododlingsflaskan 

(etiketter med patientdata togs bort från flaskan) för att skydda patienten. Patienternas 

integritet blev därmed ej kränkt.  

 

Vid försök med patientprover utfördes försök med NaCl-metoden parallellt med 

rutindiagnostiken. Rutindiagnostiken utfördes av Legitimerad Biomedicinsk analytiker 

vars analysresultat användes som analyssvar. Patienterna vars blododlingsflaskor 

använts förblev anonyma genom försöken. 

 

 

2.3 Inokulering av bakterier i blododlingsflaskor och primäranalys 

Från -70 ˚C frys plockades artbestämda bakterier i frysbuljong från åren 2011-2014 

fram. Från dessa togs 1 µl prov med platinös och ströks ut på blodagarplattor. 

Blodagarplattorna inkuberades sedan i 36,5±0,5 ˚C över natt. 

 

Negativa blododlingsflaskor av modellen BacT/ALERT FA plus innehållande 10 ml 

blod avidentifierades. Provrör fylldes med 1,5 ml 0,9 % natriumkloridlösning och en 

koloni från uppodlade isolat tillsattes. Blododlingsflaskorna steriliserades med 99 % 

alkohol på toppen som brändes av (5). Bakteriesuspensionen överfördes sedan till 

blododlingsflaskorna med hjälp av steril spruta och kanyl. Blododlingsflaskorna 

inkuberades därefter i blododlingsskåpet BacT/ALERT 3D i 36,5±0,5 ˚C tills det att 

instrumentet larmade för positiv flaska (4). 

 

Positiva blododlingsflaskor plockades ut ur blododlingsskåpet BacT/ALERT 3D och 

steriliserades med 99 % alkohol på flaskaskornas topp som brändes av. På flaskans topp 

placerades sedan en ventilationsnål och en del av innehållet spreds ut på objektsglas 

som lufttorkades och fixerades. Materialet gramfärgades och studerades i ljusmikroskop 

för att utesluta falsklarm och upptäcka eventuell blandflora (6). 

 

 

 

2.4 Preparation av prover inför analys med MALDI-TOF-MS 

2.4.1 Preparation med NaCl-metoden 

NaCl-metoden som användes vid försöken är utarbetad av Marcus Johansson 

(legitimerad läkare vid avdelningen för Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Kalmar) 

utefter vetenskapliga artiklar med viss modifikation. 

 

Från positiva flaskor droppades 1 ml av flaskans innehåll i ett kryorör som 

centrifugerades vid 16000×g i 5 minuter. Supernatanten sögs bort med pipett och 1 ml 5 

% natriumkloridlösning tillsattes vartefter provet blandades med vortex tills att det blev 

homogent. Provet centrifugerades vid 16000×g i 2 minuter och supernatanten sögs bort 

med pipett. Kryoröret fylldes med 1 ml 5 % natriumkloridlösning och innehållet 

blandades återigen med hjälp av vortex. Röret centrifugerades vid 16000×g i 2 minuter 

och supernatanten sögs bort med pipett. Den erhållna pelleten sparades för analys med 

MALDI-TOF-MS (14).  
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2.4.2 Preparation med MALDI Sepsityperkit 

Från positiva blododlingsflaskor droppades 1 ml blod till eppendorfrör, 200 µl 

lyseringsbuffert tillsattes och lösningen blandades med hjälp av vortex. Eppendorfrören 

centrifugerades vid 16000×g i en minut och supernatanten sögs bort med pipett. Pelleten 

blandades med 1 ml tvättbuffert genom pipettering och centrifugerades vid 16000×g i 

en minut vartefter supernatanten sögs bort med pipett. Pelleten blandades med 300 µl 

avjoniserat vatten och 900 µl etanol* (*=se riskanalys i Bilaga I) tillsattes (10). 

Lösningen centrifugerades vid 16000×g i två minuter och supernatanten sögs bort med 

pipett. Pelleten centrifugerades vid 16000×g under två minuter och etanolrester sögs 

bort med pipett vartefter pelleten torkades i rumstemperatur. Till pelleten tillsattes 10 µl 

70 % myrsyra* som blandades med pelleten genom pipettering. Till provet tillsattes 10 

µl 100 % acetonitril* (Sigma-Aldrich) och blandades försiktigt. Eppendorfröret 

centrifugerades vid 16000×g i två minuter. Supernatanten sparades för MALDI-TOF 

MS analys med Microflex LT.  

 

 
2.4.3 Preparation med nuvarande metod 

Material från positiva blododlingsflaskor spreds ut på blodagarplatta och inkuberades i 

koldioxidinkubator (5 % koldioxid 36,5 ±0,5˚C) tills växt noterades.  

 

 

2.5 MALDI-TOF MS analys på Microflex LT 

2.5.1 Beredning av matrixlösning 

Frystorkad HCCA*(α-cyano-4-hydroxykanelsyra, 2,5 mg, Bruker Daltonics) blandades 

med 250 µl standardlösning innehållande 25 µl 100 % trifluorättiksyra*(TFA, Sigma-

Aldrich), 475 µl ultrarent vatten (Sigma-Aldrich) och 500 µl 99,9 % acetonitril* 

(Sigma-Aldrich) enligt anvisningar från Bruker Daltonics. Matrixlösningen blandades 

homogen med vortex (15). 

 

 
2.5.2 Preparation av provplatta med prover preparerade med NaCl-metoden  

Positiv kontroll (se 2.7 nedan), ströks ut på analysplattan för MALDI-TOF MS. Från 

kryorören skrapades ytan av pelleten som bildades vid centrifugering och ströks ut på 

fyra provplatser på analysplattan. Proverna preparerades med 1 µl 70 % 

myrsyra*(Sigma-Aldrich) i dragskåp och lufttorkades. Samtliga provplatser plus en 

negativ kontroll (tom provplats) preparerades sedan med 1 µl matrix. Provplattan 

lufttorkades i dragskåp (12). 

 

 
2.5.3 Preparation av provplatta med prover preparerade enligt Sepsitypermetoden 

Positiv kontroll ströks ut på provplats. Från eppendorfrör togs 1 µl supernatant till fyra 

provplatser på analysplattan för MALDI-TOF MS och lufttorkades. Prov samt en 

negativ kontroll täcktes med 1 µl matrix och torkades i dragskåp (10). 

 

 
2.5.4 Preparation av provplatta med prover från nuvarande metod 

Positiv kontroll ströks på provplats. Prover ströks ut på en provplats på analysplattan 

och behandlades med 1 µl 70 % myrsyra* och lufttorkades i dragskåp. Därefter 

pipetterades 1 µl matrix på prover samt en negativ kontroll. Plattan lufttorkades i 

dragskåp. Provplattan anlyserades med Microflex LT (6, 7). 
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2.5.5 Analys med Microflex LT 

Provplattan laddades i instrumentet som styrs av analysprogrammet Maldi Biotyper flex 

control 3.3 och provplatserna markerades i analysprogrammet Maldi biotyper Realtime 

classification 3.1. Analys påbörjades då vakuum var uppnått i analysinstrumentets 

kammare (15).  Scoreresultat studerades och värden över 1,700 bedömdes som 

tillförlitliga resultat.  

 

 

2.6 Kontroller 

2.6.1 Kontroll av natriumkloridlösningar 

Kontroll av natriumkloridlösningar (0,9 % och 5 % NaCl) utfördes genom att sprida 1 

ml natriumkloridlösning på hematinplattor. Plattorna inkuberades i koldioxidinkubator 

(5 % koldioxid 36,5 ± 0,5˚C) till nästkommande dag. Dagen efter kontrollerades 

plattorna för att eventuell växt av mikroorganismer skulle kunna upptäckas. 

 

 
2.6.2 Kontroll av inokulerade blododlingsflaskor 

De inokulerade blododlingsflaskorna kontrollerades för att utesluta växt av blandflora. 

Kontrollen utfördes på de 47 sista analyserade inokulerade blododlingarna. Tre till fyra 

droppar av blododlingsflaskornas innehåll spreds på två blodagarplattor och en 

hematinplatta. Blodagarplattorna inkuberades i inkubator (36,5±0,5˚C) för aerob odling 

respektive anaerob odling över natten. Hematinplattorna inkuberades i 

koldioxidinkubator (5 % koldioxid 36,5±0,5˚C) till nästkommande dag. Efter 

inkubering kontrollerades växten på plattorna. Bakteriekolonier plockades och ströks ut 

på analysplatta, preparerades med matrix, luftorkades och analyserades med MALDI-

TOF MS i Microflex LT (6). 

 

 

2.7 Kontroller vid analys med MALDI-TOF MS 

Vid analys användes en positiv och en negativ kontroll. Den positiva kontrollen var en 

referensstam bestående av färsk S. dysgalactiae och den negativa kontrollen var en tom 

provplats på analysplattan. Den positiva kontrollen används för att kontrollera 

instrumentet och den negativa kontrollen används för att kontrollera att matrixen eller 

provplattan inte är kontaminerad (12). 

 

 

2.8 Statistiska beräkningar 

Vid försök med patientprover jämfördes tidsåtgången tills preliminärt svar med den 

nuvarande metoden och NaCl-metoden med hjälp av Mann-Whitneys U-test. Initialt 

beräknades avvikande tidsåtgångar med Grubbs test för att undersöka möjligheten att 

utesluta dessa värden vid beräkning. Statistiska beräkningar med Mann-Whitneys U-test 

användes istället för T-test på icke-parametriska mätvärden och ger svar på om det finns 

en signifikant skillnad mellan metoderna (16). Mann-Whitneys U-test beräknades med 

hjälp av kalkylprogrammet GraphPad prism 6.  

 

Vid försök med patientprover utfördes ett parat T–test för att jämföra scorevärde för 

nuvarande metod och NaCl-metoden (16). Beräkningar utfördes i GraphPad prism 6.  
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3 RESULTAT 

3.1 Preparation med NaCl-metoden samt Sepsitypermetoden på inokulerade 

flaskor 

Vid undersökning inokulerades totalt 95 flaskor med kända isolat varav tre uteslöts på 

grund av utebliven växt i blododlingsflaskan eller misstanke om kontamination. Vid 

analys av blododlingar preparerade med NaCl-metoden saknade 31 godkända positiva 

kontroller och uteslöts. Totalt erhöll 40/61 (66 %) korrekt identifiering varav 30/61(49 

%) erhöll ett score över 1,700. Högsta erhållna score vid felaktig identifiering var 1,454. 

Vid försök med Sepsityper erhöll 9/13 (69 %) korrektidentifiering varav 8/13 (62 %) 

erhöll score över 1,700. Sammanställning av totala resultat ses i figur 1. För fullständiga 

data med exkluderade prover se Bilaga II Tabell I-IV. 

 

 

 
Figur 1: Sammanställning av resultat vid art och genusbestämning med MALDI-TOF 

MS utfört på blododlingar preparerade med NaCl-metoden respektive Sepsityper. För 

NaCl-metoden är N=61 för Sepsityper är N=13.  

 

 

 
3.1.1 NaCl-metoden och Sepsitypermetoden från blododlingar innehållande S. aureus 

Vid försök med NaCl-metoden användes 24 blododlingar inokulerade med S. aureus. 

Den positiva kontrollen blev underkänd för nio prover som därmed uteslöts. 

 

Vid försök med NaCl- metoden fick 9/15 (60 %) blododlingar innehållande S. aureus 

korrekt art och genus vid identifiering med MALDI-TOF MS. Av dessa blododlingar 

erhöll 8/15 (53 %) ett score över 1,700. Vid score över 1,700 förekom inga felaktiga 

identifieringar på art- och genusnivå. Tidsåtgången för preparation av prov innehållande 

S. aureus med NaCl-metoden innan analys med MALDI-TOF MS var 18 minuter per 

prov. Resultatet av identifieringen ses i tabell I. 

 

Bland prover med scorevärde under 1,700 noterades de tre första förslagen på vilken 

bakterie provet kunde innehålla. Förväxlingar med koagulasnegativa stafylokocker 
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förekom vid score under 1,700. Förutom förväxling med koagulasnegativa 

stafylokocker förekom förväxling med lactobaciller och streptokocker. Högsta första 

score som erhölls som vid förväxling vid försök med S. aureus var 1,338. Resultat ses i 

Bilaga III tabell I. 

 

På sju blododlingar innehållande S. aureus utfördes försök med Sepsityperkit där 5/7 

(71 %) blododlingar erhöll scorevärde över 2,000. Tidsåtgången var 20 minuter per 

prov.   

  

 

 

Tabell I: Resultatet vid analys med MALDI-TOF MS avseende blododlingar 

innehållande S. aureus med NaCl-metoden. I tabell ses scoreresultat vid analys med 

MALDI-TOF MS samt vilket art och genus som erhölls. * i tabell betyder att felaktig 

art erhölls. 

 

NaCl-metoden, S. aureus, 

MALDI-TOF MS resultat 

Score Art, genus 

2,040 Staphylocoocus aureus  

1,306 Staphylococcus aureus 

1,875 Staphylocoocus aureus  

1,925 Staphylococcus aureus  

2,144 Staphylococcus aureus 

1,838 Staphylocoocus aureus 

1,341* Lactobacillus gastricus 

1,743 Staphylocoocus aureus 

1,232* Staphylococcus epidermidis 

1,270* Lactobacillus gastricus 

1,338* Lactobacillus sharpeae 

1,198* Streptococcus sanguinis 

1,985 Staphylocoocus aureus  

1,719 Staphylococcus aureus 
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3.1.2 NaCl-metoden och Sepsitypermetoden på blododlingar innehållande 
koagulasnegativa stafylokocker 

För försök med koagulasnegativa stafylokocker fanns 22 inokulerade blododlingar. En 

av dessa saknade växt och uteslöts. Den positiva kontrollen blev underkänd för åtta 

prover som därmed uteslöts.  

 

Med NaCl-metoden identifierades 6/14 (43 %) blododlingar innehållande 

koagulasnegativa stafylokocker till korrekt art och genus. Av dessa identifierades 4/14 

(29 %) med score över 1,700. Tidsåtgången per prov var 24 minuter. Resultat kan ses i 

tabell II. 

 

Hos bakterier med score under 1,700 förekom förväxling mellan olika koagulasnegativa 

stafylokocker. Ingen förväxling med S. aureus förekom. Högst första erhållna score vid 

förväxling av art och genus vid försök med koagulasnegativa stafylokocker var 1,454. 

Resultat ses i Bilaga III tabell II. 

 

På 4 av dessa blododlingar utfördes försök med Sepsityperkit varav en uppnådde ett 

score över 1,700. Tidsåtgången var 25 minuter per prov.  

 

 

 

Tabell II: Resultatet av analys med MALDI-TOF MS efter preparation med NaCl-

metoden på blododlingar innehållande koagulasnegativa stafylokocker. I tabellen ses 

vilket isolat som har använts och vilken score, art och genus som erhölls vid analys med 

MALDI-TOF MS. * i tabellen ”Score” betyder att felaktig art erhölls som 

analysresultat. – i tabell betyder att inget spektrum hittades vid analys. 

 

NaCl-metoden med koagulasnegativa stafylokocker MALDI-

TOF MS resultat 

Isolat Score Art, genus 

S. hominis 1,896 Staphylococcus hominis  

S. hominis 1,454* Lactobacillus fuchensis 

S. hominis 1,357 Staphylococcus hominis  

S. epidermidis 1,248* Chryseobacterium indologenes 

S. epidermidis 1,262* Staphylococcus hominis 

S. epidermidis 1,405* Lactobacillus sharpeae 

S. capitis - - 

 S. epidermidis 1,760 Staphylococcus epidermidis 

S. epidermidis 1,970 Staphylococcus epidermidis 

S. hominis 1,914 Staphylococcus hominis  

S. epidermidis 1,464 Staphylococcus epidermidis 

S. hominis 1,332* Mannheimia haemolytica 

S. lugdunensis 1,413* Staphylococcus hominis  

S. epidermidis 1,334* Mannheimia haemolytica  
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3.1.3 NaCl-metoden och Sepsitypermetoden på övriga grampositiva kocker 

Vid försök med blododlingar innehållande grampositiva kocker analyserades 25 

blododlingar. Den positiva kontrollen blev underkänd för nio prover som därmed 

uteslöts. 

 

Resultatet visade att 10/16 (63 %) blododlingar innehållande övriga grampositiva 

kocker erhöll korrekt art- och genus vid analys med MALDI-TOF MS. Fem 

blododlingar erhöll resultatet ”No peaks”. Hos 8/16 (50 %) blododlingar erhölls ett 

score över 1,700 och ingen felaktig identifiering ägde rum. Tidsåtgången för preparation 

innan analys med MALDI-TOF MS med NaCl-metoden var 23 minuter per prov. 

Resultatet finns i tabell III. Vid identifiering av S. pyogenes förekom analysresultatet S. 

dysgalactiae som andra bäst matchade spektrum. Högsta första erhållna score vid 

förväxling av art och genus var 1,404. Resultat ses Bilaga III tabell III. 

 

På två blododlingar jämfördes Sepsitypermetoden med NaCl-metoden. En av dessa fick 

med Sepsityper ett scoreresultat över 2,000 (50 %). Tiden för analys per prov var 20 

minuter. 

 

 

Tabell III: Resultatet av försök med blododlingar innehållande grampositiva kocker. I 

tabellen ses vilket isolat som har använts, vilken score som erhölls vid analys med 

MALDI-TOF MS samt vilken art och genus som erhölls. – i tabell betyder att 

analysresultat blev ”No peaks” (inget spektrum återfanns). * i kolumnen ”Score” 

betyder att felaktigt art erhölls.  

 

Analys med MALDI-TOF MS, NaCl-metoden med 

grampositiva kocker  

Isolat Score  Art, genus 

S. mitis - - 

S. mitis 1,129* Pseudomonas viridiflava  

S. mitis 1,970 Streptococcus mitis  

S. agalactiae 1,08* Campylobacter concisus  

S. agalactiae 1,823 Streptococcus agalactiae 

S. agalactiae 1,990 Streptococcus agalactiae 

S. agalactiae 2,281 Streptococcus agalactiae 

S. agalactiae 1,317* Streptococcus equi species 

S. pyogenes 1,212 Streptococcus pyogenes  

S. pyogenes 1,753 Streptococcus pyogenes 

S. pyogenes 1,145* Arcobacter halophilus  

S. pyogenes - - 

S. pyogenes 1,634 Streptococcus pyogenes 

S. dysgalactiae 1,404* Sinomonas atrocyanea  

S. dysgalactiae 1,730 Streptococcus dysgalactiae  

S. dysgalactiae - - 

S. dysgalactiae 2,091 Streptococcus dysgalactiae 

S. dysgalactiae 2,100 Streptococcus dysgalactiae 

S. pneumonaie 1,147* Streptococcus ratti  

S. pneumonaie - - 

E. faecalis - - 

E. faecalis 1,209* Lactobacillus sharpeae  
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3.1.4 NaCl-metoden på gramnegativa stavar 

Vid försök med blododlingar innehållande gramnegativa stavar inokulerades 16 

blododlingsflaskor, varav en saknade växt efter ett dygn och exkluderades. Av 

kvarvarande blododlingar saknade fem godkänd positiv kontroll, vilket ledde till att de 

uteslöts. 

 

Av de kvarvarande blododlingarna innehållande gramnegativa stavar identifierades 

10/10 (100 %) korrekt varav 7/10 (70 %) med ett scorevärde över 1,700. Analystiden 

per prov var 17 minuter. Resultatet finns i Tabell IV. 

 

Gällande art- och genusbestämning hos isolaten sågs matchande spektrum hos en av 

blododlingarna som erhöll score under 1,700. Högsta första erhållna score vid 

förväxling var 1,299. Resultatet återfinns i bilaga III tabell IV. 

 

 

 

Tabell IV: Resultatet vid identifiering av blododlingar innehållande gramnegativa stavar 

med MALDI-TOF MS och NaCl-metoden. I tabellen ses vilket isolat som har använts i 

blododlingsflaskan samt vilken score, art och erhölls efter analys.   

 

Resultat av analys med MALDI-TOF MS, NaCl-metoden, 

gramnegativa stavar 

Isolat Score Art, genus 

E. coli 1,968 Escherichia coli 

E. coli 2,056 Escherichia coli 

P. mirabilis 2,434 Proteus mirabilis 

P. aeruginosa 1,450 Pseudomonas aeruginosa  

P. mirabilis 1,801 Proteus mirabilis  

E. coli 1,988 Escherichia coli  

K. pneumonaie 2,163 Klebsiella pneumonaie  

E. cloacae 1,774 Enterobacter cloacae 

P. aeruginosa 1,519 Pseudomonas aeruginosa 

E. cloacae 1,975 Enterobacter cloacae 

 

  



 

13 

 

 
3.1.5 NaCl-metoden på grampositiva stavar 

Material från sju blododlingar innehållande grampositiva stavar analyserades. Av dessa 

var en kontaminerad med gramnegativa stavar och uteslöts.  

 

Vid analys med MALDI-TOF MS erhöll 5/6 (83 %)blododlingar korrekt art och genus. 

Av dessa uppnådde 4/6 (67 %) score över 1,700. Vid analys av en blododling erhölls 

analysresultatet ”No peaks”. Tid per prov var 19 minuter. Resultatet finns i tabell V.  

 

Gällande art och genus vid score under 1,700 sågs matchande spektrum vid första 

identifiering, vid andra och tredje spektrum sågs förväxlingar. Resultatet ses i Bilaga III 

tabell V. 

 

 

 

Tabell V: Resultatet av identifiering avseende grampositiva stavar. I tabellen ses vilket 

isolat som var inokulerat i blododlingen, vilket score som erhölls vid analys med 

MALDI-TOF MS samt vilken art och genus. – i kolumnen ”score” betyder att 

analysresultat ”No peaks” erhölls. 

 

NaCl-metoden, MALDI-TOF resultat, grampositiva stavar 

Isolat Score  Art och genus 

L. monocytogenes 1,987 Listeria monocytogenes 

B. cereus 1,549 Bacillus cereus 

B. cereus 1,735 Bacillus cereus 

B. cereus - - 

L. monocytogenes 2,174 Listeria monocytogenes 

B. cereus 1,657 Bacillus cereus 
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3.2 Resultat av försök med patientprover 

3.2.1 Identifiering av bakterier från blododlingar med NaCl-metoden 

Vid art- och genusbestämning av patientprover analyserades 28 prover. Nio prover fick 

en icke godkänd negativ kontroll och tre fick en icke godkänd positiv kontroll vilket 

ledde till att dessa uteslöts.  

 

Av 16 blododlingar identifierades 9/16 (56 %) med ett score över 1,700. Ett prov erhöll 

analysresultatet ”No peaks” och 1/16 (6 %) blododlingar fick ett felaktigt analyssvar. 

Tidsåtgången beräknades till 27 minuter per prov. Resultat återfinns i tabell VI. 

 

 
3.2.2 Identifiering av blododlingar med nuvarande metod 

Vid analys med nuvarande metod identifierades 15/16 (94 %) blododlingar, 1/16 (6 %) 

identifierades nästkommande dag. En blododling hade längre tidsåtgång än övriga (510 

minuter). Tidsåtgången per prov beräknades till 301 minuter. Resultat återfinns i tabell 

VII. 

 

 
3.2.3 Statistiska beräkningar 

Vid beräkning med Grubbs test hittades två misstänkta värden (510 minuter samt provet 

som analyserades till nästkommande dag) vilka uteslöts. Vid beräkning med Mann 

Whitneys U-test visades en signifikant kortare tidsåtgång föreligga vid användning av 

NaCl-metoden jämfört med nuvarande metod. 

 

Vid beräkning med hjälp av parat T-test visades att en signifikant skillnad sågs mellan 

NaCl-metoden och nuvarande metod avseende score vid försök med patientprover (p-

värde 0,0033 och α=0,05). 
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Isolat Score NaCl-metoden Score nuvarande metod Tid NaCl-metoden (min/prov) Tid nuvarande metod (min totalt)

Staphylococcus aureus 1,607 2,380 30 244

Staphylococcus aureus 1,416 2,357 30 244

Streptococcus oralis* 1,160 2,253 30 244

Staphylococcus epidermidis 1,942 2,137 30 510

Staphylococcus epidermidis 1,607 - 24 1440

Enterococcus faecalis 1,385 2,336 24 290

Staphylococcus epidermidis 1,304 1,826 24 290

Staphylococcus epidermidis 1,629 2,110 24 290

Staphylococcus hominis 1,977 2,198 36 260

Streptococcus dysgalactiae 2,018 2,369 36 260

Staphylococcus aureus 1,980 2,200 36 260

Staphylococcus hominis 2,006 2,193 21 300

Streptococcus pneumoniae 2,178 2,017 21 300

Enterococcus faecalis 2,180 2,112 21 300

Enterococcus faecalis 2,197 2,300 21 360

Escherichia coli 2,227 2,029 21 360

Jämförelse av NaCl-metoden och nuvarande metod hos konsekutiva prover

Tabell VI: Analysresultat med MALDI-TOF MS vid jämförelse av NaCl-metoden och 

nuvarande metod. I tabellen ses vilket isolat som anlyserades, score hos respektive 

metod samt tidsåtgång med respektive metod. * i tabell betyder att felaktig art erhölls. – 

i kolumnen ”Score nuvarande metod” betyder att analysresultatet blev ”No peaks”.  

 

 

 

 

 

3.3 Kontroller 

3.3.1 Kontroll av natriumkloridlösningar 

På kontrollplattorna för natriumkloriden sågs ingen växt av mikroorganismer. 

 

 
3.3.2 Kontroll av inokulerade blododlingsflaskor  

Från 47 av de inokulerade flaskorna odlades innehåll ut på plattor. Ingen blandflora 

kunde påvisas. 

 

 

 

4 DISKUSSION 

Arbetets syfte var att undersöka möjligheten att direktidentifiera isolat från blod med så 

liten tidsåtgång som möjligt med en viss preparation innan analys med MALDI-TOF 

MS och på så vis möjliggöra snabbare preliminära svar på art och genus. Utöver detta 

utvärderades möjligheten att särskilja Staphylocoocus aureus och koagulasnegativa 

stafylokocker.  

 

Direkt art- och genusidentifiering av bakterier i blododlingar undersöktes på två olika 

provtyper. Dels genom inokulering av bakteriestammar i negativa blododlingsflaskor 

och dels patientprover.  Dessutom jämfördes en ny metod (NaCl-metoden) med en 

kommersiell metod (Sepsityper). NaCl-metoden jämfördes i sin tur med nuvarande 

metod. 
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4.1 NaCl-metoden 

Metoden identifierade totalt 66 % korrekt vid försök med inokulerade flaskor varav 49 

% erhöll ett score över 1,700. NaCl-metoden var effektivast på gramnegativa isolat, 

vilket stämmer överens med resultat som återfinns i publicerade artiklar (7). En högre 

procentuell identifiering kan ses när andra märken på blododlingsflaskor nyttjas 

exempelvis Bactec (BD) blododlingsflaskor (3, 17).   

 

Högsta erhållna score för felaktig identifiering var 1,454 vilket gällde en grampositiv 

kock. Vid försök med tvätt och centrifugeringsmetoder liknande NaCl-metoden har 

gränsen för lägsta acceptabla score sänks till 1,500 vid identifiering för att öka 

sensitiviteten för analysen (17). Värden mellan 1,500–1,700 fanns representerade vid 

försök med gramnegativa och grampositiva stavar och dessa blev korrekt identifierade. 

Dock krävs ett scorevärde mellan 1,700-1,999 för att ett analyssvar ska vara godkänt, 

dock endast som preliminärt svar. Mer försök bör dock utföras gällande grampositiva 

kocker eftersom de inte finns representerade på den score-nivån i studien. 

 

Metoden fungerar sämre på grampositiva kocker, men ingen felaktig identifiering 

observerades vid score över 1,700 vilket är den godkända nivån för identifiering av 

bakterier med MALDI-TOF på genusnivå (2). Metoden har en låg materialåtgång. Allt 

som krävs för preparation är natriumkloridlösning, ett kryorör och en centrifug innan 

analys med MALDI-TOF MS tar vid. Analysen är beräknad av personal på laboratoriet 

att kosta 3,65 kronor per prov exklusive natriumkloridmixtur.  

 

 

4.2 Sepsityperkit 

Metoden Sepsityper från Bruker testades på utvalda grampositiva isolat. Vid försök med 

Sepsityper erhöll 10/13 score över 1,700. Metoden gick ej att utföra på vissa prover 

eftersom allt material misstänkts ha förlorats i preparationsstegen, vilket händer vid lågt 

antal bakterier i flaskan från start (2).  

 

Sepsityperkit består av en lyserande buffert och en tvättbuffert men fler kemikalier 

behövs för att kunna utföra analysen (10). Metoden har flera steg vilket betyder att 

risken att förlora anlysmaterial är större än vid preparation med NaCl-metoden. 

Däremot uteblir steget med myrsyra eftersom den blandas ner direkt i lösningen som 

sedan pipetteras på MALDI-TOF plattan (10). Analysen är beräknad att kosta 39 kronor 

per prov enligt personal på laboratoriet. 

 

 

4.3 Patientprover 

Skillnaden i tidsåtgång mellan nuvarande metod och NaCl-metoden beror framförallt på 

antalet prover som kan prepareras på kortast tid. I tabell VI presenteras tidsåtgång för 

den nuvarande metoden samt tiden för att preparera motsvarande prov med NaCl-

metoden. Tidsåtgång för nuvarande metoden är oberoende av antalet prover, däremot 

beroende av tiden isolatet behöver för att växa till kolonier som kan användas för analys 

med MALDI-TOF MS. Skillnaden vid preparation med NaCl-metoden som gör 

metoden mer tidseffektiv beror på att fler prover kan prepareras samtidigt på kortare 

tidsåtgång (7). Sepsityper är inte testad mot nuvarande metod. Vid försök med 
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patientprover sågs signifikant skillnad av scoreresultaten och många resultat vid försök 

med NaCl-metoden inte godkända scorevärden för att lämna ut ett analyssvar (11).  

 

 

4.4 Begränsningar och felkällor 

NaCl-metoden är signifikant snabbare än nuvarande metod men är begränsad av att inte 

klara av blandfloror (MALDI-TOF MS klarar inte blandade isolat) vilka inte kan 

upptäckas förrän bakterier har odlats ut på agarplattor. Ytterligare begränsningar med 

analysmetoden ses vid analys av S. pneumonaie då dessa resultat inte kan anses vara 

tillförlitliga. De kan ibland vid analys med MALDI-TOF MS förväxlas med 

alfastreptokocker exempelvis S. mitis. Fenotypiska undersökningar bör utföras för att 

säkerställa om S. pneumonaie är misstänkt patogen (17).  

 

NaCl-metoden och Sepsityper är båda beroende av mängden bakterier som finns i ett 

prov (7). Gramnegativa bakterier är ofta snabbväxande och en stor mängd återfanns i 

alla prover som analyserades. Gramnegativa bakterier har en annorlunda cellvägg än 

grampositiva bakterier som gör det lättare att analysera dessa med MALDI-TOF MS. 

Metoden är delvis begränsad till aeroba blododlingsflaskor, vilket troligen beror på att 

de bakterier som ofta hittas i blododlingar växer bättre i aerob miljö (7).  

 

Ett problem med NaCl-metoden är mängden blodrester som finns kvar efter preparation. 

För att minska mängden blodrester bör en annan lyseringsmixtur än natriumklorid eller 

annan halt av natriumklorid i mixturen undersökas. 

 

Sepsitypers begränsningar är desamma som för NaCl-metoden, dock är det beskrivet att 

Sepsityper passar bra för identifiering av grampositiva bakterier (7). En möjlig 

förklaring till att resultatet ”No peaks” erhålls kan bero på att allt material har förlorats 

vid preparation. 

 

Felkällor vid försöken var den negativa kontrollen som blev svagt positiv. Den negativa 

kontrollen används för att upptäcka eventuell kontamination av matrix men matrixen 

användes senare samma dag och blev negativ. Problematiken med den negativa 

kontrollen kan därför bero på dåligt tvättad analysplatta för MALDI-TOF MS. Plattan 

tvättades om efter detta försök och efter detta förblev den negativa kontrollen negativ. 

Bristfälligt tvättad analysplatta kan vara bidragande faktor till låga anlysresultat. 

 

Problem med den positiva kontrollen ses vid vissa av försöken. Problem med den 

positiva kontrollen kan tyda på instrumentella fel exempelvis att instrumentet behöver 

service. Prov analyserades tyvärr inte om på grund av tidsbrist samt att 

blododlingsflaskorna hade stått framme en hel dag i rumstemperatur. Detta medför att 

bakterier kan tillväxa i blododlingsflaskan, vilket kan leda till ett högre resultat än vad 

som hade varit fallet om flaskan plockats ut direkt ur blododlingsskåpet. Valet blev att 

plocka bort dessa prover som resultat i studien eftersom felaktiga kontrollvärden kan 

resultera i felaktiga analyssvar. 

 

Gällande tidsåtgångarna vid försök med NaCl-metoden och Sepsityperkittet är de 

troligen högre än vad de borde vara eftersom droppsteget för att överföra provmaterial 

till centrifugeringsrören är tidskrävande. Eventuellt kan provmaterial överföras med 

steril spruta och kanyl för att spara tid, vilket dock inte har testats.  
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Vid kontroll av inokulerade blododlingsflaskor för att utesluta blandflora kontrollerades 

tyvärr inte alla genom utodling på plattor eftersom detta steg introducerades senare 

under studiens gång. Eventuell blandflora vid tidiga försök i studien har därmed inte 

undersökts och kan ej uteslutas. 

 

 

4.5 Ekonomiska aspekter 

Patienter med sepsis är svårt sjuka och behöver övervakning av olika slag. Förutom 

blododling tas prover för att övervaka njurar, blodsocker, blodgaser, blodstatus och 

koagulation (1). Förutom laborativa analyser bevakas blodtryck, kroppstemperatur, 

andningsfrekvens och puls (1). Patienten har även hjärtövervakning och mätning av 

timdiures. I tidigt skede behandlas patienten med kristalloidlösning intravenöst och efter 

att blododling tagits sätts bredspektrumsantibiotika in. Blir patienten inte bättre 

rekommenderas intensivvårdsbehandling (1). 

 

Sespsisbehandling är mer än bara en blododling och kräver mycket övervakning och har 

därmed en hög ekonomisk kostnad. Snabb identifiering av bakterierna som kan orsaka 

sepsis hos patienten kan leda till att behandling justeras tidigt, vilken kan ge en mer 

kostnadseffektiv behandling (18, 19).   

 

 

4.6 Slutsats 

Slutsatsen av studien är att det är möjligt att identifiera bakterier direkt från blod efter 

viss preparation, det går snabbare än nuvarande metod och det är möjligt att skilja 

mellan viktiga isolat exempelvis Staphylococcus aureus och koagulasnegativa 

stafylokocker. En stor andel av bakterierna från de positiva blododlingsflaskorna 

förefaller dock vara svåra att snabbt identifiera. Modifieringar av metoden skulle därför 

kunna vara till nytta. Det skulle även kunna vara av värde att utvärdera metoderna på ett 

annat blododlingssystem. Fler studier är dock nödvändiga för att bättre avgöra 

möjligheten att föra in någon av metoderna i rutindiagnostiken  
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7 Bilagor 

Bilaga I: Riskanalys 

Riskanalys av ämnen som användes vid laborativa försök. I text är farliga ämnen 

markerade med *. 

 

*HCCA: Farokod: Irriterande. R-fras: 36/37/38 (Irriterar ögonen, andningsorganen och 

huden) S-Fras: 26,36 (Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och 

kontakta läkare, använd lämpliga skyddskläder) 

 

*TFA: Farokod: Frätande. R-fras: 20,35 52/53 (Ät inte eller drick inte under 

hanteringen, Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt, Skadligt för 

vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön) S-Fras: 

9, 26, 27, 28, 45, 61 (Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats, Förpackningen 

förvaras på väl ventilerad plats, Tag genast av alla nedstänkta kläder, Vid olycksfall, 

illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare.) Visa om möjligt 

etiketten, Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad) 

 

*Acetonitril: Farokod: Brandfarligt och irriterande. R-fras: 11, 20/21/22, 36 (Mycket 

brandfarligt, Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring, Irriterar ögonen) S-fraser: 

9, 16,24/25, 26, 29 33, 36/37, 46, 51( Förpackning förvaras på väl ventilerad plats, 

förvaras åtskild från antändningskällor-rökning förbjuden, undvik kontakt med huden 

och ögonen, vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta 

läkare, töm ej i avloppet, vidtag åtgärder mot statisk elektricitet, användlämpliga 

skyddskläder och skyddshandskar, vid förtäring kontakta läkare och visa denna 

förpackning, sörj för god ventilation) 

 

*Myrsyra: Farokod: Brandfarlig, frätande. R-fras: 10, 35 (Brandfarligt, Starkt frätande) 

S-fraser: 23, 26, 45 (Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma, Vid kontakt med 

ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare, Vid olycksfall, illamående 

eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare.) Visa om möjligt etiketten)  

*Etanol: Farokod: Mycket brandfarligt. R-fraser: 11 (mycket brandfarligt) S-fraser: 

2,7,16 (Förvaras oåtkomligt för barn, förpackning förvaras väl tillsluten, förvaras åtskilt 

från antändningskällor- rökning förbjuden) 
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Bilaga II: Rådata utav inokulering med isolat i blododlingsflaskor 

 

Tabell I: Data över inokulerade flaskor innehållande Staphylococcus aureus. I tabell ses 

score vid analys med MALDI-TOF MS samt resultatet av art och genus. * i kolumnen 

”Score centrifugering” betyder att fel art och genus erhölls som resultat. Blå 

färgmarkering betyder att den positiva kontrollen inte var godkänd. 

  

NaCl-metoden, S. aureus MALDI-TOF 

MS resultat 

Isolat Score Art, genus 

S. aureus 2,040 Staphylocoocus aureus  

S. aureus 1,306 Staphylococcus aureus 

S. aureus  1,875 Staphylocoocus aureus  

S. aureus 1,925 Staphylococcus aureus  

S. aureus 2,144 Staphylococcus aureus 

S. aureus  1,838 Staphylocoocus aureus 

S. aureus  1,341* Lactobacillus gastricus 

S. aureus 1,743 Staphylocoocus aureus 

S. aureus 1,232* Staphylococcus epidermidis 

S. aureus 1,270 Lactobacillus gastricus 

S. aureus 1,338* Lactobacillus sharpeae 

S. aureus  1,198* Streptococcus sanguinis 

S. aureus  1,985 Staphylocoocus aureus  

S. aureus 1,719 Staphylococcus aureus 

S. aureus 1,350* Clostridium species 

S. aureus 1,279* Pseudomonas trivialis 

S. aureus 1,713 Staphylococcus aureus 

S. aureus 1,358* Lactobacillus sharpeae 

S. aureus 1,212* Listeria ivanovii 

S. aureus 0,957* Acinetobacter parvus 

S. aureus 1,616 Staphylococcus aureus 

S. aureus 1,248 Staphylococcus aureus 

S. aureus 1,161* Lactobacillus sharpeae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell II: Data över NaCl-metoden med koagulasnegativa stafylokocker. * i tabellen 

”score centrifugering” betyder att felaktigt art och genus erhölls som analysresultat. Blå 

markering betyder att positiva kontrollen inte har fungerat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NaCl-metoden, koagulasnegativa stafylokocker MALDI-TOF MS 

Isolat Score Art, genus 

S. hominis 1,896 Staphylococcus hominis  

 S. epidermidis  1,521 Staphylococcus epidermidis  

S. epidermisis 1,963 Staphylococcus epidermidis  

S. epidermidis 1,644 Staphylococcus epidermidis 

S. epidermidis 1,215* Lactobacillus reuteri 

S. hominis 1,754 Staphylococcus hominis 

S. capitis 1,860 Staphylococcus capitis  

S. hominis 1,611 Staphylococcus hominis 

S. hominis 2,099 Staphylococcus hominis 

S. hominis 1,454* Lactobacillus fuchensis 

S. hominis 1,357 Staphylococcus hominis  

S. epidermidis 1,248* Chryseobacterium indologenes 

S. epidermidis 1,262* Staphylococcus hominis 

S. epidermidis 1,405* Lactobacillus sharpeae 

S. capitis - - 

 S. epidermidis 1,760 Staphylococcus epidermidis 

S. epidermidis 1,970 Staphylococcus epidermidis 

S. hominis 1,914 Staphylococcus hominis  

S. epidermidis 1,464 Staphylococcus epidermidis 

S. hominis 1,332* Mannheimia haemolytica 

S. lugdunensis 1,413* Staphylococcus hominis  

S. epidermidis 1,334* Mannheimia haemolytica  



 

 

 

Tabell III: Data över försök med grampositiva kocker vid analys med MALDI-TOF 

MS. – i tabell betyder att analysresultat blev ”No peaks” (inget spektrum återfanns). * i 

kolumnen ”score centrifugering” betyder att felaktigt art och genus erhölls. Ljusblå 

färgmarkering betyder att den positiva kontrollen inte var godkänd. 

 

NaCl-metoden med grampositiva kocker  

Isolat Score  Art, genus 

S. mitis - - 

S. mitis 1,129* Pseudomonas viridiflava  

S. mitis 1,970 Streptococcus mitis  

S. agalactiae 1,08* Campylobacter concisus  

S. agalactiae 1,823 Streptococcus agalactiae 

S. agalactiae 1,990 Streptococcus agalactiae 

S. agalactiae 2,281 Streptococcus agalactiae 

S. agalactiae 2,284 Streptococcus agalactiae 

S. agalactiae 1,317* Streptococcus equi species 

S. pyogenes 1,212 Streptococcus pyogenes  

S. pyogenes 1,753 Streptococcus pyogenes 

S. pyogenes 1,145* Arcobacter halophilus  

S. pyogenes - - 

S. pyogenes 1,634 Streptococcus pyogenes 

S. dysgalactiae 1,404* Sinomonas atrocyanea  

S. dysgalactiae 1,730 Streptococcus dysgalactiae  

S. dysgalactiae - - 

S. dysgalactiae 2,091 Streptococcus dysgalactiae 

S. dysgalactiae 2,100 Streptococcus dysgalactiae 

S. pneumonaie 1,147* Streptococcus ratti  

S. pneumonaie - - 

E. faecalis 2,204 Enterococcus faecalis 

E. faecalis 2,014 Enterococcus faecalis 

E. faecalis - - 

E. faecalis 1,209* Lactobacillus sharpeae  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabell IV: Data över identifiering av blododlingsflaskor med MALDI-TOF MS med 

centrifugeringspreparation. Blå markering betyder att positiva kontrollen var underkänd. 

 

 

MALDI-TOF MS, NaCl-metoden, gramnegativa stavar 

Isolat Score Art, genus 

E. coli 1,968 Escherichia coli 

E. coli 2,056 Escherichia coli 

P. mirabilis 2,434 Proteus mirabilis 

P. aeruginosa 1,450 Pseudomonas aeruginosa  

P. mirabilis 1,801 Proteus mirabilis  

E. coli 1,988 Escherichia coli  

K. pneumonaie 2,163 Klebsiella pneumonaie  

E. cloacae 1,774 Enterobacter cloacae 

P. aeruginosa 1,519 Pseudomonas aeruginosa 

E. cloacae 1,975 Enterobacter cloacae 

E. coli 2,017 Escherichia coli 

E. cloacae 1,299* Pseudomonas rhizoaphaerae 

E. cloacae 1,78 Enterobacter cloacae 

P. mirabilis 2,175 Proteus mirabilis 

E. coli 2,184 Escherichia coli 



  
 

 
 

 

Bilaga III: Rådata över bakterieförslag vid matchande spektrum  

Tabell I: De tre första förslagen på art och genus hos prover med högsta score under 

1,700 vid analys med MALDI-TOF MS. Tabellen visar vilket referensspektrum som 

bakteriens eget spektrum liknar mest (matchat spektrum) samt vilken score som erhölls 

för just det spektrumet. 

 
 

 

 
Tabell II: De tre första art- och genusförslagen när spektrum har jämförts med 

referensspektrum hos prover vars score inte överskred 1,700. I tabellen ses vilket isolat 

som har använts samt de tre första referensspektrumen som liknar isolatet samt hur väl 

de liknar varandra i form av score-värde. 

 

 
 

 

 

Tabell III: Förslag på bakterie vid analys med MALDI-TOF MS. I tabellen ses de tre 

första matchade spektrumen med högsta scorevärde under 2,000 avseende övriga 

grampositiva kocker. 

 

 
 

 

 

1. Matchat spektrum, score 2. Matchat spektrum, score 3. Matchat spektrum, score

S. aureus (1,306) S. aureus (1,244) S. aureus (1,229)

Lactobacillus gastricus (1,341) Streptomyces badius(1,274) Paenibacillus nematopilus (1,226)

Lactobacillus sharpeae (1,338) Staphylococcus hominis (1,043) Clostridium bifermentans (0,928)

Streptococcus sanguinis (1,198) Agromyces  mediolanus (1,107) Candida orthopsilosis (1,039)

Lactobacillus gastricus (1,270) Lactobacillus sharpeae (1,219) Lactobacillus ultunensis (1,193)

Staphylococcus epidermidis (1,232) Paenibacillus barcinonensis (1,115) Staphylococcus epidermidis (1,054

Förslag på art och genus vid analys med MALDI-TOF MS hos  Staphylococcus aureus 

Isolat 1. Matchat spektrum, score 2. Matchat spektrum, score 3. Matchat spektrum, score

S.hominis S. hominis (1,357) S. hominis (1,222) Lactobacilllus fuchensis (1,188)

S. epidermidis Chryseobacterium indologenes (1,248) Chryseobacterium indologenes (1,110) Lactobacilllus fuchensis (1,024)

S. epidermidis Staphylococcus hominis (1,262) Legionella micdadei (1,160) Corynebacterium urieiclerivorans (1,158)

S. epidermidis Lactobacillus sharpeae (1,405) S. epidermidis (1,355) S. epidermidis (1,354)

S. epidermidis S. epidermidis (1,464) Pseudomonas putida (1,315) S. epidermidis (1,288)

S. lugdunensis Staphylococcus hominis (1,413) Staphyloccocus hominis (1,263) Staphylococcus hominis (1,231)

S. hominis Lactobacillus fuchensis (1,454) Lactobacillus fuchensis (1,27) Lactobacillus gastricus (1,183)

S. hominis Mannheimia haemolytica (1,332) Candida albicans (0,998) Clostridium propionicum(0,976)

Förekommande  art och genus vid analysmed MALDI-TOF MS,  koagulasnegativa stafylokocker

Isolat 1.Matchat spektrum, score 2. Matchat spektrum, score 3. Matchat spektrum, score

 S. mitis Pseudomonas viridiflava (1,129) Enterobacter hormaechei (1,127) Lactobacillus gastricus (1,082)

 S. agalactiae Campylobacter concisus (1,080) Dichelobacter nodosus (1,001) Lactobacillus gastricus (0,917)

S. pyogenes S. pyogenes (1,634) Streptococcus dysgalactiae (1,542) S. pyogenes (1,504)

S. pyogenes S. pyogenes (1,212) S. pyogenes (1,185) Lactobacillus gastricus (1,165)

S. agalactiae Streptococcus equi species (1,317) Streptococcus equi species (1,195) Nesseria canis (1,113)

S.agalactiae S. agalactiae (1,823) S. agalactiae (1,723) S. agalactiae (1,712)

S. agalactiae S. agalactiae (1,990) S. agalactiae (1,845) S. agalactiae (1,819)

S. dysgalactiae Sinomonas atrocyanea (1,404) Lactobacillus paracasei(1,27) Lactobacillus concavus(1,241)

S. dysgalactiae S. dysgalactiae (1,730) S. dysgalactiae (1,604) S. dysgalactiae (1,531)

S. mitis S. mitis (1,970) S. mitis (1,863) Streptococcus pneumoniae (1,810)

S. pneumonaie Streptococcus ratti (1,147) Achromobacter xylosoxidans (1,105) Neisseria sicca (1,098)

E. faecalis Lactobacillus sharpeae (1,209) Sphingomonas paucimobilis (1,116) Lactobacillus delbrueckii ssp (1,106)

S. pyogenes Arcobacter halophilus (1,145) Streptococcus pleomorphus (1,075) Nocardia cyriacigeorgica (1,071)

Förslag på art och genus vid analys med MALDI-TOF MS hos grampositiva isolat med score under 2,000



 

 

Tabell IV: Förslag på bakterie vid analys med MALDI-TOF MS. I tabellen ses de tre 

första matchande spektrumen med högsta scorevärde under 1,700. 

 

 
 

 

 

 

Tabell V: De tre första matchande spektrumsresultaten vid analys med MALDI-TOF 

MS hos grampositiva stavar som erhöll högsta score under 1,700. I tabellen ses vilken 

referensbakterie som matchade inokulerad bakterie samt score över hur väl analyten och 

referensstammen liknar varandra. 

 

 
  

Isolat 1. Matchat spektrum, score 2. Matchat spektrum, score 3. Matchat spektrum, score

P. aeruginosa P. aeruginosa (1,45) Pseudomonas nitroreducens (1,361) P. aeruginosa (1,34)

P. aeruginosa P. aeruginosa (1,519) P. aeruginosa (1,332) P.aeruginosa (1,293)

Förslag på art och genus vid identifiering av gramnegativa stavar med MALDI TOF MS

Isolat 1. Matchat spektrum, score 2. Matchat spektrum, score 3. Matchat spektrum, score

B. cereus Bacillus cereus (1,549) Acinetobacter parvus (1,304) Sphingomonas yabuuchiae(1,277)

B. cereus Bacillus cereus (1,657) Bacillus cereus (1,63) Bacillus cereus (1,61)

Förslag på art, genus och score hos grampositiva stavar med ett högsta scorevärde under 1,700
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