
13-X8

Mot         en         effektiv         data         -         och
informationshantering         på         SiCell

Ebba         Bergman,         Viktor         Blomkvist,         Niklas         Handin,         Joakim         Hellner,         Julia
Erkers,         Jessica         Nettelblad

Beställare:         SciLifeLab         SiCell         platform
Beställarrepresentant:         Thijs         Ettema
Handledare:         Örjan         Östman

1MB332,         Självständigt         arbete         i         molekylär         bioteknik,         15         hp,         vt         2013

Civilingenjörsprogrammet         i         molekylär         bioteknik

Institutionen         för         biologisk         grundutbildning,         Uppsala         universitet



1 

Innehållsförteckning 

1. Sammanfattning ...................................................................................... 2 

2. Inledning ................................................................................................ 3 
2.1 SiCell ............................................................................................................. 3 
2.2 Enkelcellgenomik ......................................................................................... 3 
2.3 Laboroatory Information Management System ............................................ 3 
2.4 Marknadsanalyser ........................................................................................ 4 
2.5 Syfte ............................................................................................................... 5 

3. Resultat ................................................................................................... 6 
3.1 Arbetsflöde för SiCell .................................................................................... 6 
3.2 Kravspecifikation .......................................................................................... 8 

3.2.1 Krav på kundhantering .................................................................................................. 9 
3.2.2 Krav på hantering av arbetsflödet.................................................................................10 

3.3 LIMS ............................................................................................................ 10 
3.3.1 Spårning ........................................................................................................................ 11 
3.3.2 Rekommenderade LIMS ............................................................................................... 11 

3.4 Marknadsanalys .......................................................................................... 15 
3.4.1 Cellysering ..................................................................................................................... 15 
3.4.2 Alternativ till MDA ....................................................................................................... 16 
3.4.3 Transkriptomik ............................................................................................................. 17 

4. Slutsats ................................................................................................. 18 

5. Tack från projektgruppen ...................................................................... 19 

6. Referenser ............................................................................................ 20 
 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Sammanfattning 
 

Denna projektrapport är avsedd att vara ett hjälpmedel för SiCell, en del av 

SciLifeLab Uppsala som ska bli Europas första plattform för enkelcellgenomik till 

hösten 2013. SiCell har bett projektgruppen om undersökningar gällande ett 

Laboratory Information Management System, LIMS. På svenska ett 

datahanteringsystem för laboratorier.  Ett sådant system skulle kunna effektivisera 

SiCells verksamhet. Undersökningarna har resulterat i en kravspecifikation som 

ett LIMS för SiCell ska uppfylla och en sammanställning av tillgängliga mjukvaror 

som bäst uppfyller dessa krav. Screensaver, MISO och Gnomex är de tre 

gratisprogram med öppen källkod som hamnade högst upp i listan. Inget av dem 

uppfyller alla krav men med modifieringar av programmerare tros detta vara 

möjligt.  

 

SiCell bad också om lägre prioriterade undersökningar av några av de metoder 

som används inom plattformen. Cellysering, Alternativa amplifieringsmetoder och 

transkriptomik har undersökts av projektgruppen. Detta resulterade i en 

sammanställning av vilka alternativ som finns och vad som är under utveckling 

inom respektive område. 
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2. Inledning 
I rapporten nämns många förkortningar och begrepp, se Bilaga 9 för ordlista 

 

2.1 SiCell  
 

SciLifeLab är en satsning på livsvetenskaper av fyra svenska universitet, bland dem Uppsala 

universitet (“SciLifeLab_en - Uppsala universitet,” 210513). Hösten 2013 kommer en ny 

plattform, SiCell, att öppnas i Uppsala. SiCell är just nu i en testfas och ska bli ett av Europas 

första center för enkelcellgenomik (ECG) med fokus på prokaryoter. Enkelcellgenomik innebär 

studier av genomet hos enskilda celler (Yilmaz and Singh, 2012). 

 

För att kunna bedriva en effektiv verksamhet har SiCell önskat förslag på olika Laboratory 

Information Management Systems (LIMS), som digitaliserar och samordnar önskade steg i 

beställningar och analyser. Vidare har de bett om marknadsanalyser rörande kritiska steg i 

arbetsflödet. Vi har därför undersökt metoder för cellysering, DNA-amplifiering samt 

transkriptomik. Transkriptomik är inte relevant i dagsläget men skulle kunna bli en inriktning för 

plattformen i framtiden. 

 

2.2 Enkelcellgenomik 
 

SiCell plattformen kommer använda sig av enkelcellgenomik, på engelska single cell genomics 

(SCG), som går ut på att sekvensera enskilda celler. Detta är huvuddelen av SiCells arbetsflöde 

och används precis som metagenomik för att identifiera arter från prover tagna i olika miljöer. 

Den stora fördelen med detta är att celler, och därmed mikrobiella arter, separeras och analyseras 

individuellt. Detta möjliggör identifikation och sekvensering av mer ovanliga arter i provet, vilka 

i metagenomik överskuggas av arter som förekommer i högre antal (Lasken, 2007). Till skillnad 

från metagenomik vet man också från exakt vilken organism en sekvens kommer. Man undviker 

även att blanda sekvenser mellan arter vid de novo-sekvensering, vilket kan ske vid sekvensering 

med metagenomik (Stepanauskas, 2012).  

 

2.3 Laboroatory Information Management System 
 

Ett LIMS är på svenska ett datahanteringssystem för laboratorier och själva begreppet LIMS är 

väldigt brett. Generellt kan man säga att det är en mjukvara som underlättar för hanteringen av 
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den informationen ett laboratorie genererar. Ibland kan det endast behövas ett smidigt sätt att 

lagra resultat från experiment, medan det i andra fall krävs ett system för att övervaka hela 

arbetsflödet i ett forskningsprojekt. Detta kan exempelvis innebära hantering av information om 

var ett prov lagras, vad det innehåller och hur det ska analyseras. 

SiCell kommer att ta emot beställningar och prover från hela världen och behöver ett system för 

att smidigt hålla ordning på dessa. De ska dels hålla reda på vad själva beställningarna innehåller, 

exempelvis kundinformation, kostnader och metadata för prover, och dels de analyser som 

beställningen efterfrågar. Ett LIMS som kan spåra prover, lagra metadata om provets ursprung, 

knyta data till enskilda prover och hålla koll på vilka analyser som ska genomföras, skulle 

effektivisera arbetet avsevärt. 

 

Det finns som vi ser det tre sätt att få tag på ett LIMS till sin verksamhet. Man kan på egen hand 

utveckla det helt från grunden, modifiera redan existerande mjukvara med öppen källkod eller 

beställa en skräddarsydd mjukvara från ett företag specialiserat på utveckling av LIMS.  

 

 

2.4 Marknadsanalyser  
 

För att få en överblick över sina möjligheter att utvecklas i framtiden har SiCell bett om 

marknadsanalyser för tre steg i arbetsflödet. Marknadsanalyserna är menade att jämföra metoder 

som idag finns tillgängliga på marknaden, samt sammanställa de metoder som är under 

utveckling. Genom en nära kontakt med beställaren har projektgruppen anpassat 

marknadsanalyserna efter beställarens önskemål allt efter projektets gång. De delar i 

arbetsprocessen som vi har undersökt är transkriptomik, cellysering och amplifieringsmetoder. 

 

Transkriptomik är en metod för att undersöka en cells transkriptom, alltså genuttrycket för en 

cell vid en specifik tidpunkt. Det är vanligt att man tittar på genuttrycket för eukaryoter, men 

idag finns det ingen standardiserad metod för att göra detta med prokaryoter, i alla fall inte på 

enkelcellnivå. Vi har gjort en analys över lovande metoder som under de närmsta åren 

förhoppningsvis kommer att kunna göra detta möjligt. Det har även gjorts en bedömning av vad 

detta skulle innebära för SiCells LIMS, om de beslutar att vidga sin verksamhet till att även 

involvera detta område.  

 

Cellysering och amplifiering undersöktes för att de är kritiska steg i processen för 

enkelcellgenomik. Cellysering handlar om att bryta upp cellväggen och cellmembranet för att 

kunna komma åt intracellulära delar, i detta fall DNA. Det är viktigt att cellyseringen är skonsam 

nog för att inte denaturera eller på annat vis skada DNA, samtidigt som den ska vara tillräckligt 

kraftfull för att åstadkomma själva lyseringen. I dagsläget är de flesta cellyseringsmetoder för 

enkelcellgenomik riktade mot eukaryoter. Prokaryoters cellväggar och cellmembran kan skilja 

sig mycket från eukaryoters, vilket medför att cellysering riktad mot eukaryoter kan bli bristfällig 
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för prokaryoter. SiCell har beställt en marknadsundersökning av olika lyseringsmetoder som tar 

detta i beaktande. 

 

För att SiCell ska kunna erbjuda helgenomssekvensering med nästagenerationssekvensering 

krävs det att det genetiska materialet som fås från lyseringen amplifieras (Stepanauskas). Idag är 

det tänkt att SiCell ska använda sig av multiple displacement amplification (MDA), för 

amplifieringen. Denna metod har dock en del begränsningar. Exempelvis har den en tendens att 

överrepresentera vissa delar av genomet (Stepanauskas, 2012). En metod som amplifierar ojämnt 

riskerar att vissa delar överskuggas av sektioner som amplifierats i större skala. Med detta i 

åtanke har vi gjort en djupgående sammanställning av tre amplifieringsmetoder och även 

inkluderar en kortare jämförelse av andra metoder. 

 

2.5 Syfte 
 

Projektets mål är att ha producerat följande, prioriterat från högst till lägst: 

 

1. En kravspecifikation för LIMS som ska användas av SiCell. 

2. Förslag på de gratis LIMS med öppen källkod som finns tillgängliga och bäst uppfyller 

de uppsatta kraven eller som har möjlighet att uppfylla dessa efter modifiering av SiCells 

programmerare. 

3. Marknadsanalyser av cellysering, alternativa amplifieringsmetoder och transkriptomik. 

 

Syftet är först och främst att ge SiCell stöd till hur de ska designa sitt LIMS, eftersom det är vad 

beställaren prioriterar. Marknadsanalyserna har gjorts i syfte att ge en inblick i hur SiCells 

allmänna verksamhet skulle kunna utvecklas i framtiden, men har fått mindre projektresurser 

enligt beställarens prioritet.  
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3. Resultat 
 

3.1 Arbetsflöde för SiCell 

 

Ett LIMS är ett system som utformas efter arbetsflödet där det ska användas. Projektet krävde 

alltså fullständig information om alla SiCells möjliga vägar i ett arbetsflöde. Projektgruppen tog 

därför fram en bild som är representativ för detta utifrån en given bild från SiCell (se bild 1). 

 

 
Bild 1| En beskrivning över de tänkta vägar som arbetsflödet för olika ordrar hos SiCell kan tänkas ta. 

De två vänstra kolumnerna beskriver arbetsflödet för 16S-analys av prover. De högra kolumnerna 

förklarar enkelcellgenomiken, både en arbetsväg för 16S-analys och en helgenomsekvensering. De 

streckade pilarna representerar vägar kunden skulle kunna välja om denna önskar utvidga sin order.  
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SiCell kan som plattform genomföra flera olika analyser, allt efter kundens önskemål. Under 

metagenomiken kan DNA renas fram direkt från ursprungsprovet, alternativt kan celler först 

extraheras från provet och därefter renas DNA, detta är biotekniska delar och representeras som 

gula boxar i bild 1 

 

Enkelcellgenomik är den analys som utmärker SiCell, höger del i bild 1. I den delen av 

arbetflödet sorteras cellerna efter att de extraherats, först därefter renas DNA. Cellsorteringen 

sker till 384-brunnarsplattor. SiCell kan efter sortering stanna i arbetsflödet för att skicka en 

platta eller dataanalys till kund.  

 

Sekvenseringen som markerats med en streckad ruta görs utanför SiCell-plattformen, i något av 

SciLifeLabs andra plattformar. Sekvenseringen görs med Illumina MiSeq för 16S-analys och 

med Illumina HiSeq för helgenomsekvensering. Datan, blå boxar i bild 1, från sekvenseringen 

skickas sedan tillbaka till SiCell som antingen ger den till kunden, brun box i bild 1, eller skickar 

den till bioinformatisk analys, grön ruta i bild 1. När SiCell fått tillbaka resultat från analysen 

kan en fullständig rapport skickas till kunden. 

 

Enkelcellgenomiken innehåller något som kallas MDA-kinetik som utförs under 

amplifieringssteget. MDA-kinetik går ut på att mängden amplifierat material mäts med 

fluorescens, och hur snabbt fluorescensen når sitt maxvärde visar på hur bra 

amplifieringsprocessen har gått. Provbrunnar jämförs med kontrollbrunnar för att bestämma 

kvaliteten. Varje brunn får en graf med ett Cp-värde, även kallat Ct- eller Cq-värde, som kan 

användas till att generera en så kallad värmekarta (se Bild 2 för exempel).  

 

Det är mycket som kan gå fel i stegen för cellsortering, lysering och amplifiering. 

Enkelcellgenomik är väldigt känslig för kontaminering eftersom det är så små mängder i varje 

brunn som ska analyseras. Värmekartan är ett viktigt kontrollsteg. Den används tillsammans med 

eventuella metagenomiska analyser för att bestämma vilka brunnar som ska gå vidare till 

sekvensering. 
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Bild 2| Bilden föreställer en värmekarta. På värmekartan kan man se hur bra Cp värde varje brunn på en 

platta har. Bild från presentation av SciLifeLab Day 130326 Thijs Ettema.  

 

3.2 Kravspecifikation 
 

Utgående från arbetsflödet togs en motsvarande karta för hur ett LIMS ska övervaka detta fram 

(Bilaga 1).  Kartan hjälper till att få en överblick över vilken information som ska sparas i ett 

LIMS för SiCell, det vill säga vilka krav som ska ställas på ett sådant system. Dessa krav har 

sammanfattats i en kravspecifikation bestående av två delar, se Tabell 1 och Tabell 2. 

 

SiCell vill ha ett LIMS som effektiviserar det administrativa arbetet så att det blir mer tid för det 

laborativa. Detta innebär ett system som hanterar information om beställningar och kunder, samt 

de prover och analyser som hör till beställningarna. SiCell ska använda streckkoder, så det 

behövs stöd för att registrera och spåra sådana ett LIMS (Bilaga 2). Sedan behöver status för 

varje analys vara lätt att se och uppdatera, se Bild 3 för exempel på hur detta kan tänkas se ut.  

 

 
Bild 3| Exempel på hur man skulle kunna visualisera hur långt ett projekt hunnit och vilka delar som är 

klara(grön), påbörjade(gul) samt ej ännu påbörjats(grå). 
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Ett LIMS för SiCell måste kunna hantera provplattor eftersom dessa kommer användas i stor 

utsträckning. Vid MDA-kinetiken så görs en ny spädningsplatta från orginalplattan genom att en 

liten mängd amplifierat DNA tas från orginalplattan och späds ut i spädningsplattan. Det gäller 

då att kunna hålla koll på både originalet och den spädda plattan. Hantering av värmekartor och 

grafer som hör till dessa behöver också lagras i LIMSet. Ett färgkodat koordinatsystem med 

klickbara brunnar skulle göra det enkelt att se kvaliteten på provet. Det skulle även underlätta för 

kommunikationen med kunder, om de själva aktivt kunde välja vilka brunnar de vill gå vidare 

med eller skapa en ny platta. SiCell kommer att behöva möjlighet att avbryta analyser i alla steg 

så stor flexibilitet av analyser och beställningar är fördelaktigt. Kunderna ska kunna ta del av 

resultat på ett enkelt sätt och även ha koll på kostnader för beställningar. Hantering av fakturor 

krävs, men skulle kunna bifogas som filer och behöver inte hanteras dynamiskt.  

 

Kraven har delats upp och specificerats i en kravspecifikation. Två tabeller har skapats, en för 

kundhantering och en för arbetsflödet. Tanken är att SiCell ska kunna använda detta dokument 

för utvärdering av ett slutgiltigt LIMS, därför inkluderas även en kolumn för om kraven är 

uppfyllda. 

 

3.2.1 Krav på kundhantering 
 
 Tabell 1| Här beskrivs de krav som SiCell bör ställa på ett LIMS med avseende på kundhantering 

Uppfyllt Kravtyp – kravnamn Beskrivning 

  Kundhantering – kontaktuppgifter Kan lagra och visa kundens 

kontaktuppgifter. 

  Kundhantering – valmöjlighet Det finns möjlighet att välja vilka steg i 

arbetsflödet provet ska gå igenom och 

vilka resultat som ska lämnas tillbaka till 

kunden. 

  Kundhantering – avbryta Kunden ska kunna ändra eller avbryta sin 

beställning under arbetets gång. 

  Kundhantering – metadata Sparar och kopplar eventuella metadata till 

kundens prover. 

  Kundhantering – resultat Lagrar resultat av analyser internt eller 

externt som ska skickas tillbaka till 

kunden. 

  Kundhantering – fakturor Hanterar prisuppgifter för beställningen 

och fakturering. 
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3.2.2 Krav på hantering av arbetsflödet 
 

  Tabell 2| Här beskrivs de krav som SiCell bör ställa på ett LIMS med avseende på arbetsflödet. 

Uppfyllt Kravtyp – kravnamn Beskrivning 

  Arbetsflöde – provkoppling Kopplar ett prov till en kund. 

  Arbetsflöde – status Det finns möjligt att se om en beställning 

eller en del av den är klar. 

  Arbetsflöde – Streckkodning Stödjer registrering och spårning av prover 

via scanning av streckkoder. 

  Arbetsflöde – plattor Hanterar SAG-plattor med 384 brunnar och 

vilka brunnar som ska gå vidare till olika 

steg i arbetsflödet. 

  Arbetsflöde – värmekartor Stödjer heatmaps (för MDA-kinetics), det 

vill säga koordinatsystem av plattan. 

  Arbetsflöde – grafer Kan visa grafer (för fluorescensökningen i 

MDA-kinetics) och tillhörande Ct-värde. 

  Arbetsflöde – användarvänlighet Är användarvänligt så att det går att 

använda utan programmeringsfärdigheter. 

  Arbetsflöde – Identifiering Kan identifiera var ett prov befinner sig i 

arbetsflödet och ger möjlighet till att 

fortsätta eller avbryta analysen. 

  Arbetsflöde – externa data Kan hantera resultat från den externa 

sekvenseringsplattformen. 

  Arbetsflöde – 16S Skiljer mellan 16S-analys och 

helgenomssekvensering. 

 

3.3 LIMS 
 

SiCell har efterfrågat ett LIMS för att effektivisera sitt arbete, se inledning. För att underlätta 

modifieringar och sänka kostnaden för LIMSet så har SiCell instruerat oss att i första hand titta 

på mjukvaror med öppen källkod. Det är viktigt att LIMSet är lätt att anpassa eftersom det är 

möjligt att SiCells behov och krav kommer att förändras allt eftersom företaget växer. Om så 

sker måste systemet kunna förändras med plattformen. I detta syfte är det viktigt att alla LIMS 

med öppen källkod är väldokumenterade, eftersom detta underlättar anpassningen. 
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Även om uppstartskostnaden är viktigt så är det inte självklart att man vinner på att ha ett LIMS 

med avgiftsfri licens. Kostnader i form av programmerare som anpassar LIMSet efter 

plattformen kan i värsta fall överstiga prislappen på ett färdigt, skräddarsytt LIMS. SiCell har 

därför önskat att även de LIMS med licenser som vi stött på under vägen, som kan passa SiCell, 

ska redovisas. Detta görs i Bilaga 3. 

 

Det finns många LIMS med öppen källkod. För att välja ut de som är bäst lämpade för SiCell har 

vi först tittat ytligt på många LIMS för att sedan göra en djupare analys på vissa av dem. Det 

första urvalet gjordes bland annat med stöd av arbetsflödet (Bilaga1). Efter det har vi gjort en 

utsållning baserat på kravspecifikationen (Tabell 1 och Tabell 2). 

 

3.3.1 Spårning 
 

En viktig del av LIMSet som kravspecifikationen tar upp är möjligheten att spåra prover genom 

arbetsflödet. Vi undersökte hur det kan göras på ett lämpligt sätt och kom fram till att vi föredrar 

att man använder streckkoder, en uppfattning vi delar med SiCell. Men många LIMS kan inte 

behandla streckkoder från början. Vi sökte därför efter färdigskrivna program som kan 

implementeras i ett tänkbart LIMS. 

 

Vi hittade två kandidater, Zbar och ZXing, av vilka vi föredrar Zbar.  Detta för att Zbar har 

många bra funktioner och inte kopplad till någon speciell maskin utan kan till exempel användas 

av en smartphone. För mer detaljerad information, se Bilaga 2. Detta gav oss större valmöjlighet 

när vi fortsatte att kolla på tänkbara LIMS till SiCell. 

 

3.3.2 Rekommenderade LIMS 
 

De LIMS vi har valt att rekommendera här har valts därför att de antingen uppfyller kraven i 

kravspecifikationen eller för att de uppvisar god potential för att kunna förändras så att de passar 

dessa. Vi har även utvärderat denna potential, för utförligare information se Bilaga 4. 

Motiveringar till varför vi inte gått vidare med de andra systemen som vi tittat på går att finna i 

Bilaga 3. De LIMS som vi slutgiltigen rekommenderar för SiCell följer nedan. 
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Tabell 3| En sammanställning av vilka krav från kravspecifikationen som våra rekommenderade LIMS 

uppfyller. 

Krav Screensaver MISO GNomEx 

Kundhantering- kontaktuppgifter _ _ X 

Kundhantering- valmöjligheter _ X _ 

Kundhantering- avbryta _ _ _ 

Kundhantering-metadata X X X 

Kundhantering-resultat _ X _ 

Kundhantering- fakturor _ X _ 

Arbetsflöde- provkoppling _ X X 

Arbetsflöde-status _ X X 

Arbetsflöde- streckkodning _ X _ 

Arbetsflöde- plattor X _ _ 

Arbetsflöde- värmekartor X _ _ 

Arbetsflöde- grafer _ _ _ 

Arbetsflöde- användarvänlighet X X X 

Arbetsflöde- identifiering _ _ _ 

Arbetsflöde- externa data X X X 

Arbetsflöde- 16S X _ X 

Antal uppfyllda krav 6 9 7 
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3.3.2.1 Värdering av krav  

 

Ett för SiCell optimalt LIMS skulle uppfylla alla kraven i kravspecifikationen. Som syns i tabell 

3 så uppfyller inget av våra rekommenderade LIMS alla krav, utan de kommer behöva anpassas 

till SiCell. Vissa krav kommer att vara lättare att implementera än andra. I värderingen av vilket 

LIMS som bäst passar SiCell har vi därför vägt hur de krav som inte uppfylls kan implementeras, 

snarare än hur många som måste implementeras.  

  

Vid värdering av LIMSen har större hänsyn tagits till de krav som rör arbetsflödet än de krav 

som berör kunderna. Detta eftersom kraven på kundhantering ofta är lättare att implementera. 

Det finns redan olika koder för hur strekkoder kan hanteras så detta krav har inte heller ansetts 

vara avgörande för om LIMSet kan anapassas till SiCell. På samma sätt är grafer och bifogade 

värmekartor relativt lätt att införa. Men att kunna hanter brunarna i värmekartor är en stor fördel. 

 

Att LIMS med öppen källkod ska ha en god dokumentation var ett krav från beställaren, men 

generellt inget som vi väljer att inkludera i kravspecifikationen eftersom LIMS som beställs från 

företag inte behöver uppfylla detta. De LIMS med öppen källkod men som inte var väl 

dokumenterade har inte rekommenderats.    

 

3.3.2.2 Screensaver 

 

Screensaver är ett LIMS skrivet i Java. Det uppfyller många av de huvudkrav som SiCell har 

ställt och har även en demo där man lätt kan bilda sig en uppfattning om programmet. Vi 

rekommenderar screensaver därför att den redan från start har stöd för heat maps, och dessutom 

en relativt välstrukturerad och har kommenterad kod.  

 

Många av de krav som Screensaver inte uppfyller rör hanteringen och interaktionen med kunder, 

vilket relativt lätt skulle kunna åtgärdas genom att göra kunderna till användare med begränsad 

åtkomst. Det finns inte något stöd för grafer, vilket är ett krav. Möjligheterna att åtgärda bristerna 

har utvärderats av en programmerare och lösningarna verkar vara lätta att åtgärda om koden är 

bra skriven. En annan programmerare tycker att koden är bra skriven, och att den dokumentation 

som finns är tydlig och ger en bra startpunkt.  

 

Det är dock viktigt att den programmerare som anställs är bekant med det språk och de 

funktioner som gränssnittet är skrivet i respektive använder sig av. Detta är inte en självklarhet, 

utan något som SiCell behöver vara uppmärksamma på.    
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3.3.2.3 GNomEx 

 

GNomEx är ett LIMS skrivet i Java och Flex. Programmet är från början utvecklat för 

projektcenter och är specialiserat mot att hålla reda på var prover lagras samt följa dem i 

arbetsflöden. Vi rekommenderar GNomEX därför att gränssnittet verkar flexibelt när man 

använder det. Analyser och experiment kan bland annat vandra mellan användare genom att man 

klickar och drar dem till önskad plats. 

 

Det som saknas är stöd för värmekartor, grafer, 384-brunnarsplattor, streckkoder och 

kundinformation. Koden som är skriven i Java ser välkommenterad ut så detta borde kunna 

implementeras, även om det tar lite tid. Det finns även viss dokumentation på hur förändringar 

kan genomföras. Dock är inte huvudkoden välseparerad från gränssnittet, vilket gör att koden 

blir rörig. Det finns också flera avsnitt av snarlik kod spridd genom gränssnittet, vilket försvårar 

anpassningen av denna. Språket som GNomEx är skrivet i leder lätt till att koden blir svår att 

underhålla, även om koden i dagsläget är välskriven ur detta perspektiv.  

 

3.3.2.4 MISO 

 

Miso är skrivet i Java och är i första hand utvecklad för nästa generations sekvensering. Detta 

program stödjer, till skillnad från de andra två, hantering av streckkoder. MISO är ett 

användarvänligt program som har utvecklats för ett område snarlikt SiCells. Dessutom erbjuder 

det en bra lösning med sekretessen så att man kan välja vilka grupper eller enskilda användare 

som ska ha tillgång till vissa projekt. 

 

Återigen behövs förändringar för stöd av grafer, värmekartor och kunduppgifter. Detta vore, 

precis som ovan, inga större problem om det inte vore för att huvudkoden är dåligt kommenterad 

och rörig enligt utvärderingen (se Bilaga 4). Det saknas även en genomgående bra 

dokumentation på internet, någonting som SiCell efterfrågat, men enligt MISOs hemsida ska 

dokumentationen genomgå stora förändringar de närmaste månaderna. Vi rekommenderar därför 

att man inte räknar bort MISO helt utan inväntar utvecklingen av dokumentationen. Dock är 

gränssnittet för MISO skrivet i ett språk som lätt gör att MISO kommer kräva mer arbete att 

underhålla än de övriga förslagen.  
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3.4 Marknadsanalys 
 

3.4.1 Cellysering 
 

För att alls kunna utföra analyser på DNA måste cellmembranet öppnas, det vill säga cellen 

måste lyseras, vilket kan göras med olika typer av metoder. För mer utförlig information om de 

metoderna som presenteras nedan se Bilaga 6. 

 

3.4.1.1 Fysisk lysering med pärlor 

 

Fysisk lysering innebär att man använder yttre påverkan för att spräcka cellmembranet. Vi tittade 

närmare på pärlmetoden, som innebär att man till provet blandar små pärlor (beads) och skakar 

till dess att pärlorna slagit sönder cellmembranet (“BioSpec Products - BeadBeater,” 310513). 

Vi hittade inte någon tillverkare som testat pärlmetoden för prokaryoter på 384-brunnarsplatta. 

MiniBeadBeater tillverkad av Biospec Products har dock stöd för montering av 96-

brunnarsplattor, 1 mL per brunn, vilket enligt tillverkaren fungerar väl för lysering av 

prokaryoter (Tim Hopkins, Biospec products, mailkontakt). 

 

3.4.1.2 Enzymatiskt lyseringskit från ZyGEM 

 

Enzymatisk lysering innebär att celler lyseras med hjälp av enzymer, vilket innebär att 

enzymerna lyserar cellmembranet. ZyGEM, ett företag som säljer kit för enzymatisk lysering. 

ZyGEM använder sig av flera olika enzymer i sina kit vilka är aktiva i olika temperaturer. Vi 

tittade närmare på PrepGEM
TM

 Bacteria, ett kit specifikt anpassat för att lysera bakterier men 

som idag inte finns anpassat för enkelcellgenomik (“PrepGEM
TM

 Bacteria,” 310513). 

 

3.4.1.3 Kemisk lysering på chip  

 

Vi har tittat närmare på en metod som tagits fram av Irimia, Tompkins och Toner (2004) vilken 

är en kemisk lyseringsmetod för enkelcellgenomik. Metoden fungerar som vanlig kemisk 

lysering, man använder sig då vanligen av en stark bas, men har skalats ner till lysering av 

enkelceller (Irimia et al., 2004).  

 

Chipet som presenterats ovan är en av få metoder vi funnit som går att applicera på 

enkelcellgenomik. Kemisk lysering är ingen skonsam lyseringsmetod, men hur stor del av DNA 

som skadas vid lysering på chip har vi inga uppgifter om. 
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3.4.1.4 Kombinationer av flera lyseringsmetoder  

 

För att få ett bättre resultat med avseende på exempelvis mängden DNA kan en kombination av 

flera lyseringsmetoder vara att föredra. Detta har bland annat uppmärksammats av Yuan et. Al, 

(2012) som i sin artikel kommer fram till att lyseringen fungerar bättre om man kombinerar 

metoder som kompletterar varandra. Det behöver inte heller vara olika metoder, en blandning av 

flera enzymer ger konsekvent ett bättre resultat än om man vid enzymatisk lysering endast 

använder exempelvis lysozyme (Yuan et al., 2012). 

  

3.4.2 Alternativ till MDA 
 

För att kunna genomföra en sekvensering av enkelcellgenom behöver det först genomgå ett 

amplifieringssteg, då den ursprungliga DNA-mängden är för liten (Stepanauskas, 2012). 

MDA är idag är en standardmetod för helgenomamplifiering. Den har dock vissa limiteringar 

som gör det intressant att undersöka andra alternativ. Bland annat så har den en tendens att 

amplifiera genomet ojämnt, vilket ger en vinklad representation. Den arrangerar även om DNA-

segment under amplifieringen, så kallade chimeras, vilket försvårar återsammansättningen av 

genomet (Stepanauskas, 2012) (Lasken and Stockwell, 2007). 

 

Enkelcellgenomik är ett nytt område och metodutvecklingen är snabb. Vi har tittat på tre metoder 

som skulle kunna bli stora, nämligen Degenerate Dligonucleotide-Primed PCR (DOP-PCR), 

Displacement-DOP-PCR (D-DOP-PCR) och Multiple Annealing and Looping Based Cycles 

(MALBAC). 

 

Från de artiklar vi läst, framstår MALBAC ha stor potential att ersätta MDA. MALBAC fick en 

mer likformig amplifiering än MDA vid en jämförelse på mänskliga celler (Blainey, 2013). I en 

annan artikel kollade man på cancerceller och jämförde MALBAC och MDA. Där fick man en 

signifikant högre täckning av genomet för MALBAC (Zong et al., 2012). 

 

Strukturen som primrarna har i MALBAC liknar dem som D-DOP-PCR använder. Därför 

bestämde vi oss även att kolla lite på D-DOP-PCR, som är en äldre metod, men som kan vara 

möjlig att använda som alternativ till MDA. I vissa artiklar har den fått liknande värden som 

MDA och i andra har den presterat sämre (Ng et al., 2005) (Maciejewska et al., 2013). Se Bilaga 

7 för mer information om metoderna. 
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3.4.3 Transkriptomik 
 

Vid transkriptomik vill man undersöka mRNA, eftersom det ger en bra funktionsprofil för 

organismen. Funktionsprofilen ger en överblick över vilka gener som uttrycks och i hur stor 

utsträckning.  Att undersöka RNA istället för DNA som vid genomik kan berätta mer om cellens 

funktion och släktskap, eftersom RNA varierar mycket mer mellan enskilda celler av samma typ, 

men detta innebär också extra utmaningar (Tang et al., 2011). För mer bakgrundsinformation och 

fler detaljer om aspekter som presenteras nedan, se Bilaga 8.  

 

3.4.3.1 Extra steg i arbetsflödet - omvandling till RNA 

 

Eftersom mRNA utgör en mycket liten andel av allt RNA måste det renas fram innan 

sekvensering. För eukaryoter hittas mRNA med hjälp av poly(A)-svansen, men SiCell har fokus 

på prokaryoter och de har ingen polyadenylering av sitt mRNA. Det finns flera tekniker man 

experimenterar med för att komma runt detta, men det utgör en extra svårighet (Sorek and 

Cossart, 2010). 

3.4.3.2 Extra steg i arbetsflödet- omvandling till DNA 

 

En annan stor skillnad mot genomik är att RNA är mycket mer instabilt att arbeta med än DNA. 

Arbetsflödet för dagens transkriptomikmetoder innehåller därför ett stort och svårt extrasteg, 

nämligen omvandling av RNA till det mer stabila DNA som kan sekvenseras (Sorek and Cossart, 

2010). 

 

3.4.3.3 Krav på LIMS 

 

Arbetsflödet för genomik och transkriptomik blir ganska lika och skulle inte orsaka några 

problem för ett allmänt implementerat LIMS. Det kan krävas att det är möjligt att införa något 

extra steg i kedjan och någon extra kontroll ska lätt kunna tillföras för något steg.  

 

3.4.3.4 Transkriptomik för SiCell 

 

I dagsläget är enkelcelltranskriptomik för prokaryoter fortfarande experimentellt. Den stora 

utmaningen kommer vara att minimera antalet steg, och att kunna utföra detta mer storskaligt, 

som i 384-brunnarsplattor. Men transkriptomik har utförts även för enskilda celler och det finns 

flera lovande metoder som skulle kunna komma att användas i större skala inom några år 

(Hebenstreit, 2012). Det finns till och med förhoppningar om att kunna utföra genomik och 

transkriptomik simultant i ett prov, vilket är en spännande utveckling att se fram emot (Tang et 

al., 2011). 
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4. Slutsats 
 

I denna rapport har vi tagit fram förslag på hur SiCell kan utvecklas och förändras, med avseende 

på metoder, analyser och datahantering.  

 

Trots att det ständigt sker framsteg inom transkriptomiken, så är man inte riktigt framme vid det 

steg att man kan tillämpa det på enkelcellgenomik för prokaryoter. Det finns dock många 

metoder som börjat närma sig, så troligtvis får vi se ett genombrott inom en inte allt för avlägsen 

framtid.  

 

För amplifiering tror vi att MALBAC är den metod som kan bli stor inom en snar framtid. Det är 

många som tror på denna metod och den har uppvisat goda resultat vid applicering inom 

enkelcellgenomik.  

 

Lysering är ett väldigt viktigt steg i enkelcellgenomik. Alla metoder har sina styrkor och 

svagheter så det är viktigt att välja den som bäst uppfyller syftet. Exempelvis får man överväga 

om det är viktigt att få ut en stor mängd eller erhålla DNA som inte är degraderat och skadat. 

 

Ett LIMS som uppfyller de krav som sammanställts kommer vara till stor nytta för SiCell. Tyvärr 

fanns ingen mjukvara som uppfyllde alla krav, men efter utveckling och modifiering av någon av 

de mjukvaror vi hittat hoppas vi att SiCell kan få ett anpassat LIMS. Vi rekommenderar 

framförallt Screensaver eftersom helhetsuttrycket är att den kod och struktur programmet bygger 

på är den bäst lämpade för modifiering. Den stödjer även från start värmekartor, något som vi ser 

som en stor fördel. Även våra övriga två kandidater har sina klara fördelar, så dessa ska helt klart 

tas i åtanke när SiCell slutgiltigen gör sitt val.  

 

Nästa steg är att SiCell nu själva bildar sig en uppfattning om de LIMS vi har analyserat och 

beslutar om det är värt att vidareutveckla något av dem. De måste avgöra om det är bättre att 

utveckla ett helt eget system från grunden, utgå från någon av de program vi föreslagit eller köpa 

ett skräddarsytt LIMS från ett företag. 
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Vi tackar även Claudia Bergin för att ha visat oss laboratoriet på SiCell. 
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1, A request from a customer may come by mail or from a form by the website. 2, A quote is put together and sent to the customer who decides to go on and 

make an order or not. 3, When an order is put together the LIMS needs to store information about the customer and the estimated price. 4, When the samples 

are received it is given a barcode which is saved in the LIMS. 5, At the orange boxes the LIMS will save a subindex for the sample. At MDA kinetics a dilution 

plate (DP) is created from the master plate (MP). The DP is saved with its own sub-id which is traceable back to the MP. From the Choice of SAG the LIMS 

will save the MP-id and well coordinates. The well-coordinates should be traceable back to the MP. 6, At the green boxes information about which company 

preforming the sequencing should be stored in the LIMS. 7, 16S data and NGS data, the raw data from the sequencing is retrieved from the company 

preforming the sequence and it is saved at UppNex and the LIMS will save a link for importing the data from UppNex. 8, 16S analysis + report and 

Bioinformatic pipeline, contains the step in which the data has been analyzed and is sent to the customer. 9, From all the red boxes the customer may choice 

to extend the order or to finish the order. *, The red box under the MDA kinetics, the LIMS will store a graph given along with ct/cq-values. The customer can 

from this point choice to continue to the Choice of SAG or in any other way extend the order.  

Most important is that the whole workflow is very flexible and therefore must also the LIMS have that feature.
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Spårning & märkning 

 

Att kunna spåra prov genom hela arbetsflödet är viktigt för alla laboratorium. 

Det finns flera olika sätt att få en bra spårbarhet bland annat genom märkning 

med skrift samt med streckkod. Vi anser att det bästa sättet för SiCell att få en 

bra spårbarhet är att använda streckkod som även de ansåg vara det bästa 

alternativet. Vi hittade ett bra program som hanterar streckkoder kallat Zbar. 

Den uppfyller de krav som finns och har även många funktioner.  
 

Vi har kommit fram till att streckkoder är det mest logiska och effektivaste sättet att spåra och 

märka SiCells prover. Det minimera risken att prover blandas ihop och är marginellt bättre än 

att ha bestämda platser i ett förvaringsutrymme. Genom att koden sitter på behållaren så måste 

ett skifte av behållaren göras för att prover ska blandas ihop. Det är snabbare att klistra på en 

streckkod än att skriva på behållarna. Man undviker även de missförstådd som kan 

uppkomma på grund av att annan laboratoriepersonal har svårt att tyda vad som skrivits. Då 

streckkodning även faller i smak hos beställaren så rekommenderar vi stark att eftersträva 

denna lösning.  
 

 

Implementering av streckkoder 

 

Hur ska streckkoder kunna implementeras på ett bra sätt? 
Det finns vissa LIMS som kan hantera streckkoder på ett bra sätt. Men i fallet då LIMSet inte 

klarar av det eller gör det på ett effektivt samt önskvärt sätt har vi hittat andra förslag. 

 

Det förslag som vi rekommenderar heter Zbar barcode reader
1
. Det är en gratis, open source 

mjukvara som erbjuder ett flertal funktioner. Exempelvis så behövs inga speciella avläsare 

utan även smarttefelon kan användas. Dessa kan även koppla upp sig till databaser för att 

hämta information om den skannade streckoden. Vi tror att den lätt kan implementeras med 

annan mjukvara för att få ett önskvärt LIMS till Sicell. 
 

Det andra förlaget, som inte är lika bra som Zbar barcode reader men ändå är värt att nämnas, 

kallas ZXing
2
. Den fungerar i princip på samma sätt som Zbar men har inte lika många 

funktioner. Den hämtar inte in information på samma sätt som Zbar eftersom den inte har 

möjlighet att koppla upp sig mot en server. 

 

 

Slutsats 

 

Vi tror starkt på att använda streckkoder för att effektivisera användandet av prover hos Sicell. 

I de fall då LIMSet inte stöder streckkoder så föreslår vi att man implementerar Zbar barcode 

reader i LIMSet. Man kan även implementera ZXing men då den saknar några funktioner så 

som möjlighet att koppla upp så mot server rekommenderar vi i första hand Zbar. 

                                                           
1
Länk för att ladda ner programvaran: 

1
 http://zbar.sourceforge.net/  

2
 http://code.google.com/p/zxing/  

http://zbar.sourceforge.net/
http://code.google.com/p/zxing/
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Sammanställning- LIMS till SiCell 

 

Gruppen har undersökt sju olika LIMS med öppen källkod samt två som kan 

utvecklas av kommersiella företag. Vi har sedan valt att rekommendera tre 

LIMS till SiCell; Miso, Screensaver och GNomeEx. Dessa presenteras både 

med vilka krav de uppfyller, vilka de skulle behöva förändras för att uppfylla, 

samt i viss mån förslag på hur förändringen kan uppnås. En kort motivering 

varför vi inte har valt att gå vidare med andra LIMS förslag som tagits fram 

finns i slutet av  

an.  

 

 

Introduktion 
 

Projektgruppen har sammanställt översikter över flera open/closed source LIMS och sedan 

utvärderat dessa med avseende på hur bra de passar eller kan anpassas till 

kravspecifikationen, Baserat på denna utvärdering har tre LIMS valts ut för rekommendation 

till SiCell. De utvalda LIMSens kod har delvis utvärderats av mer erfarna programmerare 

(Bilaga 4). 

 

Flera LIMS än de som rekommenderas här har utvärderats. Till de LIMS som vi har valt att 

inte rekommendera har vi skrivit en kort sammanfattning och motiverat varför de inte ansågs 

vara kandidater för SiCell. Detta för att förenkla en ev. framtida process av att hitta ett LIMS 

om våra rekommenderade kandidater inte räcker till. Sammanfattningen bidrar också till att 

ge en liten överblick över utbudet av tillgängliga LIMS.  Generellt så har de LIMS som inte 

valts ut haft för lite stöd för att skapa och följa ett arbetsflöde alt. haft för lite tillgänglig 

dokumentation för att projektgruppen ska kunna bilda sig en uppfattning om programmet.  
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Screensaver 

Ansvarig: Joakim 

Programmeringsspråk: Java 

Licens: GNU GPL v2 

Plattformar: Linux  

Primärt användningsområde: Screening av små molekyler och RNA interference 

bioassays. 

Krav som uppfylls 

● Kundhantering – metadata 

● Arbetsflöde – plattor 

● Arbetsflöde – värmekartor 

● Arbetsflöde – användarvänlighet 

● Arbetsflöde – externa data 

● Arbetsflöde – 16S 

Krav som behöver implementeras 

● Kundhantering – kontaktuppgifter 

● Kundhantering – valmöjlighet 

● Kundhantering – avbryta 

● Kundhantering – resultat 

● Kundhantering – fakturor 

● Arbetsflöde – provkoppling 

● Arbetsflöde – status 

● Arbetsflöde – streckkodning 

● Arbetsflöde – grafer 

● Arbetsflöde – Identifiering 

 

Förbättringsförslag 

 

Det finns för närvarande inget stöd för kundinformation och kundprofiler. Detta borde kunna 

lösas genom att duplicera fliken för “screeners” och döpa om den till kundprofiler. Här finns 

det fält för att fylla i diverse kunduppgifter (mail, adress etc.) samt möjlighet att direkt länkas 

vidare till knutna projekt. Det går säkert lätt att döpa om fält för att innehålla önskad 

information. 

 

Att få ordning på ett workflow blir en utmaning i Screensaver. Vissa aktiviteter har tabeller 

innehållande boxar som kan kryssas i när de är utförda. Detta tyder på att det förmodligen är 

ganska lätt att infoga en lista med de aktiviteter som ska utföras under screenen (projektet) 

och tilldela dem boxar. För varje avklarad aktivitet skulle dessa kunna kryssas i så att man för 

en bättre översikt över processen. Det är även en fördel om det går att länkas vidare till 

aktiviteten direkt från screenen så att man inte behöver ta omvägen via “activities”.  
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För att skicka information till kunder och andra involverade företag skulle “letters of support” 

kunna omdesignas. Man kan tänka sig att “user lab affiliation” ersätts med klient och att man 

här lägger upp de grafer och information man vill förmedla till kunden. Det kräver dock att vi 

löser med sekretessen så att olika klienter inte kan läsa varandras resultat. Det finns stöd för 

olika nivåer av tillbehörighet så det borde inte vara allt för komplicerat. 

 

Fakturor kan förslagsvis läggas upp som ett attachment under screenen. Ovanför den ska den 

tänkta tabellen med aktiviteter vara infogad och här skulle även kostnad för respektive 

aktivitet kunna vara införd för att lättar få en överblick över vad man betalar för.  

 

Det finns inget ursprungligt stöd för streckkoder men det borde kunna lösas med ett externt 

program eller script, se Bilaga 2. Om detta går att koppla till browse-funktionen, till vänster 

på sidan, där man kan ange plate#, skulle det underlätta avsevärt. 

 

När man söker på efter en platta så borde det komma upp en anknytning till vilket projekt 

eller aktivitet den tillhör. 

 

Grafer och ct-värde tillhörande brunnar borde lätt gå att lägga in under “well viewer”, vilken 

som man länkas till när man trycker på en brunn i värmekartan.  

 

Information om systemet: 

https://wiki.med.harvard.edu/ICCBL/Screensaver/, 

http://www.limswiki.org/index.php/Screensaver_HTS_LIMS 

Demo: https://demo.screensaver.med.harvard.edu/screensaver/ (anv:dev, pw:dev) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wiki.med.harvard.edu/ICCBL/Screensaver/
http://www.limswiki.org/index.php/Screensaver_HTS_LIMS
https://demo.screensaver.med.harvard.edu/screensaver/
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Miso 

Programmeringsspråk: Java 

Licens: GNU Public License v3.0 

Pattformar: Oberoende av plattformen den körs på. 

Primärt användningsområde: LIMS som hanterar nästa-generationens sekvenserings 

experiment och spårning av sekvensmetadata. 

 

Krav som uppfylls 

● Kundhantering – valmöjlighet 

● Kundhantering – metadata 

● Kundhantering – resultat 

● Kundhantering – fakturor 

● Arbetsflöde – provkoppling 

● Arbetsflöde – status 

● Arbetsflöde – streckkodning 

● Arbetsflöde – användarvänlighet 

● Arbetsflöde – externa data 

 

Krav som behöver implementeras 

● Kundhantering – kontaktuppgifter 

● Kundhantering – avbryta 

● Arbetsflöde – plattor 

● Arbetsflöde – värmekartor 

● Arbetsflöde – grafer 

● Arbetsflöde – Identifiering 

● Arbetsflöde – 16S 

 

 

Förbättringsförslag 

 

Det finns för närvarande inget sätt att förvara och använda kunduppgifter i MISO. Detta kan 

implementeras genom att lägga till en flik under projekt där info finns om kundinformation 

som är sparad i en databas. Det borde även finnas en länk till mera information då info i 

projekt borde vara lättläst. 
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Om man vill att kunden ska kunna avbryta en order borde detta ske på deras hemsida. Detta 

för att ge de som jobbar på SiCell möjlighet att bestämma om det är ett lämpligt steg i 

processen att avbryta analysen, samt ev. kontakta kund angående detta. Alternativt så får man 

skapa en inloggning till MISO med väldigt få tillständ att ändra saker. Om kunden kan ändra 

för mycket kan detta göra att beställningen ändras för drastiskt för snabbt utan att SiCell blir 

medvetna om det alt. att information kan gå förlorad om kunden får för stor tillgång till filer. 

Båda alternativen för at avbryta en order är möjliga och inte för krävande i någon aspekt. 

 

Väljer man att kunden ska kunna logga in på LIMS:et så är det viktigt att ordna med 

sekretessen så att viss information är dold. Detta underlättar även för kunden då denne slipper 

sålla bland mycket information. 

 

För att uppfylla kravet om grafer och värmekartor kan man utnyttja att man kan bifoga filer. 

Därav skulle värmekartor med mera kunna läggas till i LIMS:et. Är det inte önskvärt får en 

implementering göras även här. Detta kan vara tidskrävande och borde diskuteras med 

programmerare.  

 

Information om systemet: 

 http://www.tgac.ac.uk/miso/ 

Demo: http://miso-demo.tgac.ac.uk (anv:misodemo, pw:misodemo) 

 

GNomEx 

Ansvarig: Viktor 

Programmeringsspråk: Java, Flex (Flash) 

Licens: Mozilla Public License (Flex SDK license för Datavisualiseringskomponenter) 

Plattformar: går att köra på alla plattformar, web-interface 

Primärt användningsområde: Projektcenter som håller koll på prover och var de befinner 

sig i arbetsflödet. 

 

Krav som uppfylls 

● Kundhantering – kontaktuppgifter 

● Kundhantering – metadata 

● Arbetsflöde – provkoppling 

● Arbetsflöde – status 

● Arbetsflöde – användarvänlighet 

● Arbetsflöde – externa data 

● Arbetsflöde – 16S 

 

 

http://www.tgac.ac.uk/miso/
http://www.tgac.ac.uk/miso/
http://miso-demo.tgac.ac.uk/
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Krav som behöver implementeras 

● Kundhantering – valmöjlighet 

● Kundhantering – avbryta 

● Kundhantering – resultat 

● Kundhantering – fakturor 

● Arbetsflöde – streckkodning 

● Arbetsflöde – plattor 

● Arbetsflöde – värmekartor 

● Arbetsflöde – grafer 

● Arbetsflöde – Identifiering 

 

Förbättringsförslag 

 

GNomEx är uppdelat i analyser som kan ha experiment kopplat till sig där statusen för varje 

delmoment kan visas. Analyserna i GNomEx skulle motsvara en kunds beställning till SiCell 

och ett experiment skulle vara ett steg i arbetsflödet. För SiCells arbetsflöde se Bilaga 1. 

 

Flikar för varje analys och experiment ger möjlighet till att all relevant data kan visas, 

exempelvis provinformation, kundinformation, och metadata. Ett enkelt mappsystem med 

filtrerings- och sökmöjligheter möjliggör enkel orientering i LIMSet. Något som saknas är att 

från ett experiment kunna se vilken analys det hör till, men det bör vara enkelt att lägga till.  

 

GNomEx har många inbyggda protokoll för sekvensering, men egna protokoll kan skapas för 

att passa SiCell. Det finns en inbyggd funktion som gör att ett experiment kan länka till ett 

visst protokoll. 

 

Filer kan kopplas till varje experiment, därmed ges indirekt stöd för värmekartor och grafer. 

Stödet kan eventuellt byggas in genom att lägga in en separat flik för värmekartor i 

experimenten. Om värmekartan är klickbar för varje brun, och visar grafen som hör till vald 

brunn vid klick, vore detta system att föredra.   

 

Ett sätt för att skicka och ta emot filer till och från kunder och externa plattformar bör kunna 

läggas till i GNomEx. Det skulle vara smidigt om “drag and drop” av filer kunde användas. 

 

Sökrutan skulle kunna innehålla en knapp för streckkodning som öppnar 

scanningsprogrammet och sedan söker efter det id-nummer som scannats alternativt frågar 

om man vill koppla det till ett experiment om id-numret inte är kopplat till något. Inget direkt 

stöd för provplattor med brunnar finns men kanske kan läggas till i en flik på experimenten. 
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GNomEx har ett inloggningssystem där olika behörigheter kan ges beroende på om en kund 

eller en anställd på SiCell loggar in. Kunden skulle då direkt kunna se hur det går för sin 

beställning genom att se statusen för varje experiment som hör till den analys som beställts 

och ha möjlighet till att hämta resultatfiler och fakturor. Knappar för att ändra i beställningar 

behöver implementeras, förslagsvis så att begäran görs av kund som leder till att anställda på 

SiCell blir informerade i LIMSet och kan bekräfta ändringen. 

 

Information om systemet: 

http://hci-bio-wiki.hci.utah.edu/biowiki/index.php/Main_Page 

http://limswiki.org/index.php/GNomEx 

http://gnomex.sourceforge.net/ 

Demo: https://bioserver.hci.utah.edu/gnomex/ 

 

Genologics - Clarity LIMS 

Programmeringsspråk: Okänt 

Licens: Betald med två alternativ. Årlig prenumerationstjänst (Från 14,000 dollar) eller 

engångsköp (Minst 50,000 dollar). 

Pattformar: går att köra på alla plattformar, web-interface 

Primärt användningsområde: Konfigureras med färdiga mallar för att följa prov i 

arbetsflöden och hanterar beställningar. Har mycket inbyggt för just sekvensering. 

 

Krav som uppfylls 

LIMSet designas av genologics innan köp för att uppfylla alla krav. Det är även lätt att 

konfigurera för nya funktioner. 

 

Krav som behöver implementeras 

Se ovan 

 

Förbättringsförslag 

Allting ska anpassas av företaget, som är villiga att visa en demo ifall intresse finns att köpa 

tjänsten.  

 

Information om systemet: 

http://www.genologics.com/genologics-lims 

 

 

http://hci-bio-wiki.hci.utah.edu/biowiki/index.php/Main_Page
http://limswiki.org/index.php/GNomEx
http://gnomex.sourceforge.net/
https://bioserver.hci.utah.edu/gnomex/
https://bioserver.hci.utah.edu/gnomex/
http://www.genologics.com/genologics-lims
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LIMS som vi inte rekommenderar: 

Bonsai LIMS 

Programmeringsspråk: Python, Django 

Licens: GNU Lesser General Public License 

Pattformar: går att köra på alla plattformar 

Primärt användningsområde: Inget speciellt. Väldigt anpassningsbart. 

 

Bonsai slutade vi undersöka eftersom det tillslut krävde för mycket resurser att värdera. Detta 

berodde främst på brist av dokumentation och svårigheter i att få tag på material för att se hur 

systemet såg ut i praktiken. 

 

Att få en uppfattning om Bonsai hade varit möjligt om vi hade kunnat köra en demovariant 

eller själva programmet. Dock så krävs mycket implementering av databaser och servrar 

innan programmet kan köras, och det projekt där en demovariant kunde köras direkt mot en 

test-server avslutades innan vi hann skapa oss en uppfattning om LIMSet.  Att implementera 

databaser och starta servrar skulle med våra datakunskaper kräva förmycket resurser för att 

det skulle vara rimligt att genomföra i det här projektet. Inga lämpliga demos gick att få tag 

på. 

 

Den bristfälliga dokumentationen av Bonsai på nätet bidrog inte bara till att det var svårt att 

bilda sig en uppfattning om systemet, utan gick också emot beställarens önskemål om att det 

förslag vi lägger fram ska vara väldokumenterat. Därför rekommenderar vi inte Bonsai till 

SiCell i detta läge. 

 

Fördelar: Bonsai LIMSet har en bra kärna med stor möjlighet att lägga till moduler för att 

anpassa till ett arbetsflöde. Det har stöd för streckkoder, och diverse arbetsflöden inom 

genomik samt ger möjlighet för användare att följa projekt genom en “subscribe”- funktion.  

 

Information om systemet: 

Personlig kommunikation med Vackar (v.z.afzal@dundee.ac.uk) 

http://bonsailims.sourceforge.net/, http://www.limswiki.org/index.php/BonsaiLIMS, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3113716/  

 

 

 

 

 

 

http://bonsailims.sourceforge.net/
http://www.limswiki.org/index.php/BonsaiLIMS
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3113716/
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GenoViz 

Programmeringsspråk: Flex 

Licens: Common Public License 1.0 

Pattformar: går att köra på alla plattformar (Cross-plattform) 

Primärt användningsområde: För kommunikation med DAS/2 protokoll. Ett väldigt 

effektivt sätt att dela exempelvis sekvensdata. Kan fungera som ett tillägg till LIMSet om 

DAS/2 ska användas. 

 

GenoViz har inget stöd för arbetsflöden och få möjligheter att implementera arbestflöden. 

Eftersom detta är en viktig del av SiCells krav på LIMSet så väljs GenoViz bort. Systemet 

kräver också att en specifik dataserver används för lagring av resultat, och frågan är om detta 

är intressant. GenoViz primära syfte är att dela, lagra och visualisera data. Allt annat skulle 

behöva implementeras. På grund av sin stora specificitet i anpassningen åt ett håll som är en 

för liten del av vad SiCell behöver så rekommenderas inte systemet. 

 

Fördelar: GenoViz är bra på att hantera data och på att visualisera och annotera denna 

samt stödjer många olika dataformat. GenoViz verkar relativt lätt att koppla samman med 

andra moduler.  

 

Information om systemet: 

 http://genoviz.sourceforge.net/  

 

Labkey 

Programmeringsspråk: Java 

Licens: Apache Software License 

Pattformar: Pattformar: går att köra på alla plattformar, web-interface 

Primärt användningsområde: Fungera som en bas för många olika sorters anläggningar. 

Primärt inom biomedicin samt genetik och protemik. 

 

Labkey verkade från början lämpa sig för SiCell på grund av sin stora förmåga att anpassa sig 

till olika tillämpningar med hjälp av moduler. När vi gick vidare i undersökningen av LIMSet 

så upptäckte vi dock att det fanns mycket bristfällig dokumentation och allmän information, 

så som demos, på nätet angående huvudprogrammet Labkey. En god dokumentation var ett 

av kraven från beställaren. Dålig dokumentation i kombination med avsaknad av demos gör 

att vi inte rekommenderar LabKey till SiCell.  

 

Det som det finns bra dokumentation på är olika sorters moduler som kan kopplas till 

Labkey. Dessa moduler är väldigt specifika för sitt ändamål. Eftersom att det inte fanns 

någon modul för SCG är modulerna inte uppenbart applicerbara för SiCell. 

 

http://sourceforge.net/directory/license:ibmcpl/
http://genoviz.sourceforge.net/
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Vi har försökt att ladda hem programmet och installera det ett flertal gånger på olika datorer 

för att få en bättre uppfattning om framförallt huvuddelen av programmet, utan moduler. Alla 

installationsförsök resulterade i samma felmeddelande som vi inte kunde få hjälp av Labkey 

att lösa. Att själva lösa felet visade sig vara för komplicerat. Eftersom vi inte hittade det något 

sätt att utvärdera huvuddelen av programmet utifrån kravlistan valde vi att inte gå vidare med 

programmet. Därför kan vi inte heller rekommendera programmet till SiCell.  

 

Fördelar: Om det i framtiden skulle komma en modul anpassad för enkelcellssekvensering 

så skulle labkey kunna vara av intresse. Modulerna är mycket väldokumenterade och det 

finns bra stöd för att skapa eller anpassa moduler till sina behov. Det finns bra stöd för att 

dela olika information mellan konton och sätta olika behörighet för olika användare.  

 

Information om systemet: 

https://www.labkey.org/  

 

OpenBis 

Programmeringsspråk: Java 

Licens: Apache Software License v2.0 

Pattformar: Linux och Mac OS X 

Primärt användningsområde: Ta upp och samla data från mätinstrument och underlätta 

processen att besvara biologiska frågor genom att jämföra rådata, sekundära data, källdata 

och tillhörande metadata. 

 

OpenBis är ett LIMS system som går att integrera med flera typer av arbetsflöden och som 

kan kopplas direkt till maskiner, så som Illumina. Dock är det ett LIMS som är anpassat för 

hanteringen av rå data, ex. analysering och annotering av sekvensfiler. Eftersom detta görs 

externt är egenskaperna inte intressanta för SiCell. 

 

OpenBis saknar underlag för att ta emot beställningar, hantera kundinformation, samt följa 

och sätta upp arbetsflöden. Framförallt den senaste delen är kritisk för ett system som SiCell 

ska använda. Eftersom så många viktiga komponenter som SiCell letar efter i ett LIMS 

saknas så väljer vi att inte rekommendera OpenBis. 

 

Fördelar: Kundinformation skulle antagligen kunna implementeras som användare. 

OpenBis är ett LIMS system som går att integrera med flera typer av arbetsflöden och som 

kan kopplas direkt till maskiner, så som Illumina. Det finns möjlighet att knyta data till 

länkar, och det finns bra stöd för metadata samt bifogade filer så som bilder och grafer.  

 

 

https://www.labkey.org/
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Information om systemet: 

https://wiki-bsse.ethz.ch/display/bis/Home 

http://www.cisd.ethz.ch/software/openBIS 

http://www.limswiki.org/index.php/OpenBIS  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22151573  

http://www.cisd.ethz.ch/software/openBIS 

 

Labwear 

Programmeringsspråk: Lims-basic 

Licens: ca 10 000kr/år Biobank 

Pattformar: okänt 

Primärt användningsområde: Ej specifikt. Anpassas efter labb på beställning, med hjälp av 

moduler. 

 

Gruppen väljer att inte gå vidare med detta LIMS, dels för att det inte är någon öppen 

programvara men framförallt för att det har lång väntetid på leverans och är skrivet i ett 

föråldrat språk. Detta kan försvåra anpassning av LIMSet i framtiden och riskerar att 

underhållet blir dyrt om specialiserade programmerare måste anställas.  

Nedan följer en sammanfattning angående biobanks verksamhet och Labwear som togs upp 

under informationsmötet på Uppsala Biobank mötet med Illka Linde den 25 april 2013. 

Närvarande vid mötet var Ebba Bergman, Joakim Hellner, Niklas Handin och Viktor 

Blomkvist. 

 

Biobank i Uppsala tar idag emot prover med tillhörande data. De gör alltså inga analyser 

själva. Proverna fryses sedan i en process som är helt automatiserad och datan om proverna 

lagras. LIMSet hanterar ändast data och information om var proverna lagras, ej maskinvara 

till robottar. I dagsläget använder sig Biobank i Uppsala av Biobank i Stockholms servrar för 

datalagring.  

 

Det LIMS som Biobank använder sig av kommer från leverantören Labwear, som 

tillhandahåller en speciell modul för biobanker. Labwear är ett så kallat light-weight LIMS, 

vilket innebär att den har en generell och simpel grund men många moduler att bygga vidare 

med. Eventuellt finns det moduler som gör att man lättare kan anpassa ett LIMS till SiCell, 

men än så länge finns inget som är specifikt för enkelcellsgenomik (ECG) 

 

Labwears LIMS är skrivet i LIMS-basic, som bygger på grundspråket basic. Detta är ett 

ganska gammalt språk, inte använt av så många idag. Språket skiljer sig en del från många av 

de vanligaste, vilket kan göra det tidskrävande att sätta sig in i. Exempelvis är det svårt att 

veta när en parameter nollas och även erfarna programmerare ser inte alltid mönstret. Av 

denna anledning är gruppen skeptiskt till att Labwear uppfylller SiCells krav på att LIMSet 

lätt ska gå att ändra. Specifika programmerare kommer förmodligen att behöver anlitas, vilket 

kan bli både dyrt och krångligt.  

https://wiki-bsse.ethz.ch/display/bis/Home
http://www.cisd.ethz.ch/software/openBIS
http://www.limswiki.org/index.php/OpenBIS
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22151573
http://www.cisd.ethz.ch/software/openBIS
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Det finns inga enkla lösningar för att modulera med ett annat programmeringsspråk enligt 

Illka, med det är genomförbart. Kopplingarna blir i dessa fall oftast väldigt krångliga, därför 

föredrar man ofta att skriva om saker från grunden inom Labwear. Det som möjligtvis 

mildrar omständigheterna är att Labwear tillhandahåller bra support.  

 

Labwear är inte en öppen programvara, utan skulle ha både en uppstartskostnad och en årligt 

kostnad för licenser. Dessutom skulle en hel del resurser behöva läggas på att anpassa 

Labwear till SiCell. Det kommer att behöva göras oavsett vilket LIMS SiCell väljer. Men om 

man vill anställa eller rådfråga någon som redan är insatt i Labwear så kan Uppsala Biobank 

tillhandahålla detta.  

 

Utan att ha mer information om SiCells exakta krav, maskiner, arbetsflöde samt ha pratat 

med den verkliga beställaren så kunde inte Illka lämna någon siffra på hur stor kostnaden 

skulle bli för resurserna. Klart är dock att väntetiden på resurserna kan bli uppemot ett år, 

möjligtvis mindre om ett nytt LIMS som Uppsala Biobank undersöker får genomslag och 

börjar användas istället.  Licenskostnaderna, som Illka tror kommer vara mycket mindre än 

den för resurserna, beräknas vara 10 000kr i en engångsavgift, och sedan lika mycket varje år 

mjukvaran används.  

 

Vid en demovisning av Labwear så fick gruppen intrycket av att LIMSet inte var så 

användarvänligt, men ha bra stöd för att effektivt kunna söka i SQL-databasen. För att kunna 

utföra sådan sökning måste man dock behärska sql-frågor. Detta kan utgöra ett problem för 

SiCell som vill kunna använda systemet på labb, även om personalen inte är utbildad i 

databaser.  

 

Fördelar: LIMSet skulle anpassas specifikt till plattformen. Det verkar relativt lätt att 

ändra LIMSet så att det blir applicerat på arbetsflödet. Programmet har stöd för streckkoder.  

 

Information om systemet: 

Personlig kontakt med Illka Linde, Uppsala Biobank.  

 



Bilaga 4  

16 
 

Utvärdering av LIMS 

 

För att SiCell snabbt ska kunna välja ett LIMS att börja anpassa efter sin 

verksamhet, har erfarna programmerare utvärderat våra tre förslag. Det 

framgick tydligt att det är viktigt att den programmerare som SiCell anställer är 

insatt i det språk som LIMSet använder. 
 

MISOs grundkod kräver god dokumentation för att modifiera, och 

dokumentationen är under uppbyggnad. MISOs gränssnitt är i dagsläget 

välstrukturerat och kommenterat, men är skrivet i en gammal kod som tyvärr 

lätt blir svår att underhålla.  Screensavers grundkod är välstrukturerad och 

relativt lätt att sätta sig in i, men dess webbaserade gränssnitt kräver att man är 

bekant med programmeringsspråket och särskilda funktioner.  
 

GnomEx har bristfällig avskilljning mellan gränssnitt och grundkod, något som 

inte är praxis och som kan försvåra arbetet. Dessutom är mycket kod kopierad 

inom gränssnittet, vilket medför att om gränssnittet ska anpassas kan snarlik kod 

behöva ändras på många ställen. Om koden inte ändras på alla ställen kan detta 

ge oönskade effekter. Språkvalet för GnomEx gör att även detta kan bli svårt att 

underhålla.  
 

Länkar till utvecklingsguider för varje LIMS återfinns sist i bilagan. 
 

 

Programmerarna 

Lionel Guy: doktorsexamen i biologi och goda programmeringskunskaper. Kommer att 

arbeta med SiCell i framtiden. 

Sebastian Grahn: tredjeårsstudent på civilingenjörsutbildningen i datateknik på KTH 
Philip Petterson: yrkesverksam programmerare med en kandidat i datavetenskap från 

Uppsala Universitet. 
Carl Nettelblad: disputerad i beräkningsvetenskap, forskare Institutionen för cell och 

molekylärbiologi, projektledare utredning central IT-miljö IT-avdelningen Uppsala universitet 

 

Lionel och Sebastian har tittat på koden till MISO. Philip har hjälpt oss att utvärdera 

Screensaver och vi i projektgruppen har tittat på GnomEx. Carl gjorde en bedömning av 

kodbasen för samtliga tre förslag. Eftersom alla programmerare har olika bakgrund och 

erfarenheter så blir inte helhetsbedömningarna jämförbara mellan LIMSen. Om en sådan 

jämförelse ska göras bör den baseras på Carls granskning, men oavsett så bör man ha i åtanke 

att en programmerares bedömning alltid blir vinklad av de erfarenheter han eller hon har.   
 

Nedan följer slutsatserna om respektive LIMS. För mer information om LIMSen och 

information om hur de passar till SiCell se Bilaga 3. 
 
 

 

 



Bilaga 4  

17 
 

Miso 

Utvärderat med Lionel Guy, Sebastian Grahn och Carl Nettelblad 
 

MISO är skrivet i Java och använder sig av en SQL-databas. Helhetsintrycket är att 

grundkoden är tillräckligt bra skriven för att fungera, men tyvärr ostrukturerad och dåligt 

kommenterad. Det kommer alltså att vara tungt att modifiera programmet om man inte har bra 

vägledning från dokumentation eller någon insatt. På grund av det språk som används till 

gränssnittet kan koden också lätt bli invecklad och svår att underhålla. 
 

Lionel och Sebastian anser att grundkoden fungerar, men är svår att sätta sig in i eftersom den 

är ostrukturerad och det finns väldigt få kommentarer. Koden som bygger upp gränssnittet 

tycker de är betydligt bättre kommenterad än grundkoden, så det borde underlätta 

modifieringen. Om det för att ändra funkioner i LIMSet anpassat till SiCells behov främst är 

grundkoden som behöver modifieras, bör mest fokus läggas på grundkodens egenskaper.  
 

Om webbgränssnittet berättade Carl att det använder JSP, Java Server Pages, en relativt 

gammal och mycket välkänd Javateknik för webbgränssnitt, där det krävs relativt stor mängd 

manuellt arbete och kodande av HTML för att bygga lösningen. JSP är mer ett stöd för att 

generea HTML än en fullständig modell för webbgränssnitt. Det kan göra att koden i 

gränssnittet blir invecklad och dåligt strukturerad. Så även om nästan alla programmerare kan 

JSP, kan det innebära mycket mer arbete att underhålla MISO än andra lösningar. 
 

Enligt MISO finns det en pågående process för att utforma en manual för utvecklare av 

MISO. Den är ännu långt ifrån färdig men enligt ett skriftligt uttalande den 11 april, 2013 så 

kommer denna att uppdateras avsevärt de närmaste månaderna och nyheter kommer att läggas 

upp i deras blogg (“Announcing new Confluence install for MISO documentation - MISO 

Documentation - TGAC Documentation,” n.d.).  

 

Eftersom gränsnittskoden är så pass annorlunda från det förväntade så råder vi SiCell att be de 

programmerare de använder sig av att bedömma hur lätt det är att anpassa koden innan SiCell 

beslutar sig för att använda MISO.  
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Screensaver 

Utvärderad med Carl Nettelblad och Philip Petterson. 
 

Screensaver är skrivet i Java och använder sig av en SQL-databas. Koden är välstrukturerad 

och, i de flesta fall, kommenterad. Detta underlättar för nya personer att hitta i koden, vilket är 

lovande inför kommande modifikationer. Ibland finns även kontaktinformation till 

programmeraren inskriven i koden, vilket möjliggör för kontakt vid eventuella oklarheter. Det 

har även påbörjats en arkitektur och utvecklingsguide på hemsidan som förhoppningsvis 

kommer att kunna hjälpa ytterligare. 

 

Philip fick främst titta på förändringar i Screensavers gränssnitt, och tog i detta avseende en 

snabb titt även på huvudkoden. Han poängterade att det är svårt att utvärdera en kod utan att 

ha möjlighet att sätta sig in i koden några dagar, vilket inte var möjligt i detta projekt. 
 

Modifieringarna som vi föreslagit, se Bilaga 3, verkar enligt Philip vara relativt enkla om 

koden är bra skriven. Infogande av tvådimensionella grafer ska inte heller vara något problem, 

utan löses med ett litet grafprogram skrivet i det aktuella språket. 

 

Han var dock skeptisk till Screensavers webbaserade gränssnitt, vilket var av en standard han 

inte varit i kontakt med tidigare. Om en programmerare inte har varit i kontakt med en 

standard tidigare medför det att det blir svårare att förstå och modifiera koden om bra 

dokumentation saknas. Detta gör att arbetet med anpassningen kan ta mycket längre tid än om 

bra dokumentation hade funnits. 
 

Carl tittade också på gränssnittet och huvudkoden. Screensavers webbgränssnitt är byggt i 

Java Server Faces, JSF, som även om den inte är den mest populära tekniken är en välkänd 

standard från Oracle och vanlig i en del J2E-applikationer. Även huvudkoden verkar skriven 

som en modern Java Enterprise-applikation och använder välkända bibliotek som Hybernate 

och Spring.  

 

Vidare kommenterar Carl att dokumentationen förvisso är sparsam, men innehåller relevant 

startinformation. Koden använder också en hel del enhetstester, det vill säga kod som testar 

olika delar. Detta gör att det blir lättare att sätta sig in i hur koden fungerar. Vid en första 

anblick tycktes koden mycket väl genomarbetad och bygga på en sund design, vilket också 

minskar problemet med begränsad dokumentation som därför inte nödvändigtvis utgör ett 

hinder.  
 

SiCells programmerare skulle alltså behöva ha erfarenhet av JSF och Hybernate. Koden 

använder enligt Carl också många moderna funktioner i språket, som etablerades i  Java 6 och 

Java 7. Vissa organisationer som använder Java håller sig borta från sådana funktioner, så när 

erfarenhet av Java bedöms bör detta tas hänsyn till. 

 

För detta LIMS rekommenderar vi därför att SiCell är extra uppmärksamma på vad 

programmerarna kan innan de anställs. 
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Streckkodning 

Carl Nettelblad och Philip Petterson 
 

Screensaver saknar ett system för att hantera streckkoder, vilket skulle behöva implementeras. 

Zbar är det program som projektgruppen föreslagit (Bilaga 2) och skillnaden i språk mellan 

programmen går att lösa med en kod(“ZBar.java - java-qr-code-reader-with-zbar - java qr 

code reader using ZBar & jnative - Google Project Hosting,” n.d.).   

 

Philip anser dock att problemet ligger i att Screensaver använder ett webbaserat gränssnitt, 

vilket gör det svårare att implementera en koppling till Z-bar. Han föreslog att om det skulle 

finnas ett scanningsprogram skrivet i JavaScript, skulle detta kunna vara en lösning.  

 

Carl undersökte snabbt streckkodsläsare och säger att det verkar som att de flesta moderna 

streckkodsläsare fungerar som ett tangentbord och då räcker ett förhållandevis enkelt 

javascript för att inlästa streckkoder automatiskt hanteras rätt. Om man väljer en sådan 

streckkodsläsare är det inga problem att implementera streckkodning i Screensaver eller något 

annat LIMS. Om man däremot vill ta en bild av streckkoden, framförallt med en kamera på 

exempelvis sin smarttelefon, blir det en mer komplicerad lösning att tänka ut. 

 

Efter att ha pratat med Carl och Philip anser vi i projektgruppen att problemet med hur 

streckkoder ska avläsas har flera möjliga lösningar, men att det är upp till SiCell att bedömma 

vilken lösning som passar dem bäst. 

 

GNomEx 

Utvärderat av Viktor Blomkvist, Niklas Handin, Joakim Hellner och Carl Nettelblad. 
 

GNomEx är uppbyggt av ett gränssnitt skrivet i Flash, en grundkod skriven i Java och en 

MySQL-databas. Även moderna relationsdatabashanteringssystem kan dock användas. 

Programmet körs på en programserver som kallas Orion, byggd med öppen källkod skriven i 

Java. 
 

Viktor, Niklas och Joakim har utvärderat grundkoden och anser att den skriven i Java är både 

indelad på ett strukturerat sätt och i viss utsträckning kommenterad. En generell 

utvecklingsguide sakna. Det finns en sektion på hemsidan för utvecklingsguider, men i denna 

har det ännu inte skrivits någonting. (“GNomEx,” n.d.) . 

 

Det finns dock dokumentation som följer med källkoden om hur den kan modifieras för att 

skapa betalningsmöjlighet direkt via LIMSet, samt instruktioner för att anpassa till 

krypteringsskyddade sockets, SSL, och Fast Data Transfer, FDT. SSL krypterar data så att det 

kan transporteras säkert och FDT möjliggör för överföring vid höga hastigheter. FDT är extra 

användbart då stora datamängder bestående av många filer ska skickas. 

(http://monalisa.cern.ch/FDT/) 
 

Carl berättade att språket i Flash (ActionScript) är besläktat med JavaScript. Fel använt har 

detta språk en del fällor som kan göra koden svår att underhålla. Koden i GnomEX verkar inte 

lida så mycket av detta, utan är förhållandevis rättfram och tydlig. Däremot är kommentarerna 

förhållandevis få.  

 

http://monalisa.cern.ch/FDT/
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Carl fortsatte med att påpeka att separationen mellan logik och gränssnitt är också bristande. 

Det är väletablerat att man vid utveckling av grafiska program försöker skilja på dessa delar, 

men detta sker inte alltid i GnomEx. Stora delar av gränssnittskoden innehåller dessutom 

mycket likartade avsnitt som är kopierade flera gånger i stället för att vara abstraherade. Det 

gör koden längre och svårare att sätta sig in i. Om man gör anpassningar kan det också bli 

svårare att hitta alla ställen där samma ändring behöver göras. Om ändringen görs på ett ställe, 

men inte på ett annat, så kan man få oönsnkade resultat när koden körs. 

 

För att ändra i GnomEx så skulle man alltså behöva vara vaksam och metodisk så att man inte 

missar att ändra koden på samtliga ställen. Risken är att den blir tidkrävande att underhålla 

om misstag görs. 

 

Utvecklings guider 

 

MISO: 

https://documentation.tgac.ac.uk/display/MISO/Developer+Manual#DeveloperManual-

NotificationConsumerServices  

 

Screensaver: 

https://wiki.med.harvard.edu/ICCBL/Screensaver/ArchitectureAndDevelopmentGuide 

 

GNomEx: Saknas. Om en skrivs kommer den komma här: http://hci-bio-

wiki.hci.utah.edu/biowiki/index.php/Main_Page 
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Riskanalys 

 

Sammanfattning 

 

Denna rapport presenterar risker som uppdagades vid arbetet med att ta fram 

och implementera ett LIMS, samt risker kring LIMSet när plattformen är igång. 

Fokus i denna rapport lade vi på de risker som arbetsgruppen inte kommer 

arbeta vidare med, utan som SiCell själva måste åtgärda. Vi har även 

inkluderat lärdomar om de risker vi stött på under projektet. Våra förslag på 

åtgärder presenterats som en bas för SiCell att gå vidare med. 

 

Bland de risker som behandlades fann vi, att flertalet kunde lösas, eller delvis 

lösas med två enkla åtgärder. Det ena är att SiCell tar fram ett rutindokument 

för hur arbetsprocessen ska fortskrida. Det andra att SiCell via webbsidan kan 

låta kunderna själva registrera sig, för att därigenom underlätta och minska på 

det administrativa arbetet. Vi tror, att dessa åtgärder kommer bidra till att 

plattformen kan komma igång snabbare och att arbetstagarna på SiCell får 

mindre administrativt arbete, samtidigt som risker för missförstånd minskas. 
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1. Inledning 
  

När vårt arbete inleddes med att ta fram ett Laboratory Information Management System, 

LIMS, till SiCell, var ämnet helt nytt för arbetsgruppen. Vi tog därför tidigt i arbetsprocessen 

beslut om att ta fram en riskanalys i syfte att inte enbart kunna leverera ett LIMS enligt 

kundens önskemål, utan också ett LIMS där vi tagit hänsyn till risker som skulle kunna 

uppstå vid bland annat programmering och implementering av LIMSet. 

 

 

2. Syfte 

  

Syftet med denna rapport är att göra SiCell uppmärksam på problem som kan uppstå under 

arbetet med en order, problem som kan ge direkta följder på arbetet såväl som på 

informationen i LIMSet. Vår rapport tar även upp problem som projektgruppen under 

arbetets gång riskerat att stöta på och våra slutsatser kring dem. Rapporten berör även risker 

som vi bedömer nödvändiga att belysa för att SiCell ska kunna ställa adekvata krav på de 

programmerare som skall sätta ihop LIMSet. 

 

Vi har avgränsat arbetet kring riskanalysen till att endast beröra större frågor som är direkt 

kopplade till LIMSet. Risker på detaljnivå samt risker som anses mycket små har vi inte tittat 

vidare på, på grund av den begränsade projektettiden. 

 

 

3. Metodik 

  

Vårt arbete inleddes med att vi satte oss in i de resultat vi fått fram av arbetsflödet, (se bilaga 

1) och krav som ska sättas på LIMSet. De delar vi tänkt oss att implementera var särskilt 

viktiga och därför lade vi större vikt på dessa. 

 

Därefter brainstormade vi utifrån informationen vi hade, och de bilder och figurer som tagits 

fram. Det resulterade i en lista med många olika risker inom olika kategorier. Från denna lista 

gjorde vi en prioritering och sortering av risker med avseende på konsekvens och det område 

risken låg inom.  

 

 

4. Resultat 

  

Vid arbetet med att sortera och kategorisera riskerna fann vi tre huvudområden:  

● Risker under arbete med att ta fram förslag på LIMS 

● Arbete med att implementera LIMS 

● Risker då plattformen är igång och använder sig av LIMSet 

Vi valde i vår rapport att lägga fokus på de risker vid införande av information till LIMSet 

när plattformen är igång. Givetvis tar vi också upp övriga risker och föreslår lösningar på 

dessa. 
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Flertalet av riskerna när plattformen är igång handlar om otillräcklig information och 

bristande rutiner, vilket är vanligt då man arbetar med en ny programvara. Risker gällande de 

andra områdena handlar främst om problem i form av krav som inte går att uppfylla, samt 

risker som kan uppstå beroende på hur man väljer att lösa delproblem i processen att ta fram 

ett LIMS. 

 

4.1 Risker och åtgärdsförslag 
  

Risker kring arbete med plattformen: 
 

Personuppgiftslagen, PUL: Lagen gäller när information om personuppgifter samlas in och 

lagras i annat än personligt syfte, vilket SiCell kommer göra med kundernas uppgifter. 

Troligen kommer de företag som beställer tjänster av SiCell att ha en kontaktperson och 

dennes uppgifter kommer således att behöva lagras. I och med detta finns det risk att man 

bryter mot PUL om man inte är tillräckligt insatt i vad lagen föreskriver om hur 

personuppgifter ska hanteras och lagras, samt vilken information personen har rätt att ta del 

av i samband med att man samlar in och lagrar uppgifterna.  

 

Lagen definierar personuppgifter som följande: 

“Personuppgifter: All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk 

person som är i livet.” (“Svensk författningssamling 2012,” n.d.) 

 

Problemet blir således att om en order läggs via mail eller ett formulär via företagets 

webbsida, så finns inget giltigt medgivande för att kontaktpersonen gett SiCell rätten att lagra 

personuppgifter, om inte personen i fråga explicit uttryckt detta. Om personen gett SiCell 

tillåtelse via mail eller annat skrivet dokument, kvarstår problemet att spara och lagra denna 

information på ett bra sätt. 

 

Vi föreslår som lösning på detta problem, att nya kunder registrerar sig på SiCells webbsida 

genom att göra en profil. Vid skapandet av profilen ger personen sitt godkännande att spara 

personuppgifter i enhet med PUL. Detta förslag är en lösning på flera problem som 

presenteras nedan. Förslaget reducerar även det administrativa arbetet på SiCell, i och med att 

de anställda på SiCell inte behöver ägna tid åt att registrera nya kunder i LIMSet. 
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Uppdatering av kundinformation: Förhoppningen är, att kunderna ska återkomma till 

SiCell med nya uppdrag och att kunduppgifterna ska sparas över en längre tid. Idag fungerar 

det så att SiCell lägger in och uppdaterar information om kund i LIMSet. Eftersom kunderna 

inte själva uppdaterar sina kontaktuppgifter finns det risk för att kontaktpersonen byts ut eller 

att andra företagsspecifika uppgifter byts ut utan att SiCells register uppdateras. För att denna 

risk ska minskas krävs det att de som arbetar med orderhantering på SiCell har en god rutin 

och inte tar förgivet att kontaktuppgifter stämmer. 

Vi har som förslag att SiCell på webbsidan skapar inloggningsmöjligheter för kunden, där 

varje kund har sin egen profil och själv sköter uppdatering av sina kontaktuppgifter. Med 

detta skulle SiCell också kunna ge kunden möjlighet att se och godkänna en order 

elektroniskt. 

 

Återkoppling från kund till LIMS: Enligt ett arbetsflöde över LIMSet, se bilaga 1, kommer 

SiCell vid de flesta avslutade delanalyser kunna höra av sig till kunden för att höra hur, och 

med vad, den önskar gå vidare. Denna kontakt kan ske via mail eller eventuellt via ett samtal 

och informationen från kunden måste sedan föras in i LIMSet. Denna information kan handla 

om vilka brunnar kunden vill gå vidare med, om kunden önskar ändra sin order eller 

liknande. 

 

Eftersom kontakten inte är kopplad till LIMSet föreslår vi att arbetstagare på SiCell sitter 

med LIMSet och kundens order framför sig när kontakt tas. Detta minimerar riskerna för att 

något glöms bort. Om de förslag vi lagt fram i Uppdatering av kundinformation, som tagits 

upp tidigare i vår rapport, genomförs så kommer kunden att kunna se vad som ändras i ordern 

och därefter godkänna det. Vår lösning skulle sannolikt effektivisera arbetsprocessen då den 

administrativa delen minskar, eftersom godkännande av ordern kan ske elektroniskt istället 

för att en order skickas fram och tillbaka. 

 

Lagring av data via UppNex: Efter diskussioner med UppNex har vi förstått att det kan vara 

svårt att låta en tredje part ta del av data lagrat via UppNex. SiCell föreslår att man kan spara 

en länk till var data finns lagrat på UppNex för att kunna skicka denna till kunden. Risken är 

att det krävs inloggningen för att ta del av data och att SiCell kan bli tvungna att administrera 

mer arbete. 

 

Vidare bör det utredas hur länge data lagras på UppNex och hur länge data i form av analyser 

kommer att lagras internt inom LIMSet. Utan tydliga regler för hur länge data kommer att 

lagras finns det risk för missförstånd mellan kund och SiCell och att data därigenom kan gå 

förlorad. 

 

Dessa två risker kommer inte arbetsgruppen att gå vidare med. Gällande den första risken har 

vi fått klartecken från SiCell att de utreder den själva. Den andra risken bör inte vara något 

större problem om man följer rutinerna i Radera viktig information, under rubriken Risker vid 

arbete med att ta fram LIMS. 
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Flexibilitet och uppdatering av order: SiCell önskade att LIMSet skulle vara flexibelt i den 

mening att man när som helst ska kunna gå in och modifiera en order. Då uppkommer risken 

att om flera personer jobbar med samma order, alternativt byter av varandra, kan överföring 

av information missas och, på grund av detta, fel analyser utföras. 

Vi uppfattar detta som en liten risk då ett annat önskemål från SiCells sida var att visuellt 

kunna följa en order, bild 1. Genom att implementera en sådan funktion i LIMSet bör 

uppdatering av ordern inte medföra några risker. Detta gör dessutom att en kund när som 

helst kan höra av sig till SiCell för att avsluta eller uppdatera sin order. 

  
Bild 1| Bild över hur en order i LIMSet kan komma att visualiseras. 

 

Rutiner: Nedan följer risker vilka vi tror kan förekomma vid brist på rutiner och om olika 

arbetstagare jobbar efter olika rutiner. Vi tror att SiCell kan reducera sådana risker om de tar 

fram ett rutindokument. 

De risker som vi under denna utredning funnit är följande: 

● Att någon glömmer att scanna in ett prov under arbetsprocessen. 

● Att arbetstagare under stress råkar förväxla brunnar på en platta, exempelvis genom 

att vrida plattan. 

● Att originalplatta förväxlas med utspädningsplatta. 

● Att ordermottagningen är splittrad med risk att ordrar skickas till olika personer på 

plattformen med olika rutiner och erfarenheter för hur de ska hanteras. 

● Att rutiner för hur prover ska förvaras saknas. Beroende på hur frysar och andra 

förvaringsutrymmen ser ut, kan det vara svårt att hitta prov, exempelvis om det endast 

anges vilken fryshylla provet står på. 

● Att utskick av fakturor görs dubbelt, alternativt inte alls om faktureringen inte är 

kopplad till LIMSet 

 

Som nämndes inledningsvis i detta avsnitt kan riskerna enkelt reduceras genom att införa 

tydliga rutiner och personalutbildning, men eftersom detta är risker som inte direkt rör 

LIMSet utan snarare indirekt har påverkan på LIMSet kommer vidare utredningar om 

riskerna inte att vidtas av arbetsgruppen. 

 

Streckkod lossnar från prov: Då vi valt att satsa på att låta prover spåras via streckkoder 

uppkommer risken att en streckkod lossnar från ett prov. 

 

Hur stor en sådan konsekvens kan komma att bli beror på om det är en platta eller ett prov det 

lossnar från och var i processen provet befinner sig när streckkoden lossnar. Vi har valt att 

inte gå vidare med denna risk då den endast rör LIMSet indirekt. Vi tror att SiCell har större 

erfarenhet av arbete med streckkoder och att de kan utreda denna risk bättre än vi kan. 
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Risker vid arbete med att ta fram LIMS: 
 

Osäkerhet i val av brunn: Hur kunden ska förmedla vilken eller vilka brunnar de önskar att 

gå vidare med är osäkert. SiCell har uttryckt att de vill ha kontakt med kund via mail och 

samtal, och inte via webbsida, vilken skulle kunna kopplas till LIMSet. Vi har funnit två 

förslag på hur man kan tänkas åtgärda detta.  

 

Det första förslaget är att kunden får en värmekarta skickad till sig för att själv föra in 

koordinaterna för de som de önskar gå vidare med. Ju fler brunnar kunden önskar gå vidare 

med desto större blir risken att någon koordinat blir fel. Det krävs stor noggrannhet från 

kunden då koordinaterna skrivs in. 

 

För detta förslag ansvarar kunden själv för att inmatningsdata blir korrekt. Förslaget tar inte 

upp ytterligare kontroller av brunnarna då orden uppdaterats med kundens val. Med denna 

lösning finns det ingenting som garanterar att tomma brunnar inte kommer att väljas. 

 

Det andra förslaget är att om SiCell låter koppla en inloggning för kunden via webbsidan till 

LIMSet, skulle data om vald brunn kunna importeras samt implementeras direkt till kundens 

order. Valet skulle då kunna ske genom att kunden skriver in koordinaterna för önskade 

brunnar alternativt skulle värmekartan kunna läggas upp på webbsidan och göras klickbar. 

 

Genom att arbeta via webbsidan skulle man kunna implementera varningar som dyker upp 

om kunden råkar välja en brunn som är tom eller som amplifierats dåligt. Det finns även 

möjlighet att lägga in en extra sida där kunden tvingas att kontrollera alla inlämnade uppgifter 

innan han/hon tillåts att gå vidare med de valda brunnarna. 

 

Vi föreslår därför att SiCell utvidgar sin webbsida för att kunna hantera återkoppling gällande 

brunnar och andra delar som kan vara känsliga i arbetsflödet. 

 
Radera viktig information: Det finns alltid en risk för att data raderas antingen av misstag 

eller i tron om att den inte längre är viktig. Detta kan leda till både stora och små 

konsekvenser beroende på vad som raderas. 

 

Det finns många program som idag sparar en löpande historik av data, exempelvis google 

drive och Apples time machine. Om en sådan funktionalitet med kontinuerliga backuper kan 

appliceras på LIMSet så skulle man kunna gå tillbaka och hitta de data man raderat och 

återinföra dem i LIMSet. 

 

Vi har inte tittat vidare på denna risk och inte tagit reda på om sådana moduler existerar. Vid 

intresse är detta någonting som SiCell har möjlighet att titta vidare på. 

 

Ett LIMS, flera programmeringsspråk: Om SiCell skulle finna delar från olika LIMS som 

de skulle vilja implementera i det LIMS som de valt är risken stor att detta blir krånglit och 

svårt att genomföra. Detta eftersom att koden måste modifieras för att bli kompatibelt med 

valt LIMS och detta kan i många fall bli svårare och mer tidskrävande än att skriva ett nytt 

program för LIMSet från grunden. 
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Skulle SiCell finna att det är någon egenskap de skulle vilja implementera i LIMSet föreslår 

vi därför att de i samråd med programmerare avgör om koden ska skrivas från grunden eller 

om det går att ta valda delar. 

 

Ett LIMS, skilda operativsystem: Olika plattformer har skilda behov gällande data, och 

arbetar därför i olika operativsystem. De flesta förslag som projektgruppen har tagit fram kan 

köras på de flesta plattformar eller är oberoende av plattformarna. Här återkommer ett 

problem om man vill sammanfoga ett LIMS med program som använder att annat 

operativsystem. Vi upplever inte detta som någon större risk för de LIMS som vi har valt ut, 

men rekommenderar ändå att SiCell håller ett öga på vilka operativsystem som det LIMS 

man väljer samarbetar med när man väljer införskaffar mjukvara. 

 

Utvidgning av plattformen: Bioteknologi är ett ämne på frammarsch och nya tekniker 

utvecklas ständigt. De maskiner som SiCell startade sin verksamhet med hösten 2013 

kommer sannolikt att vara gamla på marknaden inom några år 

 

Projektgruppen vill inte att det LIMSförslag som tagits fram och det LIMS som SiCell väljer 

att använda ska vara krångligt eller komplicerat att ändra. SiCell ska inte behöva lägga stora 

resurser på avancerad programmering och LIMSet ska inte behöva genomgå stora 

förändringar gällande funktioner och implementering av moduler varje gång en maskin byts 

ut eller kommer till. 

 

För att minimera denna risk rekommenderar vi att SiCell välja ett flexibelt och dynamiskt 

LIMS där man enkelt kan implementera moduler om det skulle behövas. De LIMS som 

projektgruppen rekommenderar, se bilaga 3, är valda för att de ska gå att ändra. Enligt den 

utvärdering som har gjorts kan detta dock vara olika svårt för olika LIMS. SiCell bör tänka på 

hur dynamiskt det LIMS som man väljer är, speciellt om man väljer att leta reda på ett eget 

LIMS.  

 

Svårighet att koppla samman LIMS med gränssnitt: Alla LIMS vi tittat på är paket med 

både moduler och ett gränssnitt. Risken finns att de LIMS som projektgruppen presenterar 

har interface som SiCell inte blir nöjda med. Att skapa ett nytt interface till ett existerande 

LIMS kan bli svårt. 

 

Skulle detta problem uppstå kräver det att programmeringen av interfacet sker med avseende 

på LIMSet. 

 

Värmekartor: I arbetsflödet med enkelcellgenomik, ECG, kommer MDA-kinetiken generera 

en värmekarta, av vilken man får en uppfattning om vilka brunnar det kan vara värt att 

fortsätta analysera. Tyvärr stödjer inte alla de LIMS vi föreslagit sådana kartor (se bilaga 3). 

 

Om värmekartor inte går att implementera, får man titta på alternativ som exempelvis att 

skicka värmekartan externt till kund, vilken själv får skriva koordinater för de brunnar denne 

önskar gå vidare med. I de flesta LIMS finns möjligheter att bifoga filer, så den borde 

åtminstone gå att lägga upp som nedladdningsbar fil. 

 

Grafer: En risk som är lätt åtgärdad, är att det LIMS som SiCell väljer inte stödjer grafer. 

Risken bedöms som liten då grafer är ett vanligt verktyg för att visualisera resultat.  
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Vi har valt att rekommendera även de LIMS som inte kan hantera grafer. Enligt en av våra 

kontaktpersoner, Philip Petterson, finns det en mängd små program med öppen källkod som 

behandlar 2d-grafer som enkelt kan implementeras i en mjukvara.  

 

Risker vid implementering av LIMS: 
 

Redundans i LIMSet: Med många olika delar i LIMSet och mycket information, är det 

viktigt att data struktureras på bästa möjliga sätt för att informationen inte ska upprepas. 

Risken är att man får upprepningar som tar upp onödigt stor plats i databasen. 

 

Detta kan förebyggas genom att göra en tydlig ER-modell över hur data ska lagras i 

databasen som används av LIMSet. När programmeraren tar fram denna ER-modell är det 

viktigt att han/hon tittar på SiCells behov idag och funderar på hur dessa kan komma att 

förändras i framtiden, eftersom datalagring är någonting man ofta bara implementerar en 

gång och sedan sällan ändrar. Datalagring är både krångligt och riskabelt att förändra. 

 

De LIMS vi kollat på använder sig av SQL-databaser men vi har inte gått in i detalj på hur 

lagringen ska ske. Detta är något SiCell får ta beslut om. 

 

Priser som ändras: Priserna på SiCells tjänster kommer med tiden att förändras vilket 

medför risker gällande upprättade ordrar som är under behandling. I och med att fakturor ska 

skickas ut när en order är klar, och det faktum att en order kan ligga under en lång period, 

finns det risk för att priserna kan komma att ändras under pågående order. Ju längre tid en 

order ligger obetald desto större risk löper SiCell för att få kundförluster om kunden hamnar 

på obestånd. Vi föreslår att man delfakturerar kontinuerligt för att minska denna risk. 

 

Systemkrasch: Om LIMSet eller servern som det ligger på skulle krascha, måste det finnas 

en backup för att viktig data inte ska gå förlorad. Risken för att en krasch ska inträffa anser vi 

vara ganska hög och de konsekvenser som följer skulle bli omfattande. Därför måste SiCell 

ha en backup server till sitt LIMS. 

 

Vi föreslår att varje gång som någonting laddas upp i LIMSet eller uppdateras ska det 

automatiskt göras en backup på en annan server. Detta är någonting som man skulle behöva 

implementera. 

 

 

5. Lista över risker 

 

Nedan presenteras den lista som togs fram vid uppstart med arbetet att kartlägga riskerna 

kring arbetet. Då denna lista togs fram tidigt i processen så har flera av riskerna hunnit 

utvärderats. Vi hänvisar därför till Bilaga 4 - LIMS-utvärdering, för information om hur 

några av dessa risker behandlats. 
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Id: Risk: Beskrivning: Åtgärd: 

Lagar att ta hänsyn till: 

1 Att bryta mot 

Personuppgiftslagen 

(PUL) 

Vid hantering av personuppgifter 

måste det finnas dokumenterat att 

personen vilken man sparar 

uppgifter om gett sitt medgivande 

till att uppgifterna sparas. 

Låta kunden skapa en profil 

via webbsidan och 

därigenom godkänna att 

personuppgifterna sparas. 

Programmering: 

2 Att viktig data 

raderas. 

Att data raderas och viktig 

information försvinner ur systemet. 

Sätta administrations 

rättigheter för att radera. 

Införa historik funktion 

vilken gör att man kan gå 

tillbaka. 

3 Att de program man 

finner är 

programmerade i 

annat språk än 

LIMSet. 

 Låta programmerare skriva 

ett liknande program 

anpassat för LIMSet. 

4 Att de LIMS och 

program/egenskaper 

SiCell vill 

kombinera inte 

använder sig av 

samma 

operativsystem. 

 Tala med kunniga 

programmerare om 

problemet uppstår.  

5 Att de LIMS man 

finner har ett 

interface som inte 

uppfyller SiCells 

önskemål. 

De LIMS som gruppen tittat på är 

LIMS med tillhörande interface. 

Skulle man önska göra ett nytt 

interface är risken stor att det blir 

både svårt och tidskrävande. 

En programmerare får med 

hänsyn till LIMSets kod 

sätta ihop ett skrädarsytt 

interface. 

6 Att systemet 

kraschar. 

 Implementera automatisk 

backup på all data som finns 

i LIMSet. 

7 Att beloppet på 

fakturan blir fel vid 

ändring av priser 

under pågående 

order. 

Om SiCell ändrar priserna på sina 

tjänster under en pågående order är 

det risk att de priser kunden blivit 

lovad går förlorade. 

 

 
 

 

 

Låta LIMSet spara ett första 

utkast av fakturan som blir i 

samband med att en order 

läggs. Om möjligt låta 

uppdatera fakturan genom 

hela arbetsprocessen. 
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Id: Risk: Beskrivning: Åtgärd: 

8 Att det blir svårt att 

förändra 

plattformen, alt. 

Plattformen inte blir 

dynamisk. 

Bioteknik branschen är ett område 

som ständigt utvecklas och därför 

måste det vara enkelt att uppdatera 

och ändra i plattformen. Skulle det 

inte vara enkelt finns risken att hela 

plattformen måste bytas ut då 

SiCell expanderar, byter 

maskinvara etc. 

Då dynamik är viktigt för 

SiCells har vi lagt en extra 

stor vikt vid att försöka hitta 

ett LIMS som lever upp till 

detta och därmed reducerar 

risken. 

Datalagring: 

9 Att det uppkommer 

svårigheter med att 

skicka data från 

UppNex till kund. 

För att komma åt UppNex krävs det 

inloggning och att då få ut data 

lagrat på UppNex till en tredje part 

kan bli svårt och medför risker så 

som att det inte kommer att fungera. 

Denna risk är någonting som 

vi kommit överens med 

SiCell om att de kommer gå 

vidare med 

10 Ett en eventuell 

tidsbegränsning av 

datalagring skulle 

kunna medföra att 

viktig data raderas. 

Om data endast lagras på 

UppNex/SiCell under en 

tidsbegränsad period och kunden 

under denna tid ansvarar för att 

hämta hem sina data finns risk för 

missförstånd. Risk för att data 

raderas utan att kunden hunnit 

hämta den etc. 

Vara tydlig i information till 

kund. 

11 Att det skulle kunna 

uppstå problem med 

att hålla 

kundinformationen 

uppdaterad. 

SiCell har tänk att de ska ta mot 

kundinformation och ordrar som de 

sedan själva administrerar. Detta 

medför att SiCell blir ansvariga för 

att kundens uppgifter är 

uppdaterade vilket medför mer jobb 

och risker att uppgifterna inte 

uppdateras. 

Låta kunden göra en profil 

via webbsidan vilken är 

kopplad till LIMSet som då 

kan importera alla uppgifter. 

12 Att det uppkommer 

redundans i 

systemet. 

Om det inte från början sätts en bra 

disposition för hur data ska lagras 

finns det risk för upprepning av 

data, vilket i sin tur kan sakta ner 

systemet och ge uppdaterings fel. 
 

 

 

 

 

 

 

Lägga resurser på att ta fram 

en struktur för hur data ska 

lagras i LIMSet. 
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Id: Risk: Beskrivning: Åtgärd: 

Mänskliga faktorer: 

13 Att SiCell missat att 

se uppdatering av 

order. 

Om orderhantering sker via mail och 

telefon kan det medföra 

missförstånd och orden blir fel. Det 

kan även medföra att ordern inte blir 

uppdaterad och fel analys utförs. 

Det bör tydligt synas i LIMSet 

om kunden valt att göra någon 

förändring av sin order. 

14 Att ett prov under 

arbetsprocessen inte 

scannas. 

Att ett prov inte scannas som det ska 

kan medföra att arbetstagare 

försöker jobba med samma order, 

alternativt att prover tappas bort. 

Införa tydliga rutiner i 

arbetsgruppen på SiCell, detta 

skulle kunna ske i form av ett 

rutindokument. 

15 Att plattans brunnar 

förväxlas. 

Plattorna är märkta i ett hörn för att 

brunnar inte ska kunna förväxlas, 

men om en arbetstagare är trött eller 

stressad kan sådana problem uppstå. 

Genom tydliga rutiner skulle 

man kunna reducera denna 

risk. 

16 Att arbetstagare på 

SiCell förväxlar 

originalplatta och 

utspädningsplatta 

Originalplatta (master plate) är den 

platta som används för 

enkelcellsekvensering och sedan gör 

man utifrån denna en 

utspädningsplatta (dilution plate) för 

MDA-kinetik. Skulle dessa plattor 

förväxlas kan man förstöra ett helt 

prov och följderna skulle bli stora. 

Bör inte inträffa då de har 

varsin streckkod men om det 

sker bör man analytiskt märka 

vilken som är vilken, alt. man 

kör en test. 

17 Att ordrar behandlas 

sent pga. att olika 

arbetstagare har olika 

rutin för 

kundkontakt. 

Arbetstagare kan ha olika rutin för 

att se över sin mail och föra vidare 

uppgifter. Detta medför att om 

kunden finner kontaktuppgifter via 

webbsidan kan en order komma att 

hamna hos en arbetstagare på SiCell 

som vanligtvis inte arbetar med att 

lägga ordrar. 

Skulle kunna åtgärdas med ett 

rutindokument. 

18.a Att fel koordinater 

skrivs in vid val av 

brunn efter MDA-

kinetik. 

Vid val av brunn efter MDA-kinetik 

ges kunden en värmekarta vilken 

visar vilka brunnar som amplifierat 

bra respektive dåligt. Totalt 

representerar dessa kartor 384 

brunnar vilket medför en risk för att 

fel koordinater skrivs in. 

Låta kunden själv välja 

brunnar och på så vis lägga 

över ansvaret på kunden. 

18.b Att kunden klickar 

på fel brunn, ex. en 

tom brunn. 

 Använda en klickbar funktion 

vid val av brunnar via 

webbsidan samt varningar om 

en tom eller dålig brunn väljs. 
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Id: Risk: Beskrivning: Åtgärd: 

19 Att proverna blir 

svåra att hitta 

beroende på hur de 

lagras. 

Beroende på hur prover kommer att 

lagras och hur strukturen för lagring 

ser ut kan det bli svårt att hitta prover 

om det angivna lagringsområdet 

avser större ytor. 

Lägga resurser på att ta fram 

ett system för hur prover ska 

lagras. 

20 Att en faktura 

skickas ut dubbelt 

eller inte alls. 

Om en faktura ska meddelas som 

skickad manuellt i LIMSet är det 

stor risk att detta glöms bort och att 

kund får fler eller inga fakturor. 

Lösa detta genom att ha 

elektronisk faktura som 

skickas via LIMSet, alt. Via 

webbsidan och att det är 

kopplat till LIMSet. 

21 Att stor flexibilitet i 

LIMSet kan leda till 

fel beslut gällande 

ordrar. 

Om uppdatering av ordrar inte är 

kopplat till LIMSet finns det risk 

förfördröjning i uppdateringen. 

Detta kan medföra att en order 

exempelvis stängs trots att ordern 

nyligen uppdaterats för fortsatt 

analys. 

Genom att göra arbetsflödet 

för ordrar i LIMSet visuellt 

och följbart för både kund 

och arbetstagare. 

22 Att streckkoden 

lossnar från ett 

prov. 

 Vi tror att SiCell har mer 

erfarenhet av detta än vad vi 

har. Vi lämnar därför det till 

SiCell att hitta lämplig 

åtgärd. 

Funktioner i LIMSet: 

23 Att det inte går att 

enkelt koppla sub-id 

till orginalprov. 

Vid nya delanalyser kommer 

proverna behöva ges nya sub-idn, 

eftersom samma prov kan köras 

flera gånger i samma analysmetod. 

Dessa sub-idn måste gå att koppla 

tillbaka till originalprovet och 

därmed även till kund. 

Att i ett LIMS koppla mindre 

prov med sub-id tillbaka till 

orginalproven ska inte vara 

någon risk utan handlar bara 

om att implementera ett 

lagringssystem i LIMSet. 

24 Att det inte går att 

implementera 

värmekartor i 

LIMSet. 

Värmekartor är i detta fall en 

grafisk representation över hur bra 

DNAt har amplifierats i de olika 

brunnarna. Om en värmekarta inte 

skulle kunna implementeras i 

LIMSet skulle det medföra 

svårigheter och mer administrativt 

arbete för SiCell. 

 

 

 
 

Skulle problemet uppstå 

finns det LIMS som stödjer 

uppladdning av filer och 

SiCell skulle då kunna ladda 

upp värmekartorna externt 

till LIMSet 



Bilaga 5 

34 

 

Id: Risk: Beskrivning: Åtgärd: 

25 Att grafer inte går 

att implementera i 

det valda LIMSet. 

 Det finns många program 

som stödjer hantering av 

grafer. Därför tror vi att en 

programmerare skulle kunna 

hitta en kod att implementera 

i LIMSet. 
 

26 Att återkoppling till 

kund blir svårt och 

risk att återkoppling 

dröjer. 

Att återkopplingen inte ligger 

kopplad till LIMSet medför risker 

som att återkoppling dröjer, resultat 

från SiCell skickas ut dubbelt, 

alternativt inte alls. 

Då SiCell uttryckligen sagt 

att kontakt med kund inte 

kommer ske via 

webbsida/LIMS är detta en 

del som de själva får hantera. 

 

6. Slutsatser och kommentarer 
 

Vi har under detta arbete funnit att främst två åtgärder kommer att minska flertalet risker och 

därför bör utvärderas vidare och genomföras. Dessa åtgärder är att ta fram ett rutindokument 

och att låta kunder registrera sig själva via webbsidan. 

 

Med ett rutindokument skulle flera risker kopplade till mänskliga faktorer såsom trötthet, 

stress och bristande kommunikation minimeras. Dessutom tror vi att SiCell med ett 

rutindokument skulle kunna komma igång snabbare med användandet av LIMSet, eftersom 

det skulle kunna ses som en användarmanual. 

 

Att låta kunder registrera sig via webbsidan skulle underlätta kraven i 

personuppgiftshantering enligt PUL. Det skulle även underlätta godkännande av 

orderläggningen, återkoppling från kund, val av brunnar från MDA-kinetiken, eftersom 

kunden själv via webbsidan skulle göra en del av det administrera arbete som annars faller på 

SiCells arbetstagare. 

 

Vi rekommenderar även att SiCell i LIMSet implementerar den historikfunktion som tidigare 

presenterats i denna rapport, eftersom en sådan funktion drastiskt minskar riskerna för att 

viktig data försvinner ur systemet. 

 

Vi gjorde under detta arbete en lista på 26 risker. Av dessa strök vi nummer 23 (punkt 6), 

eftersom det efter undersökning visade sig vara snarare en fråga om hur provers id skulle 

sorteras. De kvarvarande riskerna har alla presenterats i denna rapport, men flera har kunnat 

grupperas och presenteras tillsammans. 
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Lysering av enskilda celler 

 

Det steg inom enkelcellgenomik som kanske är mest kritiskt är lysering, 

eftersom exempelvis mindre celler endast innehåller några femtogram 

DNA. Det ställer höga krav på att lyseringsmetoderna ska vara 

skonsamma nog att inte skada DNA, men starka nog att bryta upp 

cellväggen (Yilmaz och Singh, 2012). Här sammanfattas några av de 

lyseringstekniker som finns idag och då främst tekniker som skulle kunna 

tillämpas på enkelcellgenomik. 
 
 

Kemisk, fysisk och enzymatisk lysering 

 
Det finns huvudsakligen tre olika typer av lyseringsmetoder: kemisk, fysisk och 

enzymatisk. Vid kemisk lysering använder man sig vanligen av en stark bas för att 

förstöra cellväggen, medan fysisk lysering utnyttjar yttre påverkan som exempelvis 

upprepad frysning och tining, eller tryckvågor från ultraljud. Enzymatisk lysering 

innebär att enzymer får arbeta på cellväggen och dess bindningar för att på så vis 

bryta upp det. Detta brukar anses vara den mildaste metoden, då den inte riskerar att 

dehydratisera eller på annat sätt förstöra DNA, men metoden kan istället få problem 

till följd av olika bakteriemorfologier (Yilmaz och Singh, 2012). 

 
 

Olika cellmembran – olika stor utmaning 
 

Bakterier kan vara antingen grampositiva eller gramnegativa, vilket innebär att deras 

cellväggar är olika uppbyggda. Grampositiva har ett tjockt lager petidoglykan som 

utgör cellväggen, medan gramnegativa bakterier har ett tunt lager peptidoglykan och 

ett starkt yttre cellmembran. Detta gör ofta gramnegativa bakterier svårare att lysera 

än grampositiva (Salazar och Asenjo, 2007). 

 
 

Enzymatisk lysering – cellväggen klipps upp 
 

Mureinhydrolaser är samlingsnamn för de enzymer som bryter ned peptidoglykan. 

Dessa hydrolaser kan vidare klassificeras i tre olika grupper, glykosidaser, 

endopeptidaser och amidaser,  beroende på var de klyver peptidoglykanet. Amidaser 

klyver exempelvis mellan polysackarider och peptider (Salazar and Asenjo, 2007). 
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ZyGEM tillverkar ett enzymatiskt lyseringskit för bakterier. Deras produkt 

PrepGEMTM Bacteria, använder sig av ett rör specialiserat på DNA-extraktion från en 

mängd olika bakterietypers cellväggar. Denna flexibilitet beror på att man har en 

blandning av enzymer som är aktiva i olika temperaturer. Därmed kan 

enzymaktiviteten styras genom att variera temperaturen. Röret kan hållas stängt under 

hela under hela processen, vilket minskar risken för kontaminering (ZyGEM 

application note 104). I dagsläget har dock ZyGEM ingen produkt för 

enkelcellssekvensering.  
 
 

Kemisk lysering - chip för små volymer 
 

Irimia, Tompkins och Toner (2004) presenterar en teknik där man använder ett chip 

med två olika lösningar, den ena en vätskelösning med en cell i och den andra en 

lyseringsbuffert. Dessa vätskor introduceras sedan i varsin kammare, båda 

innehållande 25pL. Små volymer blandar sig inte med varandra och därför uppstår en 

tvåfasfördelning, vilken man homogeniserar genom att dra ur luften ur systemet. När 

vätskorna blandas lyseras cellväggen och de intracellulära komponenterna faller ut i 

lösningen (Irimia et al., 2004). Se Figur 1. 
 

 
Figur 1. En översiktsbild över Irimia, Tompkins och Toners chip. I den övre kammaren 

introduceras en cell med en vätska som tillsammans utgör en volym på 25 pL. I den undre 

kammaren introduceras 25pL lyseringsbuffert. De båda vätskorna introduceras via respektive 

huvudkanal. Då luften dras ur systemet kommer vätskorna att blandas med varandra och 

cellen lyseras. 
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Bead beating krossar cellmembran med pärlor 
 

Att lysera bakterier med mycket starka cellväggar är en utmaning och här kan såväl 

kemisk lysering, enzymatisk lysering och värmelysering gå bet. En metod värd att 

titta närmare på är då bead beating (Vandeventer et al., 2011). 

 
En eller flera pärlor blandas i en lösning och skakas till dess att pärlorna slår sönder 

cellmembranet och det intracellulära innehållet blottas. Densiteten i pärlorna och 

storleken på dem anpassas efter det prov man har. För prokaryoter är det vanligt med 

glaspärlor med en diameter på 0,1 mm, om inte brunnarna är mycket små, då 

stålpärlor används istället. Värmeutvecklingen som sker när pärlorna slås mot 

brunnarnas väggar hanteras med flytande kväve eller pauser (Biospec products). 
 
Detta är en kraftfull, men samtidigt skonsam metod där membrandelarna och 

cellinnehållet hålls intakt. Men ett problem är att metoden inte används som standard 

för 384-brunnarsplattor ännu.  
 
MiniBeadBeater-96, tillverkad av Biospec products, är byggd för att användas med en 

96-brunnarsplatta, men 384-brunnarsplatta går att montera på apparaten. Företaget 

garanterar god blandning, men lyseringen blir mindre effektivt:  
● Den mindre volymen gör att pärlorna mycket oftare kolliderar med brunnens 

väggar istället för med cellväggarna.  
● Turbulent omblandning, som är en nyckelfaktor för krossa cellmembranen, 

minskar relativt den totala brunnsvolymen 
 

Prokaryoter är inte ens testade i denna uppsättning och företaget har ingen möjlighet 

att göra det själva. Till forskargrupper dit deras maskin kan fraktas lätt kan de erbjuda 

att man själv får testa, mot att de får hjälp att hitta svar på frågorna om vilken 

diameter på pärlorna som behövs, om de ska vara i glas, keramik eller stål, hur länge 

man behöver skaka och vilken typ av försegling av plattan som behövs för att läckage 

inte ska ske. 
 

Om man istället skulle använda två 96-brunnarsplattor med 1 mL-brunnar till 

MiniBeadBeater-96, skulle lysering med pärlmetoden fungera bra även för 

prokaryoter. 
 

 

Effektivt att kombinera metoder 
 

Enzymatisk cellysering är den metod som verkar vara mest lämplig för att lysera 

bakterier när man jämför bead beating, kemisk lysering och ultraljud (Yuan et al., 

2012) (Monks et al., 2013).  
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Men beroende på vad man är ute efter kan olika kombinationer av lyseringsmetoder 

vara av intresse. Är man ute efter stora mängder DNA så har en kombination av 

kemisk lysering och bead beating visat sig vara effektiv. Om man istället är 

intresserad av att få fram DNA från så många olika arter som möjligt i provet kan det 

vara nödvändigt att utöver bead beating och kemisk lysering även applicera 

enzymatisk cellysering(Yuan et al., 2012). 
 

Monks et. al (2013) kunde i sina resultat visa att ultraljud och kemisk lysering endast 

gav 26 % av den mängd karotenoider som enzymatisk lysering genererade. Vad denna 

signifikanta skillnad beror på är ingenting som belyses i artikeln, men med en så stor 

skillnad kan man dra slutsatsen att enzymatisk lysering var betydligt bättre i detta fall. 
 

En blandning av olika lytiska enzymer gav konsekvent bättre resultat på cellyseringen 

än då man endast använde sig av ett enzym, enligt Yuan et. al (2012). Han redovisar 

detta i en tabell som även tar upp lysering där endast lysozyme, mutanolysin eller 

inget enzym alls användes. Eftersom hydrolaser har olika metoder för att klyva 

peptidoglykanet känns det inte otroligt att de medför att de har en varierande effekt på 

olika typer av bakterier. 
 

Det faktum att en blandning av olika lytiska enzymer skulle fungera bättre eller lika 

bra som andra lyseringsmetoder stärker det faktum att ZyGEM’s PrepGEM kit skulle 

kunna vara någonting av intresse för SiCell om det kom ut på marknaden för 

enkelcellsekvensering. 
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Alternativa metoder till MDA 
 

En viktig del i arbetsflödet för enkelcellgenomik (ECG) är att amplifiera hela 

cellens genom, även kallat helgenomamplifiering (HGA). I dagsläget är 

Multiple Displacement Amplification (MDA) den metod som dominerar 

mikrobiell HGA (Blainey, 2013). Det är även metoden som SiCell använder just 

nu, men det är inte den enda metod som kan användas. En nyligen tillämpad 

metod för enkelcell-HGA är Multiple Annealing and Looping Based 

Amplification Cycles (MALBAC). MALBACs loopbaserade system har visat sig 

effektivare än MDA i många aspekter vid enkelcell-sekvensering, exempelvis vid 

upptäckt av Single Nucleotide Variations (Zong et al., 2012). 

Även äldre metoder som Displacement Degenerate Oligonucleotide Primed 

PCR (D-DOP-PCR) har nyligen applicerats på individuella mikroorganismer 

(Blainey, 2013). Vi vill med denna rapport sammanfatta några HGA-metoder 

och ge en förenklad bild av vad som finns att välja på idag till SiCell. Vi har 

även gjort en del detaljerade jämförelser mellan metoderna för att ge en 

uppfattning om i vilket syfte de ska appliceras.  
 

 

Kort sammanfattning av metoderna 
 

MDA 
 

I MDA så har man slumpmässiga 3’ skyddade primrar på DNA templatet. Man använder ett 

DNA-polymeras som har en hög strängförskjutningsaktivitet (strand displacement aktivity), 

så som phi29 eller Bst. Den skapar och förskjuter syntesprodukterna från templatet som 

enkelsträngat DNA. Vid MDA kommer produkterna att vara väldigt stora och i vissa fall 

överstiga 10 000 nukleotider. Jämfört med många PCR-metoder, som genererar produkter på 

högst 1000 nukleotider, medför detta att MDA får en väldigt bra fördelad amplifiering över 

hela templatet. MDA har inte heller några andra stora felaktigheter vid amplifieringen. 

 

 
Bild 1 |Figuren visar en förenklad bild hur MDA-metoden fungerar. Baserad på figur och data från (Blainey, 

2013). Illustration gjord av Handin Madeleine.  
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Degenerate oligonucleotide-primed PCR (DOP-PCR) 
 

DOP-PCR använder sig av hybrid-oligos som har degenererade baser vid vissa positioner för 

att binda tätt till templatet. DOP-PCR brukar oftast utföras i två steg. Det första steget går ut 

på att göra en så bra primerextension på templatet som möjligt. Det andra steget gynnar 

amplikonreplikationen. (Blainey, 2013) 

 

 
Bild 2 | Figuren visar en förenklad bild hur DOP-PCR-metoden fungerar. Baserad på figur och data från 

(Blainey, 2013). Illustration gjord av Handin Madeleine.  
 

 

Displacement-DOP-PCR (D-DOP-PCR) 
 

Detta är en specifik typ DOP-PCR. Skillnaden är att i första steget tillåts 

strängförskjutningsyntes (strand displacement synthesis) från hybridprimrarna. På det sättet 

finns det likheter med MDA. Efter det tillsätter man fler specifika primrar för att med PCR 

amplifiera produkterna från det första steget i nästa steg. Rubicon Genomics marknadsför 

denna typ av HGA under namnet PicoPlex. Trots den ansenliga mängd resurser som lagts på 

att förbättra denna HGA-metod har den endast nyligen börjat användas för enskilda 

mikroorganismer.  

(Blainey, 2013) 

 

 
Bild 3 | Figuren visar en förenklad bild hur D-DOP-PCR-metoden fungerar. Baserad på figur och data från 

(Blainey, 2013). Illustration gjord av Handin Madeleine.  
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Multiple Annealing and Looping Based Cycles (MALBAC) 
 

MALBAC är en relativt ny HGA-metod, utvecklad som ett alternativ till MDA och PCR, som 

uppvisat goda resultat vid applicering på enkelcellsekvensering. MALBAC bygger på fem 

cykler av släckning, förlängning, smältning och loopning. Utnyttjandet av amplikoner 

(amplicons) med komplementära ändar har möjliggjort för ett loopbaserat system. Looparna 

förhindrar exponentiell kopiering genom att polymeraset inte kan binda till icke-linjära 

strängar. Detta ger en nästintill linjär amplifiering (Zong et al., 2012). En linjär amplifiering 

är önskvärd för att man kan få jämnare utryckning.  

 

 
Bild 4 | Figuren visar de steg som MALBAC-metoden bygger på. De fyra sista stegen loopas fem gånger innan 

man avbryter processen (Zong et al., 2012)(“MALBAC,” 290513).  
 

MALBAC har uppvisat många fördelar i jämförelse med övriga tekniker. Den kan redan vid 

små mängder DNA-templat åstadkomma en nästan heltäckande sekvensering och har en liten 

benägenhet till att överrepresentera vissa delar (Zong et al., 2012).  

 

Metoden har med framgång applicerats för att karaktärisera besläktade tumörceller genom att 

studera på skillnader i genomet. I ett experiment från december 2012 jämfördes MALBAC 

mot MDA vid sekvensering av besläktade cancer-celler. Vid användande av MALBAC 

uppnådde man konsekvent en 85-93 % täckning av genomet, medan motsvarande experiment 

för MDA endast gav 72 %. Metoderna testades även i att upptäcka Single Nucleotide 

Variations, tilldelade små mängder DNA. Också här var MALBAC den bästa. Detta har 

mycket att göra med dess är likformade amplifiering, en egenskap som även gör den 

användbar vid studier av Copy Number Variations (Zong et al., 2012).   

 

 

 

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Multiple_Annealing_Looped_Base_Amplification_Cycles_(MALBAC)_Workflow.jpg
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I ett annat experiment från december 2012 användes MALBAC för att förstå komplexiteten 

hos reproducerande celler genom att i hög upplösning studera korsningsprocessen. 

Experimentet hade tidigare utförts med MDA men på grund av den begränsade upplösningen, 

~150kb, blev resultatet osäkert. Med hjälp av MALBAC åstadkom man en upplösning på 

~30kb, vilket resulterade i att man kunde placera 93, 80 och 45 % av korsningarna i intervall 

om 200, 100 och 30kb respektive. Motsvarande siffror för tidigare experiment med MDA är 

59, 37 och 13 % (Lu et al., 2012). Resultatet tyder på att MALBAC är en bättre metod för 

noggranna studier av enkelcell-genom i detta samanhang.  

 

 

Jämförelse mellan metoderna 
 

Idag finns det många olika metoder för HGA, men väldigt lite information om hur HGA-

metoderna står sig mot varandra. Ännu mindre om man kollar på HGA-metoder för ECG, 

vilket förmodligen beror på att ECG är så pass nytt. Vi har samanställt ett par artiklar som 

behandlat ämnet HAG för ECG. 

 

I en jämförelse mellan olika HGA-metoder fick man bäst resultat på icke nedbrutet DNA med 

hjälp av metoderna GenomiPhi och PEP-PCR. 

Metoderna som undersöks är: 

 DOP-PCR   

 Primer Extension Preamplification PCR (PEP-PCR) 

 GenomePlex (Sigma),  

 MDA 

 GenomiPhi DNA Amplification kit  

 Restriction and Circularization Aided Rolling Circle Amplification (RCA-RCA) 

 Blunt-end Ligation-mediated Whole Genome Amplification (BL-WGA) 

 

GenomiPhi är en MDA-baserad metod som säljs av GE-Healthcare (tidigare från Amersham 

Biosciences)(Maciejewska et al., 2013). 

 

Det som man saknar i denna jämförelse är att de inte har använt MALBAC som en av HGA-

metoderna. En annan sak värd att påpeka är att PEP-PCR har en produktkoncentration på 1 

(ng/rxn μL). Detta kan jämföras med MDA som har en produkt koncentration på 1000 (ng/rxn 

μL) (Blainey, 2013). Eftersom PEP-PCR inte ger en bra ökning av koncentrationen så drar vi 

slutsatsen att PEP-PCR inte är att föredra för SiCell. Den mängd DNA som behövs för att 

applicera PEP-PCR effektivt ger en volym som inte ryms i SiCells plattor. Man skulle då bl.a. 

behöva ett extra reningssteg samt extra behållare. Detta är inte praktiskt när man håller på 

med ett stort antal brunnar.  

 

I en artikel av Blainely, 2013 sammanställdes ett antal HGA-metoder i en tabell (se tabell 

nedan). I tabellen kan man se att det bara är DOP-PCR, D-DOP-PCR, Malbac och MDA som 

används regelbundet till enkelcell-HGA. Man kan även avläsa vilka typer av primrar 

metoderna använder sig av(Blainey, 2013). 
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Tabell 1 | Originaldata från (Blainey, 2013). Tabellen beskriver olika HGA-metoder och ett antal av deras egenskaper. Information om de marknadsförs eller inte och av vem 

de då marknadsförs av finns även med. En viktig del är även om de just nu vanligtvis används vid ECG eller inte.  

 

HGA- 

metoder 

Primer 

ligering 

Helt 

degenererade 

primrar 

Delvis 

degenererade 

primrar 

Specifika 

primrar 

RNA/DNA 

hybrid 

primrar 

Sträng 

förskjutnings 

syntes 

PCR 

Exponential 

amplifierings-

steg 

Linjär 

amplifications- 

steg 

Amplifierar  

okänd sekvens 

Minskar 

partisk 

utryckning 

Marknadsförs 

Vanligen 

använd vid 

ECG 

Produkt 

längd (nt) 

Produkt 

koncentration 

(ng/rxn µL) 

LA-PCR Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja 1 0 Ja Dålig Nej Nej 100-1000 50-100 

PEP-PCR Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja 1 0 Ja Dålig Nej Nej 100-1000 1 

IRS-PCR Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja 1 0 Nej Dålig Nej Nej 100-1000 50-100 

DOP-PCR Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja 1-2 0 Ja Förbättrad Sigma Ja 100-1000 50-100 

D-DOP-

PCR 
Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja 2 0 Ja Förbättrad Rubicon Ja 100-1000 50-100 

MDA Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej 1 0 Ja Förbättrad GE, Qiagen Ja > 10,000 1000 

SPIA Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej 0 1 Ja Ingen data NuGen Nej 100-2000 100-150 

MALBAC Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja 1 1 Ja Förbättrad Nej Ökande 500-1500 100 
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I en annan artikel jämförde man MDA, DOP-PCR och balanced-PCR.  Man drog då 

slutsatsen att det inte är någon signifikant skillnad mellan andel genomisk kopiavariations fel 

som MDA gör och antalet DOP-PCR gör. Men de nämner dock att DOP-PCR kan ha många 

begränsningar och skapa felaktigheter som en konsekvens vid PCR-mättnad. Balanced-PCR 

visade i alla experiment de gjorde en sämre prestation än MDA och DOP-PCR.(Ng et al., 

2005) 

 

I en artikel som jämför PEP-PCR, DOP-PCR och Tagged PCR (T-PCR) såg man att samtliga 

metoder hade många små tillägg och bortfall av nukleotider i speciella platser i en enkelcell-

HGA. Dessa platser var dock mikrosatiliter och det är därför förståligt att PCR artefakter blir 

stora. Informationen hos mikrosatiliter är dock inte så relevant för SiCell. 

(Wells et al., 1999) 

 

 

Slutsats 
 

Man kan tillämpa många metoder för HGA men det är inte många som ger en bra 

amplifikation med få mutationer och jämnt utryckt genom. MDA är en pålitlig metod som 

används av många, men troligtvis kommer vi att få se mer av MALBAC i framtiden. Den har 

många bra egenskaper och uppvisat bra resultat inom ECG. I viss mån kan även äldre metoder 

som D-DOP-PCR få en nystart men inom ECG blir det antagligen MDA och MALBAC som 

kommer att dominera marknaden i den närmaste framtiden. 
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Transkriptomik 

 

SiCell kommer att arbeta med genomikstudier på enskilda celler, 

företrädesvis prokaryoter och encelliga eukaryoter. Enkelcellsgenomik är 

ett nytt forskningsfält som det finns välutvecklade tekniker för. Tittar vi en 

bit framåt på vad som är under utveckling ser vi även att 

enkelcelltranskriptomik kan bidra med fördjupad analys av cellers 

egenskaper och släktskap. Att undersöka transkriptom för enskilda celler 

vore därför en naturlig utveckling för SiCell. Denna rapport undersöker 

fyra bakgrundsfrågor och resonerar sedan om vilken påverkan 

transkriptomiken har på utformandet av ett LIMS för SiCell. 
 

 

Vad är transkriptomik? 
 

Medan genomiken handlar om studierna av genomet i en cell, vad som kodas, har 

studien av transkriptomet det vill säga transkripterat RNA från DNA på motsvarande 

sätt fått namnet transkriptomik. Man studerar här vilka gener som uttrycks i en cell 

och hur mycket. Vad som räknas till transkriptomet kan dock variera.  
 

 

Definition 
 

Den breda definitionen är att allt transkriberat material, allt RNA, i en cell utgör 

transkriptomet. Men Tang et al. diskuterar i artikeln Development and applications of 

single-cell transcription analysis (2011) att allt RNA inte alltid är vad som avses med 

begreppet transkriptom.  
 
Även om det för framtiden finns en förhoppning att kunna undersöka allt RNA i en 

cell, är det inte möjligt idag. Om man med dagens analysmetoder ändå gör det 

riskerar man att missa större delen av allt mRNA, eftersom det utgör mindre än 5 % 

av den totala mängden RNA. Det är mRNA som är mest intressant att titta på 

eftersom det tydligast definierar cellens funktion och därför blir en pragmatisk 

definition av transkriptomet relevant. 

 
I Eukaryoter har mRNA en poly(A)-svans som gör den lätt att identifiera. En vanlig 

definition är då att transkriptomet utgörs av alla ”polyadenylerade produkter från 

RNA-polymeras II-aktivitet”.  

 
Prokaryoter utnyttjar inte poly(A)-svansar, så för dessa brukar definitionen av 

transkriptomet istället vara allt mRNA i cellen. Vad som avses med “transkriptom” 

kan därför variera beroende på kontext. (Tang et al., 2011) 
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Beskrivning 

 

Transkriptomik har varit populärt i över ett decennium och man använde tidigt 

enskilda celler. Ett exempel är neuronstudier från 1992 där Eberwine et al. då man 

försiktigt extraherade en nervcell från råtta och utförde amplifiering av RNA med 

hjälp av pipettinjektion. Cellinnehållet sögs därefter ut och analyserades. (Eberwine, 

n.d.) 

 

Transkriptomik bör enligt Tang et al. (2011) innefatta såväl undersökning av exakt 

RNA-sekvens, som kvantitet, lokation, aktivitet som t.ex. translaterad eller nedbruten, 

samt modifikationer som metylering. Transkriptomet är unikt för varje individuell cell 

och studeras därför helst på cellnivå. Exempel på celler som skiljer sig enormt i 

uttryck är stamceller, immunceller eller cancerceller. Numera vet man att celler skiljer 

sig mycket åt även inom samma vävnadstyp. Olikheterna kan bero på slumpskillnader 

som avgör cellens öde, brus, cirkadisk rytm, cellcykel, mikromiljö, nisch och 

epigenetiska effekter hos genomet. 

 

Tidigt i transkriptomikens historia användes microarrays där man hybridiserar efter 

cDNA-syntes. Numera sekvenseras RNA, kallat RNA-seq, vilket är överlägset 

microarrays. Eftersom kvantifiering kan avgöras med mycket högre noggrannhet kan 

man upptäcka nya transkript, splicevarianter och allelspecifika uttryck. (Tang et al., 

2011) 

 
 

Vad skiljer genomik och transkriptomik för 
enskilda celler? 
 

Den stora skillnaden på genomik och transkriptomik är att man tittar på DNA 

respektive RNA. Eftersom RNA är instabilt behöver det oftast omvandlas till DNA, 

även om man undersöker metoder där man kan analysera RNA direkt. I dagsläget kan 

inte transkriptomik och genomik utföras samtidigt, men det är något man hoppas på i 

framtiden. (Tang et al., 2011) 
 
Tang et al. (2011) beskriver arbetsflödet för transkriptomik vilket vi jämför med 

genomik:  
1.   Cellisolering 
Första steget i transkriptomik är att isolera enskilda celler, precis som vid 

genomik.  
2.   Lysering 
Andra steget är precis som vid genomik lyseringen, men här ställs kravet att 

lyseringen inte heller får skada det mer instabila RNA som finns i cellen och 

det får inte störa omvänt transkriptas som används i nästa steg. Lyseringen är 

alltså känsligare vid transkriptomik och man måste mer noggrant välja sin 

metod, men i övrigt ingen skillnad. 
3.   Omvandling av RNA till DNA 
Vid transkriptomik följer steg som har direkt att göra med hanteringen av det mer 

instabila RNA. Det vanligaste är att man först anrikar mRNA, eftersom det 
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naturligt förekommer i väldigt liten andel jämfört med annat RNA. Därefter 

överförs det med hjälp av omvänt transkriptas till cDNA som är mer stabilt 

och går att hantera som vid genomik. Det finns många olika varianter och 

metoder för detta steg, exempelvis förekommer experiment där man går vidare 

med rent RNA även om det inte lyckats tillfredställande än. 
4.   Amplifiering 
Har man nu cDNA blir kommande steg lika som för genomik. 
5.   Kvalitetskontroll med qPCR 
6.   Sekvensering 

 
Om vi tittar på punkt 3 i mer detalj upptäcker vi att det finns många alternativa 

lösningar. I en artikel av Hebenstreit et al. (2012) jämförs de tre standardmetoderna 

Tang, STRT (av varianten SMART) och CEL-Seq. Hebenstreit et al. påpekar att 

metoderna kan ses som modulära, så det finns inget som hindrar att man pusslar 

samma delar från de olika metoderna, t.ex. använda template switching i CEL-seq 

eller poolning i Tang.  

 

 

Tang – en tidig metod 
 

Detta är den första standardmetoden, som andra ofta utgått från eller jämförts mot. 
 
Tang använder omvänt transkriptas direkt på lysatet och därefter sätts ett ankare på 

3’-änden, till vilken polyA-svans kan fästas. En annan primer med annat ankare fästs 

till denna för att initiera syntes av den andra strängen. PCR görs sedan på de två 

ankarsekvenserna. Resultatet fragmenteras och förbereds för sekvenseringsmaskinen. 

 
Ett problem med metoden är att man får stark bias för var omvänt transkriptas släpper. 

Ett annat problem är att man förlorar information om vad som tillhör vilken sträng, 

p.g.a. att fragmentering görs efter PCR. (Hebenstreit, 2012) 

 

 

STRT- template switching 
 

STRT står för Single-cell tagged reverse transcription och är en metod som 

efterliknar ett virus genom att använda så kallad template switching.  
 
Metoden fungerar så att omvänt traskriptas lägger till några enstaka C-nukleotider på 

3’-änden på den första cDNA-strängen. På denna fäster man en oligonukleotid med 

matchande G-nukleotider och en sekvens som fungerar som bindningsställe för 

primer. Såhär förlängs templatet och det sker ett byte från RNA-templat till DNA-

templat. 
 
En förenklad variant på STRT är SMART-Seq. Smart står för Switching mechanism 

at the 5’ end of the RNA transcript och har använts för enkelcelltranskriptomik på 

nervceller. Metoden ger högre täckning än STRT, men det sker genom att man helt 

bortser från kortare delar DNA som hade kunnat bidra med information. 
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Två punkter där STRT och SMART skiljer sig åt är: 
 Streckkodning: Oligonukleotiderna som läggs till i STRT fungerar också som 

streckkod, så att prov kan poolas och sekvenseras samtidigt efter att första 

strängen har syntetiserats. 
 

● Strängspecificitet: Med STRT förlorar man inte informationen om varifrån de två 

DNA-strängarna i transkriptet kommer. I SMART däremot gör man som i Tang-

protokollet och kör oligoD-primrar direkt på lysatet, vilket gör att stränginformation 

går förlorad. (Hebenstreit, 2012) 
 

 

CEL-Seq – linjär amplifiering 
 

Detta är den senaste metoden och används för anrikningen IVT, in vitro transcription, 

istället för PCR, vilket framför allt innebär två skillnader: 

 
● Linjär amplifiering: En fördel med IVT är att amplifieringen är linjär, till 

skillnad mot PCR som är exponentiell, så med IVT fortplantas inte fel 

exponentiellt.  
 

● T7-promotor: Man har en T7-promotor som introduceras med hjälp av en 

streckkodad oligoT-primer för första strängen. Denna promotor kan bindas om 

och om igen i samma reaktion, så man slipper ha flera steg som i PCR där man 

släpper och binder om vart annat.  
 

Metoden är också lite speciell i hur omvandlingen till DNA sker - man låter mRNA 

omvandlas till DNA, för att sedan bli RNA och till sist DNA igen. 
 

När det gäller känslighet och precision är denna metod överlägsen STRT.  Den har 

också används för cellinjeanalys i nematoden C.Elegans. (Hebenstreit, 2012) 
 

 

Vad skiljer transkriptomik för prokaryoter och 
eukaryoter? 
 

Även om man studerat transkriptomik länge, har man inte gjort det för prokaryoter. 

Sorek et al. skriver att prokaryoter dels ansetts för simpla för att transkriptomik ska ge 

intressant information, då deras genom inte har intron, alternativ splicing eller editing, 

och dels är anrikning av mRNA mycket svårare eftersom de inte har någon polyA-

svans. Eftersom >95% av RNA i en cell är rRNA, tRNA och annat RNA skulle man 

få fram väldigt lite information från mRNA om man inte först sorterade ut det. (Sorek 

and Cossart, 2010) 
 

När man nu börjat undersöka transkriptom hos prokaryoter har man märkt att de inte 

är så simpla. Man har hittat alternativa operonstrukturer, en ny typ av icke-kodande 

RNA, ncRNA samt små RNA, sRNA. (Sorek and Cossart, 2010) 
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Vidare beskrivs att transkriptomik hos prokaryoter främst gjorts med två tekniker: 

RNA-seq och genomic tiling arrays. Det vanliga då är att man känner till något om 

sekvensen redan, eftersom teknikerna förutsätter att man har ett referensgenom, men 

de novo-tekniker är under utveckling. (Sorek and Cossart, 2010) 

 
 

RNA-seq 
 

För RNA-seq, liksom andra vanliga transkriptomikmetoder, måste man först extrahera 

RNA från en organism och konvertera det till cDNA med omvänt transkriptas. 

Resultatet efter sekvenseringen blir sedan milliontals fragment av transkriptomet som 

behöver matchas mot ett referensgenom. Vad som transkriberas avgörs utifrån vilka 

matchningar man får. Särskilda lösningar kan krävas för just prokaryoter: 

● Rening av mRNA innan omvänt transkriptas tillförs: Detta är viktigt för att få 

bra coverage. Om man halverar andelen annat RNA, tiodubblas output av 

mRNA, från 5% till 50%. 

● Omvänt transkriptas utan polyA-svans: För eukaryoter använder man polyA-

svansen på mRNA för att fästa de primers som krävs vid omvänd transkriptas. 

Då denna saknas hos prokaryoter måste man använda andra primers, 

exempelvis: 

○ Random hexamer priming 

○ Artificiell polyadenylering 

○ Särskild RNA-prob som ligerats till mRNA 

● cDNA-bibliotek: Finns bibliotek som bibehåller information om strängar, men 

de kostar mycket arbete och innehåller ineffektiva steg. (Sorek and Cossart, 

2010) 

 

Genomic tiling arrays – microarrays 

 

Microarrays är en äldre men mycket välbeprövad teknik där man använder 

hybridisering efter cDNA-syntes. Rening av mRNA behövs då inte men 

normalisering är nödvändigt för att hantera korshybridisering. Microarrays funkar 

ganska bra för prokaryoter eftersom de har så små genom.  
 
En nackdel med metoden, jämfört med RNA-seq, är att man har har mycket lägre 

upplösning, men framför allt att det krävs designade microarrays för varje art. (Sorek 

and Cossart, 2010). Att microarray kräver förkunskap om cellernas genom, gör att 

detta inte är en lämplig metod för en verksamhet som  undersöker okända celler. 
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Vad krävs av SiCells LIMS för att transkriptomik 
ska vara möjlig i framtiden? 
 

Den stora utmaningen för att kunna börja med transkriptomik är metodutvecklingen. 

Om inte metodutvecklingen är av ett helt omvälvande slag, kommer det ha marginell 

betydelse om det är transkriptomik eller genomik som LIMSet hanterar: 
 
Arbetsflödet för genomik och transkriptomik blir ganska lika och skulle inte orsaka 

några problem för ett allmänt implementerat LIMS. Det krävs att det är möjligt att 

införa något extra steg i kedjan, som A -> B -> C måste kunna bli A -> 1 -> B -> C. 

Även någon extra kontroll ska kunna tillföras något av stegen, på motsvarande sätt 

som brunnarna kontrolleras i enkelcellgenomiksteget idag. 

 
Mängden data från exempelvis sekvensering och bioinformatiska analyser är stor vid 

genomik, och för transkriptomik blir denna mängd ännu större. Men eftersom SiCells 

LIMS bara ska hantera urval av detta, som färdiga rapporter eller länkar till databaser, 

kommer det inte påverka valet att LIMS.  
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Ordlista 

 

ECG -Enkelcellgenomik  
HGA- Helgenomamplifiering  
MDA- Multiple displacement amplification  

MALBAC - Multiple annealing and looping–based amplification cycles  
DOP-PCR- Degenerate oligonucleotide-primed PCR 
D-DOP-PCR- Displacement degenerate oligonucleotide-primed PCR  
LIMS- Laboratory Information Management System =>  
PUL- Personuppgiftslagen  

mRNA- Messenger RNA, budbärar RNA  
cDNA- Complementary DNA, syntetiserat från mRNA 
RNA-seq -  RNA-sekvensering, RNA- sequencing, en RNA-sekvenseringsmetod 

qPCR- Realtids-PCR, real time PCR eller quantitative PCR 
STRT-  Single-cell tagged reverse transcription  

SMART - Switching mechanism at the 5’ end of the RNA transcript 
CEL-seq-  Ingen förkortning, utan ett namn på en sekvenseringsmetod för RNA. 
LIMS- Laboratory Information Management System 

SiCell- Namnet på vår beställare, ingen förkortning 

JSF- Java Server Faces 
SSL- Krypteringskyddade sockets, Secure Sockets Layer 
FDT- Fast Data Transfer 
 

Gränssnitt- Interface 

Pärlor - Beads 
Värmekarta - Heatmap 
Streckkod - Barcode  

Relationsdatabashanteringssystem - Relational database management system 
Öppen källkod - Open source  

Öppen programvara - Open source software  
Utspädningsplatta - Dilution plate 
Orginalplatta - Master plate 

 


