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ATCGTGTATTTAATTAGTAAATAGATCGTATAGAGGTTGAAGGCAATCCATATCGT
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TCACCTAGTAAAACGCCTAAAATAAGATGATAACTTAAAGAGACGATGTCACACCA
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ACAATAATAGGTGATAGTTTTCGAGAGGTTAATATTAAAAAATAAATAAAAATCAA
GAGATACGCGATTAGAAAAATACTTGGATGTTCAAAATGCGCAGCCACTAATCCAA
TTATTCAGAATCTGMohammedCAlGJaffGGTGGCATTAAGTAACCCCCAATTGT
GGTTATGAATTGACCCAAATAACCTTTAGAJonasAMattissonAGTGATAGCAT
AGCCTTGTTGTAATTGSofiaTGräsbergTGTCTTTCAGTGGGACTTGTAACGAT
AACTAGATCTTTAGCTCGTCCACCTGCAAGIrisGMolinACGATTAAATAATACA
TGACCAACATSaraTRydbergAÖhrlingTTAAAACTGGTATATAGTTCAAATAG
ACATCTAGAAATCGAATGATACCGTTATGTEricASandströmCTGTTTTGATGA
ATAAAGATATATATTATTCCAATGGCAATGATAGATCTAAATTTAAATGAATAACT
GTGAAAAACYAACTCTAGACATGATTAACCTTAAATAAATTTAAATATGTTCATTT
ATACGGTTBeställare:TQTlineaATTATAAATGAAAAAGCAGGAATTAGCCTTTA
GACTAGCTBeställarrepresentant:TJanTAnderssonTAGATGTAATTTAAGGA
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GCAATTTAATAACAGTAAAGTCAACGTACTGGGCGTAAAATTCAATAATACTACGA
TGTTGGAAATGATTGAGAATATCAAATCATTTTTCGAAAATAAAACTGAAAGTAAT
TTATTTATAGTAACGGCTAATCCTGAAATTGTTGTTTATGCAACTGAACATCCTTC
GTATATGGATTTAATTAATAGTTCGGATTATGTTGTAGCTGATGGAACTGGAGTGG
TTAAAGCATCAAAGCGATTAAATCAACCTCTGAGACGTCGAGTACCAGGGATTGAG
TTGCTTGAAGAATGTTTGAAAATAGCTCATGCAAATCATCAGCGTGTGTATTTACT
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Abstrakt 

I följande rapport kommer vi ta upp hur vi löste problemet med att hitta gemensamma 

sekvenser hos en mängd koagulasnegativa stafylokocker (KNS) för att bl.a. kunna skilja dem 

ifrån dess släkting Staphylococcus aureus (S. aureus). Problemet har sin grund i att 

projektbeställaren, Q-linea, vill kunna identifiera infekterande bakterier i fall av 

blodsjukdomen sepsis. Vi kunde dessvärre inte hitta sekvenser som fungerade för alla våra 

utvalda stafylokocker. Däremot lyckades vi hitta flera sekvenser som parvis fungerade 

tillsammans för att urskilja stafylokockgruppen mot S. aureus. För att utföra alla jämförelser 

konstruerade och implementerade vi en bioinformatisk pipeline med en tredelad 

optimeringsmetod för att göra de tunga beräkningarna snabbare. 
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Bakgrund 

Sepsis 

Trots att det inte är så allmänt känt är sepsis, som förr kallades blodförgiftning, en av 

västvärldens ledande dödsorsaker. Man räknar med att 3 av 1000 invånare drabbas av sepsis 

årligen (Lever & Mackenzie 2007). 

Att snabbt kunna diagnostisera sepsis kan vara avgörande då den generella dödsrisken 

beräknas att vara ca 30 %. Risken ökar till 40 % hos äldre och ända upp till 50 % hos speciellt 

utsatta patienter med det mer allvarliga syndromet sepsis chock (Cohen 2002). Olika 

personer har olika hög risk att drabbas av allvarlig sepsis. Spädbarn och äldre är extra 

utsatta. Män har även högre risk än kvinnor att drabbas (Angus & van der Poll 2013). 

Behandling 

I dagsläget behandlas sepsis med bredspektrumantibiotika (Ferrer et al. 2009), vilket inte är 

optimalt då antibiotikaresistensen ökar och det finns allt färre antibiotika som kan behandla 

multiresistenta bakterier. Om man istället kan identifiera vilken den infekterande bakterien 

är och har kunskaper om dess antibiotikakänslighet skulle man kunna behandla sepsis med 

ett anpassat antibiotikum. 

Beställaren 

Företaget Q-linea arbetar med att utveckla ett helautomatiskt system för att diagnostisera 

sepsis. Med hjälp av padlock probe-teknologi ska systemet kunna skilja på en mängd olika 

sepsispatogener så att det snabbt kan identifiera den infekterande bakterien och ge förslag 

på korrekt behandling efter några timmar. 

Staphylococcus aureus  
Bakteriesläktet Staphylococcus är en av många möjliga orsakande patogener till sepsis. Arten 

Staphylococcus aureus är en av de allra vanligaste sepsisorsakande patogenenerna (Angus & 

van der Poll 2013).  S. aureus kan vara methicillinresistent, vilket gör den svårbehandlad. Den 

är dessutom koagulaspositiv, vilket innebär att om bakterien kommer i kontakt med blodet 

kan blodplasman koagulera (Lowy 1998). Om blodplasman koagulerar lättare än vanligt, ökar 

risken för att blodproppar bildas. Av dessa anledningar är det extra viktigt att kunna särskilja 

S. aureus från andra bakterier.  

Koagulasnegativa stafylokocker  
Koagulasnegativa stafylokocker (KNS:er) kan också orsaka sepsis men är oftast inte lika 

resistenta eller aggressiva som S. aureus  (Becker et al. 2014). Det är således viktigt att kunna 

särskilja S. aureus från gruppen KNS:er för att kunna ge en passande antibiotikabehandling.  

KNS:er tenderar att fästa vid olika medicinska instrument, så som katetrar och proteser, då 

dess cellyta kan fästa vid polymerytor. De kan göra detta eftersom de kan bilda biofilm med 

flera lager (von Eiff et al. 2002). Det är detta som tros vara orsaken till att KNS:erna är ett 

stort problem för sjukhus. 
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Inledning 

Vi i projektgruppen tilldelades ett uppdrag av företaget Q-linea att utföra en mindre del i 

deras stora projekt; att kunna särskilja sepsispatogener ifrån varandra.  

Ett av våra uppdrag var att identifiera unika sekvenser gemensamma för alla KNS:er. Kravet 

var att sekvenserna inte skulle återfinnas i KNS:ernas nära släkting S. aureus, samt att de 

unika sekvenserna heller inte skulle finnas i några andra sepsispatogener eller i mänskligt 

DNA. Dessutom skulle de funna regionerna uppfylla en uppsättning sekretessbelagda 

designkriterier angivna av företaget. Detta för att slutligen ta fram ett förslag på en eller 

flera sekvenser som sedan ska kunna användas som mål till en padlock probe för att på så 

sätt kunna identifiera olika bakterier i ett blodprov. Mer specifikt för att kunna särskilja S. 

aureus mot alla möjliga typer av KNS:er. Dessa unika sekvenser kommer hädanefter, när vi 

talar om dem i dess helhet, kallas för probtargets. 

Utöver detta skulle vi även ta fram en lista på alla möjliga människoförekommande KNS:er 

vars helgenom fanns publikt tillgängligt för nedladdning. Listan utgjorde också basen för de 

KNS:er som vi skulle jämföra. 

Probtargetens utseende 

Designkriterierna bestod av krav på hur probetargeten skulle vara utformad. Den skulle 

bestå av två regioner som skulle skiljas åt av en spacer, se Figur 1. Region 1 skulle vara ett 

visst antal baspar lång och tilläts innehålla ett visst antal mismatches. Nedströms skulle 

Region 2 finnas, vilken består av tre delar: del A, B och C. Del B är den del som skulle binda in 

till en padlock probe utan några mismatches KNS:er emellan, medan del A och C tilläts 

innehålla ett visst antal mismatches. Region 1 fick förekomma i andra sepsispatogener men 

det var önskvärt att den inte förekom alltför ofta. 

 

 

 

Figur 1: En grafisk representation av probtargeten och hur vi valt att namnge dess olika komponenter. 
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Begynnande riskanalys 

Initialt insåg vi att det kanske inte ens är möjligt att hitta en gemensam probtarget. KNS:erna 

kan vara alldeles för lika S. aureus för att kunna finna en sekvens utifrån designkriterierna. 

Det skulle kunna vara så att en sekvens endast skulle fungera för en grupp KNS:er, eller i 

värsta fall, endast till enskilda KNS:er. 

Informationen vi samlat skulle dock kunna användas trots att inte önskat resultat funnits. 

Detta genom att företaget skulle kunna få nya perspektiv på problemet då vi jobbat ifrån en 

annan infallsvinkel och ge tips om hur de kan jobba vidare med problemet.  

Resultat 

Arbetet utfördes mestadels med ett egetskrivet datorprogram. Efter körningar av det 

programmet, samt verifikation av potentiella probtargets med hjälp av Basic Local Alignment 

Search Tool (BLAST) för att kontrollera att de inte existerade i mänskligt DNA eller i S. aureus, 

erhöll vi en lista från BLAST-sökningen där resultatet för olika möjliga Region 2 presenteras. 

Region 2 hos möjliga probtargets som skulle lösa problemet presenteras i Tabell 1. De 

fullständiga resultaten från BLAST-sökningarna presenteras i Bilaga 1. 

 

Metodik 

Eftersom beställaren inte ville att vi skulle bli för influerade av redan existerande metoder 

var ett önskemål från dem att gruppen skulle börja arbeta utifrån ett blankt papper. Därför 

användes i huvudsak inte något externt bioinformatiskt program, utan nästan alla algoritmer 

och bioinformatiska pipelines utvecklade vi själva och de implementerades i Java och 

MySQL. 

KNS-listan 

Att finna en lista med alla människoförekommande KNS:er, som hade helgenom publikt 

tillgängliga, var ett av projektets delmål. För att hitta dessa utförde vi en litteraturstudie där 

Tabell 1: De bästa probtargetsen utifrån parametrarna nedan från BLAST-sökning som tillsammans 
kan särskilja KNS:erna mot S. aureus. Kolumnen KNS säger vilken KNS regionen togs ifrån för BLAST-
sökningen, medan KNS:er kolumnen visar vilka KNS:er proben är unik för. % Identity anger 
procentuella likheten mellan region 2 sekvensen och funnen sekvens, medan % Coverage anger hur 
stor procent av region 2 som har lyckats passas in. Den sökträffen med högst gemensamma % 
Identity och % Coverage noterades. Rutor som noterats med streck fanns inga träffar med 
signifikant likhet. 

 

KNS:er KNS

Position 

Region 2

% Identity              

S. aureus

% Coverage 

S. aureus

% Identity 

Humant

% Coverage 

Humant

K5K10K1K2 K5 1078596 - - 84 90

K9K12 K9 4445296 84 95 87 77

K7K11 K7 2981183 - - - -

K6K8 K6 4638540 - - 91 57

K3K4 K3 351846 - - 91 57
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vi eftersökte människoförekommande KNS:er. Vi fann då en artikel innehållande en färdig 

lista på just dessa (Irlinger 2008) och utifrån denna lista sökte vi vidare efter information om 

varje specifik KNS som fanns listad. Det som vi ville försäkra oss om var ifall de listade 

stafylokockerna verkligen var koagulasnegativa samt om de verkligen var 

människoförekommande. 

Efter verifikation av KNS:erna, och när ytterligare några människoförekommande KNS:er 

funnits utifrån litteraturstudierna samt utifrån återkoppling från företaget, påbörjade vi en 

stor helgenomsökning på dessa 30 människoförekommande KNS:er, som kan ses listade i 

Bilaga 2. Genom att använda hemsidan för National Center for Biotechnology Information 

(NCBI) (www.ncbi.nlm.nih.gov) letade vi information om de 30 människoförekommande 

KNS:erna. 

I denna sökning sparade vi en mängd metadata för att kunna förklara avvikande resultat i 

den senare probtargetsökningen samt hjälpa i verifikationen och valideringen av dess 

resultat. Vi samlade information så som artnamn, antal stammar för arten tillgängliga på 

NCBI, och om den var helgenomssekvenserad eller ej. För att ytterligare öka trovärdigheten 

på genomens kvalitet samlade vi även information om vilket universitet eller institut som 

utfört sekvenseringen, när sekvenseringen utfördes och vilken metod som använts för att 

sekvensera, se Bilaga 2.  

När all information var samlad valde vi ut de tolv KNS:erna som var helgenomsekvenserade 

för vidare användning, se Bilaga 3. 

Framtagning av probtargets 

Vårt angreppssätt gick ut på att dela upp uppgiften i tre mindre delproblem. Det första 

delproblemet var att hitta möjliga gemensamma Region 2-segment för parvisa KNS:er och 

därefter var det andra delproblemet att använda sig av dessa funna Region 2-segment för att 

hitta de korresponderande Region 1-segmenten. Resultatet av denna process blev ett antal 

potentiella probtargets. Slutligen bestod den tredje och sista delen av att jämföra Region 1 

och Region 2 i var och en av dessa potentiella probtargets med sepsispatogenernas och 

människans genom för att sålla bort de probtargets som inte var unika för KNS:erna. 

Gruppering efter släktskap 

Vi grupperade KNS:erna två och två baserat på deras fylogenetiska släktskap (Lamers et al. 

2012). Jämförelserna utfördes sedan parvis på KNS:erna utifrån detta. Tillvägagångssättet 

baserades på att vi trodde att det var lättare att hitta probtargets för KNS:er två och två än 

att försöka hitta en gemensam probtarget på tolv genom direkt. Fördelen här var också att 

det inte hindrade oss från att hitta en probtarget som stämde för en delmängd av KNS:erna. 

Det var också troligare att vi skulle hitta gemensamma probtargets om KNS:erna var 

närmare släkt med varandra då de kunde ha gemensamma gener som skulle kunna vara 

identiska sinsemellan.  

Preparation av KNS:ernas genomfiler 

För att kunna använda KNS:ernas genom som erhållits från litteraturstudien, utfördes en del 

modifieringar. Alla plasmidsekvenser togs manuellt bort ur Fasta-filerna och det togs fram en 

komplementär DNA-sträng med hjälp av onlineverktyget Galaxy (www.usegalaxy.org). 

https://usegalaxy.org/
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Två genom som var sekvenserade med IonTorrent innehöll ett enstaka antal N, vilket 

noterade okänt baspar. Detta kompenserades med att vi bytte ut N till antingen A eller T då 

stafylokockerna har ett högre A-T innehåll än G-C innehåll. Då risken för fel uppskattades 

som mindre genom en mismatch, än att förskjuta hela genomet, bestämdes det att detta var 

ett rimligt tillvägagångssätt. Genomens G-C innehåll fanns antecknade på NCBI bland resten 

av informationen kopplade till sekvenserna. 

Därefter skrevs ett program för att skapa så kallade ordlistor av genomen. För alla tolv 

genom, inklusive dess reverse strand, delades sekvensen upp i ord av olika längder, se Figur 

2. Här skapades genomordlistor av längderna R1, R2, A, B och C som korresponderar till 

respektive del i probtargeten för varje KNS som vi såg i Figur 1.  

Dessa genomordlistor lades in i MySQL som tabeller. 

 

Finna gemensamma del B 

Vi använde oss av MySQL för att hitta alla gemensamma genomord av längd B för varje KNS-

par samt positionerna där dessa finns på varje KNS. Dessa gemensamma genomord 

representerade de möjliga del B i Region 2 för paret då dessa behövde stämma överens utan 

mismatches. I Figur 3 nedan antas följande exempel: KNS1 och KNS2 är ett par och 

ordlängden B är illustrerade med ord av längd 4. 

Figur 2: Ordlistor skapas genom att plocka ut ett ord av en viss längd. Nästa ord 

bildas då ifrån samma sekvens men förskjuts ett steg.  
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Skapandet av fullständiga Region 2s 

De resulterade potentiella del B användes för att bilda kompletta potentiella Region 2s för 

varje KNS med hjälp av ordlistorna innehållande genomord av längd A och C. Alltså, för varje 

gemensamt del B-ord tar vi de två A- och C-orden till vänster och till höger om del B och 

sammanfogar dessa tre till en Region 2. Detta resulterade i två listor med Region 2, en för 

varje KNS, där varje block av Region 2 har identiska del B, se Figur 4. 

 

 

Jämförelse av Region 2 mellan KNS:erna 

Vi jämförde sedan alla Region 2 med samma del B mellan KNS-paren för att se om de var 

kompatibla, det vill säga om de uppfyllde maximumgränsen på antalet mismatches. 

Resultatet av detta blev då en tabell där varje rad var en kompatibel Region 2 i respektive 

KNS. Ett exempel på detta visas i Figur 5. 

 

Figur 3: Till vänster: Exempel av genomordlista med ordlängd 4 för två KNS:er. Till höger: 

Exempel av resulterande gemensam ordlista av samma par KNS:er. 

Figur 4: En del B hos KNS1 sätts ihop till en Region 2 för KNS1. 
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Jämförelse av Region 2 mot S. aureus 

Region 2 skulle inte få återfinnas i sin helhet hos S. aureus. För att minska mängden onödiga 

beräkningar i nästa steg, skrevs ett program som jämförde alla funna Region 2 mot S. aureus. 

På så sätt kunde vissa potentiella Region 2s förkastas. 

Finna region 1 

Nästa steg var att finna gemensamma Region 1 för varje funnen Region 2. För varje rad i 

tabellen extraherade vi alla genomord av längd R1 på lämpligt avstånd ifrån varje Region 2. 

Sedan jämfördes alla erhållna Region 1-ord för ena KNS:en mot alla ord av samma längd för 

den andra KNS:en, se Figur 6. Då två ord matchade varandra innebar det att en potentiell 

probtarget för KNS-paret hittats. Detta resulterade i en mängd probtargets för det KNS-

paret.  Alla potentiella probtargets med både Region 1 och Region 2, jämfördes sedan mot S. 

aureus. 

Figur 5: Region 2 jämförs mellan KNS:er. De som inte uppfyller kriterierna (har för många 

mismatches) sorteras bort. I figuren visas mismatches som röda och matches som gröna. De 

gulmarkerade kommer att kräva ett flertal jämförelser då mer än en finns i någon lista. 
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Jämförelser mellan KNS-par 

Eftersom vi hade tolv KNS:er gjordes ovanstående sökning mellan par sex gånger. Därefter 

jämfördes resultatet av två parsökningar mot varandra så att det genererades en lista på 

potentiella probtargets som fungerade för fyra stycken KNS:er. Tre sådana listor erhölls. 

Slutligen gjordes en jämförelse på samma sätt mellan två av dessa och den listan jämfördes 

sedan med den tredje listan, se Figur 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: I figuren ovan illustreras jämförelsen mellan en giltig Region 1 i den första KNS:en med alla 
Region 1 i den andra KNS:en. Observera att jämförelsen därefter fortsätter med att nästa giltiga 
Region 1 i den första KNS:en jämförs med alla Region 1 i den andra KNS:en och så vidare tills 
slutligen alla möjliga Region 1 har jämförts med varandra. Endast de Region 1 som matchar med 
lika många eller färre än det maximala antalet tillåtna mismatches sparas. 
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Jämförelse av Region 2 mot prioriterad patogenlista 

Av Q-linea fick vi en patogenlista bestående av 250 sepsispatogener att sålla våra 

probtargets mot. Vi hade dock varken tid eller datakraft att göra sökningen mot hela 

patogenlistan. Vi ville ändå testa att skriva om metoden för att göra sådana sökningar, sålla 

bort fler ogiltiga probtargets och verifiera våra resultat. Vi fick därför en prioriterad 

patogenlista på 20 patogener av företaget. Av dessa 20 valde vi ut 17 stycken, som finns 

listade i Bilaga 4, eftersom dessa fanns helgenomsekvenserade på NCBI. Vi sökte i deras 

genom efter alla våra tidigare erhållna probtargets och förkastade de som existerade i 

patogenerna.  

Figur 7: Ett jämförelseschema som visar vilka KNS:er som vi jämfört med varandra och i vilken ordning. 
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Verifikation av proberna genom användning av BLAST 

För att säkerställa att de funna probtargetserna kommer vara specifika för de KNS:er 

proberna ska indikera, skulle vi kunna använda oss av BLAST för att söka mot de andra 

möjliga målen som proberna inte fick fästas till enligt projektbeskrivningen. Dessa är S. 

aureus, humant DNA och andra möjliga sepsispatogener som Q-linea söker på. Anledningen 

till att BLAST skulle användas för detta är att BLAST-algoritmen är gjord för att lätt hantera 

de stora datamängderna sökningen kräver, samt ger identiteten mellan sekvenserna som en 

del av resultaten, vilket krävs enligt de givna designkriterierna. Värt att notera är dock att 

BLAST är en heuristisk sökmetod som offrar noggrannhet mot hastighet. Det betyder att 

verifikation med BLAST inte kan säkerställa om en probtarget verkligen fungerar, då BLASTs 

ofullständiga lösning inte hittade något. Dock säkerställer BLAST-verifikationen att en möjlig 

probtarget inte kan användas, då en annan träff hade för stor likhet. Vi godkänner ändå 

denna metod för verifikation då den på ett enkelt sätt tillåter snabb sökning mot en stor 

databas.  

Sökalgoritmen för BLAST kan hanteras på tre olika sätt, där valet hur BLAST används beror på 

antalet probtargets funna i tidigare steg. Om vi endast hittade ett fåtal möjliga probtargets 

planerade vi att använda oss av NCBIs webbaserade nukleotid-BLAST. Denna tjänst har både 

ett bra användargränssnitt, samt undviker arbete med att skriva egen kod. Dock skulle vi då 

själva behöva undersöka varje probtarget, samt ha krav att följa NCBIs riktlinjer och 

kapacitet (blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Web&PAGE_TYPE=BlastDocs&DOC_TYPE 

=DeveloperInfo), vilket är det som begränsar antalet probetargets för detta 

tillvägagångssätt.  

De andra alternativen utgår från Blast+ applikationen (www.ncbi.nlm.nih.gov/books/ 

NBK279690/), vilket är ett program som tillåter lokal körning av BLAST-algoritmen. Detta 

utförs lättast genom operativsystemet Linux där BLAST kallas på i terminalen. När man 

använder programmet kan man antingen söka på en lokalt skapad databas eller söka online 

genom NCBI. Den webbaserade sökningen undviker skapandet av en egen lokal databas för 

sökningen, dock måste vi fortfarande då ta hänsyn till NCBIs sökningsrestriktioner, vilket den 

lokala sökningen istället undviker. För att förenkla eventuell användning av Blast+ 

applikationen skrevs Perl-kod för att förenkla ett flertal körningar genom terminalen.  

BLAST användes slutligen för att verifiera de framtagna probtargetserna mot S. aureus och 

humant DNA för att säkerställa att dessa sekvenser inte återfanns i varken S. aureus eller det 

mänskliga genomet. Denna sökning utfördes på NCBI:s server genom den webbaserade 

BLAST-sökningen. Då flera Region 1 fanns för varje Region 2 utfördes sökningen endast på 

Region 2 av probtargetsen. Sökfilerna var antingen samtliga utvalda probtargets från fyra 

gemensamma KNS:er eller probtargets från två gemensamma KNS:er, samlade i filer i FASTA-

format. Då antalet möjliga probtargets mellan KNS:er två och två var väldigt stort testades 

endast ett godtyckligt urval probtargets av alla möjliga med BLAST. För att öka kvaliteten och 

känsligheten av sökningen utfördes blastn-sökning med kortast möjliga ordlängden sju 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Why.shtml). 
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Fylogenetiskt träd 

För att verifiera det fylogenetiska trädet av Lamers et al. som visas i Figur 8 bestämde 

gruppen att ett eget träd skulle skapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Först ville vi göra ett fylogenetiskt träd baserat på helgenomen för alla de funna KNS:erna 

samt S. aureus. Då vi inte själva visste hur detta skulle hanteras, hittades en fylogenetisk 

trädgenerator, baserad på NCBIs taxonomi, som heter phyloT (phylot.biobyte.de). Man 

skulle då ange taxonomi-ID för varje organism som man ville ha med i trädet. ID-

taxonominumret kunde man hitta på de sidor, på NCBI, där vi funnit all information om 

KNS:erna så att vi skulle få ett korrekt träd för just de KNS:er vi hittat. 

Tyvärr verkade detta inte fungera speciellt bra. Första försöket gav ett träd där endast 

underarterna blev korrekt ihopparade binärt, medan programmet inte visste hur de övriga 

skulle placeras. Ett andra försök gav ett helt binärt träd, se i Figur 9. Dock såg även detta 

felaktigt ut jämfört med referensträdet (Lamers et al. 2012) då endast underarter placerades 

liknande. 

Figur 8: En förenklad version av det fylogenetika trädet för Stafylockocker (Lamers et al. 2012). 

Utifrån detta träd bestämde vi vilka KNS:er som skulle jämföras med varandra. 

http://phylot.biobyte.de/
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Då phyloT var det onlineverktyg som vi hade hittat som verkade bra för att skapa ett 

fylogenetiskt träd baserat på helgenom, bestämde vi att istället skapa ett träd baserat på 

16S-sekvenser. Vi valde att göra detta för att vi har gjort liknande i tidigare kurser och alltså 

hade kunskap att göra detta i Perl. 16S-sekvenserna valdes ut från de 12 KNS-genomen som 

fanns helgenomssekvenserade (utan contigs eller scaffolds), S. aureus samt en stam från 

gruppen Geobacter som utgrupp. 

Det första vi gjorde var att samla 16S-sekvenserna för samtliga bakterier, via NCBIs hemsida, 

i en gemensam textfil. För KNS:erna användes de länkar till de genom som valts ut tidigare 

för att få ett korrekt träd för just dessa KNS:er. För S. aureus och utgruppen krävdes en 

sökning på NCBI för att finna de helgenom som var senast upplagda, för att få ett så korrekt 

träd som möjligt. 

När 16S-sekvenserna samlats i en gemensam textfil med FASTA-format jämfördes 

sekvenserna mot varandra med Kalign, det utfördes alltså en så kallad multiple sequence 

alignment.  

 

Figur 9: Det fylogenetiska trädet på de människoförekommande koagulasnegativa stafylokockerna 
vi funnit, samt S. aureus. Figuren visar att phyloT kan para ihop underarterna rätt, men att övriga 
är svårplacerade då detta träd inte överensstämmer med referensträdet (Lamers et al. 2012). 
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Efter att sekvenserna hade alignats bestämde vi att det skulle testas fyra olika fylogenetiska 

metoder för att få fram ett bra fylogenetiskt träd. Dessa var Maximum Parsimony, Neighbor 

Joining (NJ), NJ bootstrap analysis och Maximum Likelihood, då tidigare kunskap fanns om 

dessa inom gruppen. 

Dock drogs slutsatsen att dessa träd var otillräckliga då utgruppen placerade bland KNS:erna, 

samt konstiga evolutionära längder i trädet. Vi bestämde att i stället använda det förenklade 

fylogenetiska trädet som visas i Figur 8. 

Optimering 

N-code: Konvertering av ord till siffror 

Ett problem med att jämföra två sekvenser av en viss längd mot varandra är att det är 

kostsamt i datorkraft att jämföra dessa bas mot bas. Om man t.ex. har två sekvenser av 

längd 15 baspar (bp) krävs det 15 jämförelser för enbart de två sekvenserna. Då man har ett 

stort antal sekvenser blir problemet således för stort för att lösa på en rimlig tid.  

Målet med denna optimeringsmetod är att man slipper utföra alla dessa jämförelser. Istället 

för att låta varje bas representeras av A, T, C eller G kodades alla möjliga unika sekvenser av 

godtycklig längd om till ett tal. Om denna längd sattes till exempelvis tre, innebär det att alla 

unika sekvenser AAA, AAC, AAG, … , CAA, … , GAA, … , TTG, TTT ersätts med talen 1, 2, 3, … , 

17, … , 33, … , 63, 64, som kan ses till vänster i Figur 10.  

Därefter konstrueras mismatchtabellen till höger i Figur 10 med alla mismatches för varje tal 

så att man på förhand vet antalet mismatches mellan exempelvis talet 3 (AAG) och talet 64 

(TTT) utan att behöva räkna ut detta varje gång. Enligt ovanstående skulle då en sekvens av 

längd 15 bp kunna ersättas med fem tal och en jämförelse mellan två sekvenser av längd 15 

bp skulle kräva endast fem jämförelser istället för 15.  

Denna metod är ett exempel på en så kallad space-time tradeoff där det läggs resurser på att 

konvertera sekvenser till tal och att konstruera en mismatchtabell i syfte att göra 

jämförelserna snabbare. Givetvis är det så att ju större sekvenser man konverterar till tal, 

desto snabbare skulle jämförelserna bli eftersom varje sekvens kan representeras av ett 

mindre antal tal. Om man lät alla unika sekvenser av längd 20 bp representeras av ett tal 

skulle alltså två sekvenser av längd 100 bp representeras av fem tal och endast fem 

jämförelser skulle krävas för dessa. Dock måste man komma ihåg att det finns 420 (~1,1*1012) 

unika sekvenser av längd 20 och att mismatchtabellen skulle bli 420420 vilket kräver otroligt 

mycket mer minne än vad någon dator klarar av. För att denna metod ska fungera krävs 

alltså att man väljer en lagom sekvenslängd för att få en optimal space-time tradeoff. 
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Partitionering av listor till sublistor  
En återkommande del i vårt projekt var att undersöka om en viss sekvens återfanns i 

genomet hos en annan organism, exempelvis om en av de funna regionerna för en KNS 

återfanns någonstans i genomet hos S. aureus. En förutsättning för att en region skulle 

accepteras var just att den inte återfanns någonstans i genomet hos S. aureus. Med andra 

ord innebär detta att varje potentiell region (hundratusentals för varje par av KNS:er) var 

tvungen att filtreras mot det fullständiga genomet hos S. aureus som är ca 6 miljoner bp med 

forward- och reverse strand. Ett naivt sätt att göra dessa jämförelser på vore att varje region 

jämförs mot S. aureus fullständiga genom, men det skulle ta mycket lång tid. 

Ett annat tillvägagångssätt vore att bara leta i de delar av S. aureus genom där regionen 

skulle kunna återfinnas. Om man exempelvis vill veta om regionen bestående av sekvensen 

ATGC finns i S. aureus behöver man endast leta mot de sekvenser som börjar på A. Därför, 

om man delar upp S. aureus genom i ord och listar dessa i bokstavsordning i förväg, skulle 

sekvensen ATGC bara behövas jämföras mot ca en fjärdedel av listan istället för hela.  

Detta kan tas ett steg längre, då man för var och en av listorna skapar fyra sublistor där även 

dessa är sorterade i bokstavsordning. För sekvensen ATGC skulle det innebära att man först 

hittar listan som börjar med A och därefter endast letar i sublistan som börjar med T.  

I den verkliga implementationen förekommer dock inte sekvenserna uttryckta i baserna 

A,T,C,G utan i sifferkodningen beskriven tidigare. Om man använder samma princip som 

beskrivits i Figur 10 skulle sekvensen GTT AAT GTA GCT TAA kodas till {48, 4, 45, 40, 49} som 

vi antar vara en sekvens från en KNS. Om man sedan vill undersöka om sekvensen återfinns i 

S. aureus skulle alltså S. aureus genom först delas upp i en ordlista och konverteras till 

Figur 10: Konverteringstabell från baser till siffror. Mismatchtabell där antalet mismatches mellan 
två sekvenser finns lagrade och ett exempel på hur detta används för att snabbt bestämma antalet 
mismatches mellan sekvenserna. 
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sifferkod. Denna lista med sifferkod skulle sedan sorteras i sifferordning baserat på första 

siffran. Resultatet av detta skulle bli 64 sorterade listor. Därefter, för var och en av dessa 64 

listor, konstrueras 64 listor till. Dessa är också sorterade i sifferordning baserat på den andra 

siffran. Detta leder till att man får 64*64 (4096) sekundära listor. Således, om man vill hitta 

sekvensen {48, 4, 45, 40, 49} behöver man endast leta i S. aureus-listan som har utseendet 

{48, 4, x, x, x} där x kan vara vilka tal, mindre än eller lika med 64, som helst. Vi benämner 

ordet {48, 4} som adressen till sublistan {48, 4, x, x, x}. Exempel illustreras ytterligare i Figur 

11.  

 

 

 

  

 

 

 

   

 

I ovanstående exempel och Figur 11 har vi antagit att orden har varit av längd 15 bp och med 

hjälp av sifferkodning konverterats till vektorer av längd fem. Kom ihåg att exempelvis 

sekvensen GTT AAT GTA GCT TAA kodas till {48, 4, 45, 40, 49}. Målet med denna 

optimeringsmetod var att, givet att vi har ett ord från en KNS, så fort som möjligt ta reda på 

om det ordet finns i S. aureus. För att få en uppskattning om hur mycket denna 

optimeringsmetod faktiskt snabbar upp letandet, måste vi göra två antaganden. Först antar 

vi att vi har en jämn fördelning av varje ord av längd tre i S. aureus. Mer specifikt, orden AAA 

{1}, AAC {2}, … , GTT {48}, … , TTT {64} antar vi förekommer lika ofta i S. aureus. Vidare antar 

vi antalet unika ord av längd 15 bp i S. aureus genom, som är ungefär lika med 

genomlängden, är 6 miljoner. Detta innebär att med hjälp av den första adressen, {48} i det 

Figur 11: Antag att vi har följande tre sekvenser, eller ord, i en KNS som vi vill veta om de finns i S. 
aureus: ord 1: {2, 17, 12, 2, 60}, ord 2: {48, 4, 45, 40, 49}, ord 3: {48, 35, 1, 7, 25}. Eftersom vi i 
förhand har delat upp alla ord i S. aureus i 64*64 listor baserat på ordens första två siffror vet vi att 
vi endast behöver leta i respektive sublista. För ord 1 hittar vi sublistan som har adressen {2,17} och 
letar därinne efter det fullständiga ordet. I figuren ser vi dock att den listan är tom, d.v.s, det finns 
inga ord i S. aureus som börjar på {2, 17} vilket innebär att vi direkt vet att ord 1 inte finns i S. 
aureus.  För ord 2 hittar vi sublistan som har addressen {48, 4}. Därefter går vi igenom hela 
sublistan för att se om ordet återfinns. I figuren ser vi att ordet återfanns vilket alltså innebär att 
ord 2 finns i S. aureus. För ord 3 hittar vi sublistan som har adressen {48, 35}. Därefter går vi igenom 
hela sublistan för att se om ordet återfinns. I figuren ser vi att vi letade igenom hela sublistan utan 
att hitta ordet, alltså finns inte ord 3 i S. aureus.  
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givna exemplet, letar vi igenom 6*106/64 ⋍ 9,4*104 istället för alla 6 miljoner. Med den 

andra adressen, {48, 4} letar vi igenom 6*106/642 ⋍ 1,5*103 ord vilket är ca 1000 gånger 

färre jämförelser än det naiva sättet, som skulle vara att jämföra alla 6 miljoner ord i hela S. 

aureus genom.  

Tidigt i projektet kördes en så kallad naiv jämförelse mellan ca 300 000 sekvenser från en 

KNS mot det fullständiga genomet för S. aureus som tog ca 2,5 timmar. Efter att denna 

optimeringsmetod implementerats tar motsvarande körning endast ett fåtal sekunder. 

Generellt gäller följande: 

N = antalet unika ord (6 miljoner i ovanstående exempel) 

W = längd av varje unikt ord (15 bp i ovanstående exempel) 

C = konverteringslängden (3 i ovanstående exempel) 

L = antalet nivåer, eller sublistor vi konstruerar (2 i ovanstående exempel {48, 4}) 

Med samma antaganden som ovan skulle då längden av den sublista vi ska leta igenom vara: 

längd = N/(4CL) 

Antalet jämförelser som måste göras i den sublistan ges då av: 

jOpt = längd(W/C) = N/(4CL)(W/C) 

Antalet jämförelser som måste göras på det naiva sättet är: 

jNaiv = N(W/C) 

Antalet jämförelser mellan det naiva sättet och den optimerade metoden ges då av: 

jNaiv/jOpt = (N(W/C)) / (N/(4CL)(W/C)) = 4CL  

MisMatch-Search 
I ovanstående exempel beskrev vi hur man kunde undersöka om en given sekvens X 

förekom, i helhet och exakthet, i genomet hos S. aureus genom att enbart söka i de dellistor 

där en exakt match skulle kunna finnas. I ovanstående fall var det bara att söka i tabeller vars 

första och andra adresser var samma som första och andra siffran hos sekvens X. Detta är ett 

specialfall av ett mer generellt problem som stöttes på under projektet, nämligen; givet två 

listor A och B innehållande nukleotidsekvenser, hitta alla sekvenser X i A som har t stycken 

eller fler mismatches mot alla sekvenser Y i B. Mer specifikt för vårt fall var det att Region 1 

och Region 2 inte skulle förekomma i S. aureus-listan (SaL). Inte heller skulle det finnas 

regioner i SaL som nästan hade samma sekvens som alla Region 1 och Region 2. Mer 

specifikt är detta samma sak som behåll X som en möjlig Region 1 eller Region 2 enbart om X 

har mer än t stycken mismatches mellan sig och alla andra ord i SaL. Ett alternativt sätt att 

formulera detta är att en sekvens X kastas bort endast om man hittar ett ord Y i SaL som har 

t mismatches eller färre mot X. 

För att adressera detta kombinerades både N-code kodning och tabellpartitionering för att 

utveckla MisMatch-Search. Detta är algoritmen som möjliggör att finna om en given sekvens 

X = {x1, x2, ... , xq} finns i genomsekvenslistan, t.ex. SaL, antigen i sin helhet eller inom t 

stycken mismatches. Alltså löser MisMatch-search problemet som beskrevs ovan. 
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Notera att för t = 0 söker man efter identiska sekvenser X i genomsekvenslistan. I princip 

utnyttjar algoritmen MisMatch-tabellen för att veta var i vilka listor X-liknande sekvenser 

skulle finnas. Listadresserna, givet X för tredjenivås partionering, beräknas med följande 

formel: 

(1) 

Adress 1 = i  sådan att m3[X[1], i] ≤ t 

Adress 2 = j  sådan att m3 [X[2], j] ≤ t –m3[X[1],i]; 

Adress 3 = k  sådan att m3 [X[3], k] ≤ t –m3[X[1],i] –m3[X[2],j]; 

där m3 står för MisMatchMatrisen från N-code stycket. Figur 12 illustrerar denna algoritm 

för X = {48, 4, 45, 40, 49} och raderna i figuren till höger representerar kolumnerna/raderna i 

MisMatchMatrisen. 

 

 

Figur 12: En grafisk representation av MisMatch-Search algoritmen. För querysekvensen X = {48, 4, 

45, 40, 49} och t = 2 letar MisMatch-search igenom alla dellistor som alla möjliga sekvenser t 

mismatches ifrån X skulle kunna finnas. Listadresserna som dessa X-liknande sekvenser beräknas 

fram med hjälp av MisMatchMatrisen enligt formel (1). I figuren visas alla möjliga adress1 som 

man ska leta efter inramade i blått. För varje sådan beräknar man därefter alla möjliga adress2 (pil 

följt av tal inramade i rött) och så vidare för adress3 för att specificera noggrannare endast de 

deltabeller av relevans.       
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Diskussion 

Verifiering av resultatet 

På grund av tidsbrist kunde vi inte verifiera våra probtargets mot alla 250 sepsispatogenerna. 

Därför valdes 17 stycken prioriterade patogener ut för att sållas mot. Det finns alltså otroligt 

mycket genetiskt material kvar att verifiera mot. Dessutom har vi bara använt oss av en stam 

av S. aureus vilket blev väldigt tydligt i slutskedet av projektet när vi verifierade mot BLAST 

som kör mot alla typer av stammar. Det var nämligen så att probtargets som inte hittades i 

vår referensstam av S. aureus fanns med väldigt hög likhet i andra stammar. Hade vi vetat 

det vi vet idag och haft mer resurser skulle vi definitivt prioriterat bort att söka mot de 17 

andra patogenerna och lagt mer kraft på att söka mot flera stammar av S. aureus. 

Val av metod  
Troligtvis finns många sätt att lösa denna uppgift på. Mer användning av existerande 

bioinformatiska verktyg, mer trädbaserade sökningar och så vidare. Vi bestämde oss för vårt 

angreppsätt baserat på de kunskaper vi hade i gruppen samt att det var ett önskemål att vi 

skulle tänka fritt utifrån ett blankt papper. Några hade erfarenhet av att programmera i Java 

och MySQL, och vi var alla bekanta med NCBI så det kändes som det naturliga valet för oss 

som grupp.  

Problem med begränsad datakapacitet 

Begränsad datakapacitet var ett stort problem under projektets gång då filerna, 

innehållande sekvenser för KNS:er och patogener, krävde mycket arbetsminne. 

Konsekvensen av detta var att många körningar inte fungerade på våra egna datorer, helt 

enkelt för att vårt arbetsminne inte räckte till. Lösningen till detta blev att köra våra program 

på Informationstekniska centrets (ITC) servrar som har betydligt större kapacitet. Eftersom 

alla användare på en specifik server delar på dess resurser, valde vi att köra våra program på 

helger och kvällar, då det sällan fanns andra användare där.  

Begränsad mängd helsekvenserade genom hos KNS:er  

När vi gjorde KNS-listan så fann vi att endast tolv stycken av de 30 arter vi hittade var 

helgenomsekvenserade. I sökningarna är det en fin balans mellan hur mycket man skall ta 

med. Tar man med onödigt många KNS:er, några som inte är så pass vanliga, så kan 

sökningen förstöras på grund av det. Tar man istället med för få så riskerar man att testet 

sedan fallerar då man missat KNS:er. Kanske kan det vara av intresse att 

helgenomssekvensera några av KNS:erna som finns listade, exempelvis S. capitis subsp. 

urealyticus som vi inte kunde finna något sekvenserat på över huvud taget, men har visats 

vara orsaken till infektioner uppkomna på sjukhus (Cui B et al. 2013). Vi tror att det kan 

finnas fler sådana KNS:er som kan vara värda att kolla upp. 
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Nästa steg med projektet - förbättringsmöjligheter 

Från probtarget till prob 

Då probtargets hittades hade vi som utgångspunkt att ingen probtarget fick ha mer än ett 

antal mismatches. Mer specifikt, då en probtarget jämfördes mot någon annan probtarget 

inom samma grupp skulle antalet mismatches inte överstiga denna gräns. Detta innebär att 

den faktiska proben skulle kunna designas som den direkta komplementärsträngen till vilken 

som helst av de funna probtargetsen. Ett problem med detta skulle dock vara att proben blir 

bättre på att binda in till en KNS-probtarget och sämre till övriga. Ett säkrare sätt att designa 

proben på vore att se till att den har lika många mismatches mot alla probtargets. 

Gradering av probtargets 

Eftersom antalet möjliga probtargets som hittades innan verifiering var fler än vad som är 

rimligt att testa empiriskt, skulle ett graderingssystem kunna införas. Detta graderingssystem 

skulle då gradera alla funna probtargets efter parametrar såsom spacerlängd, hur ofta 

probtargeten förekommer i varje KNS-genom och antalet mismatches. Även förekomsten av 

probtargeten hos andra KNS:er utöver de tolv helsekvenserade kan användas för gradering. 

Notera att detta är positivt för probtargetsen funktion så länge probtargeten inte även finns 

i en S. aureus stam. 

Automatisera och generalisera 

Det vore intressant att utveckla en mjukvara/pipeline med automatisk inmatning av 

genomen av intresse, både de som skall utgöra probtargeten och de genom som 

probtargeten inte får återfinnas i, samt kraven på regionerna. Med denna automatiserade 

pipeline skulle företaget kunna hitta probtargets för andra infektioner än bara sepsis samt 

skulle fungera för alla typer av sökningar på vilka organismer som helst.  

Avslutande ord 

Vi skulle slutligen vilja tacka Q-linea som under projektet gång gett oss värdefull respons och 

råd till vårt arbete. Vi skulle också vilja tacka vår beställarrepresentant Jan Andersson och 

handledare Lena Henriksson som hjälpt oss med arbetet. 

Ett extra tack till lokalvårdspersonalen på EBC och BMC som stått ut med vår ohyggliga 

banan- och clementinskalsproduktion under dessa tre månader.  
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Bilagor 

Bilaga 1: BLAST resultat  
Tabell 2: Fullständiga resultatet från BLAST-sökningen över möjliga region 2 i probtargets. Då sökning 

av probtargets för KNS:er två och två i slutändan utfördes för att se om en lösning var möjlig med 

nuvarande kriterier. Dock kördes endast ett godtyckligt urval av den stora mängden möjliga 

probtargets, där endast de bästa noterades i tabellen nedan. Detta bedömdes godkänt inom gruppen 

då vidare och mer ingående sökningar ändå kommer att krävas för verifikationen av alla probtargets, 

samt för att denna analysen endast var visuell genom BLAST. Kolumnen KNS säger vilken KNS regionen 

togs ifrån för BLAST-sökningen, medan KNS:er kolumnen visar vilka KNS:er proben är unik för. %Identity 

anger procentuella likheten mellan region 2-sekvensen och funnen sekvens, medan %Coverage anger 

hur stor procent av region 2 som har lyckats passas in. Den sökträffen med högst gemensamma 

%Identity och %Coverage noterades. För rutor som noterats med streck fanns inga träffar med 

signifikant likhet. 

 

 

 

KNS:er KNS

Position 

Region 2

% Identity            

S. aureus

% Coverage 

S. aureus

% Identity 

Humant

% Coverage 

Humant

# Av Alla 

Möjliga Sökta

K6K8K1K2 K1 Alla (14 st) 100 100 Ej Utfört Ej Utfört Alla

K5K10K1K2 K5 226087 93 100 89 67 Alla

K5K10K1K2 K5 1078596 - - 84 90 Alla

K5K10K1K2 K5 107556 80 100 86 87 Alla

K5K10K1K2 K5 107552 82 100 86 87 Alla

K7K11K9K12 K7 748621 92 95 - -

Alla signifikant 

skilda

K7K11K9K12 K7 4284490 92 97 - -

Alla signifikant 

skilda

K9K12 K9 1321836 91 82 92 62 13

K9K12 K9 4445296 84 95 87 77 13

K7K11 K7 2741523 85 67 92 62 16

K7K11 K7 4229394 - - 91 57 16

K7K11 K7 2981183 - - - - 16

K7K11 K7 3210374 - - 84 77 16

K7K11 K7 934700 - - 91 57 16

K6K8 K6 2218818 - - 86 72 20

K6K8 K6 2451647 - - 84 92 20

K6K8 K6 2228329 - - 100 47 20

K6K8 K6 3306069 - - 87 75 20

K6K8 K6 4722504 - - 96 57 20

K6K8 K6 3306020 - - 92 65 20

K6K8 K6 4638540 - - 91 57 20

K6K8 K6 2214468 - - 100 50 20

K6K8 K6 3328001 - - 92 62 20

K3K4 K3 351846 - - 91 57 12

K3K4 K3 4603497 - - 92 65 12

K3K4 K3 234399 - - 92 60 12

K3K4 K3 2294792 - - 95 52 12
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Bilaga 2: Människoförekommande KNS-lista 

Tabell 3: En lista på de människoförekommande KNS:er som vi fann i litteraturstudien, kopplat till en 

mängd metadata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Släkt och art Helgenom funnet Antal stammar Sekvenserad av Sekvensering gjord Sekvenseringsetod Publikationer

Staphylococcus auricularis Delvis 1
Harbin Medical 

University
2016-01-06 Illumina HiSeq 1

Staphylococcus capitis subsp. 

capitis
Ja 14

Department of 

Microbiology, Monash 

University

2015-06-12 Pacific Biosciences 2

Staphylococcus capitis subsp. 

urealyticus
Nej

Staphylococcus caprae Delvis 2
Baylor College of 

Medicine
2009-07-17

454 Lifesciences, 

ABI och 

Solexa/Illumina

Staphylococcus cohnii subsp. cohnii Delvis 4
Institute of Microbial 

Technology
2015-04-27

Whole genome 

shotgun sequencing 

och Illumina MiSeq

1

Staphylococcus cohnii subsp. 

urealyticus
Nej

Staphylococcus epidermidis Ja 307 TIGR 2005-01-13 Okänd 1

Staphylococcus equorum Ja 4 Shinansan University 2015-11-05
Illumina och Pacific 

Biosciences
1

Staphylococcus gallinarum Delvis 1 Zhejiang University 2015-02-13 Illumina HiSeq 2

Staphylococcus haemolyticus Ja 177
US Pharmacopeial 

Convention
2015-04-16

Ion Torrent PGM 

platform
1

Staphylococcus hominis subsp. 

hominis
Delvis 2 Broad Institute 2010-12-06 454 Lifesciences

Staphylococcus hominis subsp. 

novobiosepticus
Nej

Staphylococcus intermedius Delvis 1
University of 

Edinburgh
2012-06-06 Okänd

Staphylococcus lentus Delvis 1
Korea Food Research 

Institute
2012-08-10 IonTorrent 3

Staphylococcus lugdunensis Ja 11

University of 

Maryland School of 

Medicine Institute for 

Genome Sciences

2016-03-28 Pacific Biosciences 1

Staphylococcus massiliensis Delvis 2 URMITE 2012-09-21 454 Lifesciences 1

Staphylococcus pasteuri Ja 3 Kyung Hee University 2013-11-01 454 Lifesciences

Staphylococcus pettenkoferi Delvis 1
J. Craig Venter 

Institute
2011-12-22 454 Lifesciences

Staphylococcus pseudintermedius Ja 4
University of 

Copenhagen
2013-01-09

454 Lifesciences, 

IonTorrent och 

Illumina

1

Staphylococcus pseudolugdunensis Nej

Staphylococcus saccharolyticus Nej

Staphylococcus saprophyticus 

subsp. saprophyticus
Ja 2

Kitasato Institute for 

Life Sciences
2005-08-12 Okänd 1

Staphylococcus schleiferi subsp. 

schleiferi
Ja 5 Juntendo University 2015-09-17

454 GS FLX, Illumina 

Hiseq och ABI 3730
2

Staphylococcus sciuri subsp. 

carnaticus
Nej

Staphylococcus sciuri subsp. 

rodentium
Nej

Staphylococcus sciuri subsp. sciuri Delvis 2 Interv Neuroradiol 2015-07-06 Illumina HiSeq 1

Staphylococcus simulans Ja 5

University of 

Maryland School of 

Medicine Institute for 

Genome Sciences

2016-02-12 Pacific Biosciences 1

Staphylococcus succinus Delvis 1 Jiamusi University 2015-05-14 Illumina HiSeq 1

Staphylococcus warneri Ja 16 University of Alberta 2013-01-23 Okänd 1

Staphylococcus xylosus Ja 7 INRA-MIG 2014-09-09 Okänd 1
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Bilaga 3: Helgenomssekvenserade KNS-lista 

Tabell 4: En lista på de människoförekommande KNS:er vars genom finns helgenomssekvenserat 

online.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art Sekvenserad Sekvenseringsmetod

Staphylococcus capitis subsp. 

capitis
2015-06-12 Pacific Biosciences

Staphylococcus epidermidis 2005-01-13 Okänd

Staphylococcus equorum 2015-11-05
Illumina och Pacific 

Biosciences

Staphylococcus haemolyticus 2015-04-16
Ion Torrent och PGM 

Platform

Staphylococcus lugdunensis 2016-03-28 Pacific Biosciences

Staphylococcus pasteuri 2013-11-01 454 Lifesciences

Staphylococcus 

pseudintermedius
2013-01-09

454 Lifesciences, Ion 

Torrent och Illumina

Staphylococcus saprophyticus 

subsp. saprophyticus
2005-08-12 Okänd

Staphylococcus schleiferi subsp. 

schleiferi
2015-09-17

454 GS FLX, Illumina 

Hiseq och ABI 3730

Staphylococcus simulans 2016-02-12 Pacific Biosciences

Staphylococcus warneri 2013-01-23 Okänd

Staphylococcus xylosus 2014-09-09 Okänd
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Bilaga 4: Prioriterad patogenslista 

Tabell 5: Lista över prioriterade patogener vi körde mot för att sålla bort probtargets.  

P1 Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 

P2 Pseudomonas aeruginosa PAO1 

P3 Streptococcus pyogenes M1 GAS 

P4 Streptococcus pneumoniae R6 

P5 Enterococcus faecalis V583 

P6 Listeria monocytogenes str. 4b F2365 

P7 Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae NTUH-K2044 

P8 Citrobacter koseri ATCC BAA-895  

P9 Acinetobacter baumannii ACICU 

P10 Micrococcus luteus NCTC 2665 

P11 Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC 13047 

P12 Bacteroides fragilis NCTC 9343 

P13 Haemophilus influenzae F3031 

P14 Enterococcus faecium DO 

P15 Enterobacter aerogenes KCTC 2190 

P16 Klebsiella oxytoca KCTC 1686 

P17 Proteus mirabilis BB2000 
 

 

 


