
https://www.zotero.org/google-docs/?Q37J8k


Abstract

This study investigates the analyses and clustering of Campylobacter spp., Listeria
monocytogenes and Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) at Livsmedelsverket.
Livsmedelsverket is a control authority in Sweden. They work with eating habits, what food
contains and safe food and good drinking water, where outbreak investigations of the
above-mentioned bacterial types is a part of the work. For the investigations
Livsmedelsverket uses a pipeline that is written in the programming language Python. The
purpose of this project is to add identification of virulence genes and analysis of the STEC
bacterium to the script. But also to develop the existing method to be able to cluster more
isolates without losing information, enable the user to adjust parameters in the pipeline and
write an ethical analysis to the work that is done. Our study shows the analysis and clustering
of the three different types of bacteria, clustering of the samples from the analysis, both
adaptively and statically, and that it can determine serotype, sequence type and virulence
genes. We therefore conclude that STEC can be added to outbreak investigations at
Livsmedelsverkets in-house pipeline. The clustering method has also been modified to be
able to use more of the information given from the samples with the restriction of having
lower accuracy.
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Populärvetenskaplig sammanfattning

Livsmedelsverket är en kontrollmyndighet i Sverige. De arbetar kring matvanor, innehåll i
livsmedel och säkerhet kring mat och vatten där bland annat utbrottsutredningar görs av
bakterietyperna Campylobacter spp., Listeria monocytogenes och Shigatoxin-producerande
Escherichia coli (STEC). Myndigheten sekvenserar bakterier som påvisats i livsmedel och
vatten. Sedan kan sekvenserna analyseras med hjälp av ett analysflöde skriven i kod, en så
kallad in-house pipeline. Projektgruppen som har skrivit denna rapport har fått en beställning
från Livsmedelsverket. I denna beställning ville Livsmedelsverket att det nuvarande
analysflödet förbättras. Detta genom att inkludera identifiering av virulensgener och analys
av bakterien STEC till flödet. Dessutom skulle den befintliga metoden utvecklas för att kunna
klustra fler isolat, utan att förlora information, såväl som att möjliggöra för användaren att
kunna justera parametrar i analysflödet. Slutligen skrevs en etisk analys till det arbete som
gjorts. Korrigeringar i analysflödet har gjorts med hjälp av UPPMAX som är en
högprestandadator vid Uppsala universitet. Analysflödet är skrivet i programmeringsspråken
R, Python och Bash. Slutresultatet är ett analysflöde som kan analysera tre olika
bakterietyper, klustra proverna från analysen både adaptivt och statiskt, samt att det kan
bestämma serotyp, sekvenstyp och virulensgener.
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Förkortningar och förklaringar

adapter dimers biprodukt från ligering av adapters till DNA-fragmentet vid
DNA-sekvensering

alignment att jämföra sekvenser för att hitta likheter och olikheter mellan dem
assembly sammanfogning av kortare till längre sekvenser, mer lika hela genomet
bp baspar
depth värde som visar antalet unika reads som påvisar att en position

innehåller en viss bas, även kallat coverage.
FASTA textbaserat filformat för sekvensdata
FASTQ textbaserat filformat för sekvensdata med kvalitetsvärde enligt

Phred-skalan
FOHM Folkhälsomyndigheten
GC guanin och cytosin
indel baser i en sekvens som antingen tagits bort eller lagts till i jämförelse

med ett referensgenom
IonTorrent Thermo Fishers sekvenseringsinstrument
kant en förbindelse mellan två datapunkter, kan vara enkel eller dubbelriktad
kantvikt ett värde associerat med en förbindelse mellan två datapunkter, t.ex.

avstånd eller flöde
k-mer delsträng av längden k baspar
MiSeq Illuminas sekvenseringsinstrument
MLST en typningsmetod, (Multi-Locus Sequencing Typing)
MLVA en typningsmetod, (Multi-Locus Variable number tandem repeat

Analysis)
PFGE en typningsmetod, (Pulsed-Field Gel Electrophoresis)
Phred kvalitets-skala för sekvenserade nukleotid-baspar
pipeline analysflöde skrivet i kod
read sekvenserat DNA-segment
referensgenom sekvens från ett genom som används som referens för andra sekvenser
rekombination DNA-segment byts ut mot en annan DNA-sekvens, åstadkommer

genetisk variation
serotyper antigener som finns på bakteriens yta
SNP punktmutation i genomet där ett baspar har förändrats, (Single

Nucleotide Polymorphism)
ST sekvenstyp
WSL2 Windows subsystem for Linux 2
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1 Bakgrund och syfte
Syftet med rapporten är att överlämna förbättringar av Livsmedelsverkets bioinformatiska
analysflöde av bakterieisolat. Rapportens syfte är således att ge bakgrund kring det nuvarande
analysflödet, samt hur analysflödet har förbättrats under rubriken utförande. I diskussionen
tas de förbättringar som har tillämpats på analysflödet upp.

1.1 Livsmedelsverkets pipeline
Bakterieisolat som påvisats i mat och vatten kan sekvenseras med hjälp av next generation
sequencing (NGS). Livsmedelsverket kan sedan analysera sekvenserna ytterligare med hjälp
av en in-house pipeline (Östlund 2019). I enkla termer är en pipeline en serie av analyser som
utförs av kod, i detta fall med programmeringsspråket Python. In-house innebär att denna
analys sker inom företaget.

Analys med pipeline är viktigt för att kunna jämföra bakterieisolat från patienter och
livsmedel eller miljö. “Det är viktigt att analysen utförs med hög precision och noggrannhet
eftersom eventuella felaktiga resultat kan få stora konsekvenser” (Livsmedelsverket,
skriftligen [personlig kommunikation]). Pipelinen består av två skript. Ett skript för analys av
datan från sekvenseringen som resulterar i typning, och ett skript för klustring utifrån
resultatet från analysen.

Det första skriptet börjar med att bearbeta provet för att förbereda det för ytterligare analys
genom nedsampling, trimning, kvalitetskontroll, artbestämning för att identifiera
kontaminering, assembly och korrigering av denna. Sedan utförs en typning som kallas
MLST, identifiering av serotyper och virulensgener, samt till sist en analys för att identifiera
Single Nucleotide Polymorphism (SNP) i bakteriernas genom.

Andra skriptet, klustring, utförs med hjälp av SNP:ar som står för punktmutation. Klustring
kan generellt ske via SNP eller gene-by-gene. För att utföra analysen finns det många
alternativ (Östlund 2019). I sin rapport nämner Östlund, fylogenianalys, core genome MLST
(cgMLST) och k-mer baserad klustring. Östlund motiverar i rapporten att SNP-analys är den
metod för klustring som är mest effektiv för Livsmedelsverket, men att det finns delar av
koden som kan förbättras. Livsmedelsverket vill således att den nuvarande metoden ska
förbättras. Mer om det går att läsa under rubriken utförande (se 2.5 Utvecklingar och
ändringar för klustermetoden).

Nedanstående figur (Figur 1) ger en överblick över funktioner som finns med i skripten för
att analysen ska utföras. Det första skriptet är i figuren markerat i orange, där SNP-analysen
är övergången till det andra skriptet som är markerat i blått.
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Figur 1. Figuren visar de olika delarna av pipelinen och i vilken ordning de förekommer. Rutorna i figuren motsvaras
av funktioner i koden som alla utför en eller flera specifika uppdrag. De orangea rutorna visar delar i analysen,
medan de blå rutorna visar delar i klustringen.

1.2 Bakterier
De bakterier som är involverade i pipelinen är Campylobacter spp., Listeria monocytogenes
och STEC. De två förstnämnda är sedan tidigare implementerade i pipelinen, och analysen av
dessa utökas i och med detta projekt. Medan den sistnämnda bakterien implementeras i
pipelinen under detta projekt.

1.2.1 Campylobacter spp.
Den gramnegativa bakterien Campylobacter anses vara den vanligaste bakterien i världen
som framkallar mag- och tarminflammation (Sopwith et al. 2006). Bakterien smittar främst
via olika typer av kött såsom kyckling, men även obehandlad mjölk (Livsmedelsverket,
skriftligen [personlig kommunikation]). Detta eftersom bakterien hittas i tarmen hos
exempelvis fågel, gris, får och nöt. Smittan kan spridas via ytor och händer, och kan ge
diarré, illamående, feber, kräkningar och magont. Smittan kan senare leda till problem med
lederna. I utvecklingsländer är bakterien orsaken till en endemi, stor smittspridning i landet,
och utbrotten sker främst på grund av kontaminerat vatten (Sopwith et al. 2006).
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1.2.2 Listeria monocytogenes
Patogenen Listeria monocytogenes är en grampositiv bakterie som har varit ett stort problem
inom matindustrin under det senaste decenniet. Bakterien kan klassificeras till 13 olika
serotyper, men de serotyper som är av högst intresse är serotyp 1/2a, 1/2b, and 4b, då dessa
främst berör utbrott i samband med människor (Orsi et al. 2011). Bakterien kan överleva dels
i exempelvis golvbrunnar eller ytor på anläggningar, men även i kylskåp (Livsmedelsverket,
skriftligen [personlig kommunikation]). Smitta från bakterien är främst farlig för riskgrupper
där den kan vara dödlig, samt gravida där den kan skada fostret.

1.2.3 Shigatoxin-producerande Escherichia coli
STEC är ett samlingsbegrepp för de typer av E. coli som producerar shigatoxin, ett gift som
kan orsaka allvarlig sjukdom hos människa och kan även kallas VTEC (Livsmedelsverket,
skriftligen [personlig kommunikation]). STEC trivs i mag- och tarmkanalen och den finns
framförallt hos nötkreatur. Bakterien orsakar ingen infektion hos djur däremot är den patogen
för människor, alltså sjukdomsorsakande. STEC har en hög smittspridning då den är zoonos
vilket innebär den kan smitta mellan människa och djur (Egervärn & Flink 2014). Det är
shigatoxinet som orsakar sjukdom, vilket kodas av stx-genen. Shigatoxinet består av två
grupper toxin, Stx1 och Stx2 (Heiman et al. 2012).

1.3 Delar av pipeline
Pipelinen består av flera delar som hanterar olika steg i analysen av provet. En eller flera av
dessa delar kan väljas att köras i pipelinen av användaren. Information från de delar som körs
sammanställs vid körning av pipelinen i en sammanfattande rapport.

1.3.1 Nedsampling
Första steget i pipelinen är nedsampling och input till denna del kan bestå av antingen ett eller
flera bakterieprover. Östlund har designat pipelinen så att den kan hantera prov som kommer
från arterna Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter lari och Listeria
monocytogenes (Östlund 2019). Det här projektet går ut på att designa pipelinen så att den
även kan analysera STEC. Pipelinen är optimerad för prov som har sekvenserats med
IonTorrent (Thermo Fischer) eller MiSeq (Illumina). Den första tekniken ger reads som är
upp till 600 baspar (bp) långa (Thermo Fischer Scientific Inc 2018), medan den senare ger
reads som är upp till 300 bp (Illumina Inc 2021).

Syftet med nedsamplingen är att minska mängden data som analyseras i de nästkommande
stegen i pipelinen. Detta för att spara tid, men även för att undvika en sämre assembly på
grund av för stor datamängd (Östlund 2019). Programmet som används för nedsampling är
Seqtk (Li 2018), som slumpmässigt väljer ett antal reads från input-filerna. Antalet reads som
programmet väljer ut baseras på en formel som Östlund har implementerat i pipelinen för
Listeria och Campylobacter. Formeln syns i ekvation 1 nedan:

[1](𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 ×  𝑇ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔) ÷ 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑙ä𝑛𝑔𝑑 =  𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑠
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Genomstorleken som används är tre miljoner bp för Listeria och Campylobacter, samt fem
miljoner bp för STEC. Detta på grund av att de största bakteriegenomen som pipelinen ska
hantera har denna storlek. I samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och
Folkhälsomyndigheten (FOHM) har Östlund bestämt att täckningen ska vara 100, eftersom
”det bör ge lagom mycket data för att göra en bra assembly och för att hitta SNP:ar senare i
analysen” (Östlund 2019). Livsmedelsverket har sagt att vi ska använda samma täckning som
Östlund, samt ovanstående storlekar på genomen (Livsmedelsverket, muntligen [personlig
kommunikation]). I den ursprungliga koden är readlängden satt till 500 bp (250 bp x 2) för
prov från MiSeq, samt till 300 bp för prov från IonTorrent. Dessa längder används även i
fortsättningen.

1.3.2 Trimning
Pipelinen använder programmet Trimmomatic för att trimma reads i fastq-format (Östlund
2019). Kvaliteten av reads ökar vid användningen av Trimmomatic för att programmet tar
bort särskilda komponenter och baser (USADELLAB). Phred kvalitetsskala används för att
bestämma basparens kvalitet och den är logaritmisk relaterad till base-calling error
(sannolikheten att ett baspar är inkorrekt). Därmed har ett baspar med låg base-calling error
ett högt kvalitetsvärde. En base-calling error på 1/1000 baspar ger ett kvalitetsvärde på 30
medan ett base-calling error på 1/10000 ger ett kvalitetsvärde av 40 (Ewing & Green 1998).

Fastq-filerna från nedsamplingen eller originalfilerna är input till Trimmomatic (Östlund
2019). För MiSeq-reads trimmas eventuella Illumina-adapters och baser med ett
genomsnittligt kvalitetsvärde längre än 15 bort. Reads med en längd under 40 baspar (bp)
trimmas också bort. Resultatet blir fyra fastq-filer (USADELLAB). Dessa värden gäller då
standardparametrar för trimningen används. Två filer motsvarar output där båda read-paren
klarade trimningen. De andra två filerna motsvarar det korresponderande, oparade output, där
en read klarade trimningen men inte den andra. IonTorrent-reads genomgår samma
trimmning som MiSeq, förutom trimning av Illumina-adapters. Dessutom genomgår
IonTorrent-reads ytterligare en trimning av baser, eftersom baser i början och slutet med ett
kvalitetsvärde under 30 trimmas bort vid användning av standardparametrar (Östlund 2019).
Resultatet blir en fastq-fil (USADELLAB).

1.3.3 Kvalitetskontroll
Pipelinen använder programmet FastQC för kvalitetskontroll på reads (Östlund 2019).
Kvalitetskontrollen för assemblyn sker i skriptet “bacil-analysis.py” där två kvalitetsvärden
tas fram (se 1.3.5 Assembly). FastQC generar en QC-rapport som beskriver kvaliteten på
reads. Rapporten innehåller information om olika kvalitetsmått (Babraham Bioinformatics).
Till exempel anges längden på varje reads och kvaliteten för varje baspar (se avsnitt 3. 1
Generellt) (Babraham Bioinformatics). Därmed kan den övergripande kvaliteten på readsen
avgöras. Programmet använder sig av Phred-skalan för att ange kvaliteten (Babraham
Bioinformatics).
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Fastq-filerna skapade från trimmningen är input till programmet (Östlund 2019). Resultatet är
en HTML-fil som innehåller data och figurer från QC-rapporten (Babraham Bioinformatics).
Om kvaliteten inte uppnår kvalitetsprestandan eller om den inte klarade av kvalitetskontrollen
överhuvudtaget skrivs “WARN” och “FAIL” ut i pipelinens logg (Östlund 2019).

1.3.4 Artbestämning
Artbestämning görs i pipelinen för att identifiera vilken art provet innehåller. Detta fyller
även syftet att eventuell kontamination upptäcks, eftersom den identifierade arten i ett sådant
fall får lägre matchning med provet. Programmet som används för artbestämningen är
Kraken2 som har en hög noggrannhet (Wood DE et al. 2019). Kraken använder kortare
strängar i provets sekvens, så kallade k-merer, som var och en matchas mot k-merer i en
databas (Wood DE & Salzberg 2014). Vidare så finns det k-merer som identifieras i LCA
(lowest common ancestor) i databasen. LCA innebär alltså ett lägsta gemensamt ursprung.
Kraken använder de arter från LCA som innehåller de identifierade k-mererna för att
bestämma vilken art provet tillhör. Input till artbestämningen är trimmade reads från
trimningssteget av pipelinen (se avsnitt 1.3.2 Trimning).

Artbestämningen returnerar dels en fil som innehåller en fullständig rapport och dels en fil
med den slutliga klassificeringen. Rapporten innehåller bland annat andelen matchning mot
databasen, vetenskapliga namnet på bakterien som identifierats och vilken nivå av den
biologiska systematiken som identifierats (exempelvis familj, släkte eller art) (Wood D 2019).
Den andra filen innehåller namn på klassificerad art och andelen matchning för denna
(Östlund 2019). I pipelinen returneras även en varning om andelen matchning är under 80%,
eftersom det kan vara ett tecken på kontaminering. Detta bör i så fall studeras närmare i den
fullständiga rapporten från artbestämningen. Då provet är sekvenserat med MiSeq används de
trimmade filerna som är av typen parade reads som input, vilket anges som en parameter för
Kraken i pipelinen.

1.3.5 Assembly
Assembly av genom är metoder för att sätta samman de kortare reads som skapas från den
sekvenseringsteknik som används till längre sekvenser (Liao et al. 2019). Detta för att
komma nära den korrekta sekvensen av provet. Det kan jämföras med att sätta samman
pusselbitar till ett pussel med rätt motiv.

Assembly av genom kan göras med två olika metoder, antingen med en referens eller utan en
referens, så kallad de novo-assembly (Lischer & Shimizu 2017). I artikeln förklaras att
assembly med referens bygger på att reads kan matchas mot redan tillgängliga sekvenser av
samma eller en besläktad art till provet. Vid de novo-assembly sätts reads samman till längre
sekvenser i två steg, först till contigs och sedan ytterligare för att få längre kontinuerliga
sekvenser, så kallade scaffolds.

Delen av pipelinen som gör assembly använder programmet SPAdes (Prjibelski et al. 2020),
som utför de novo-assembly. SPAdes kan göra assembly på data från båda
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sekvenseringsteknikerna som pipelinen kan hantera – MiSeq (Illumina) och IonTorrent
(ThermoFisher). Programmet matchar reads mot en graf som skapats av de korta readsen i
datan. Tillvägagångssättet med denna graf är ett av flera sätt att göra de novo-assembly på
(Liao et al. 2019). Input till assembly i pipelinen är reads från trimningen i fastq-format.
Output är sammansatta sekvenser i fasta-format.

Efter SPAdes i pipeline görs en kvalitetskontroll av assemblyn där två värden tas fram, N50
och L50. N50 är värdet då minst hälften av baserna i assemblyn täcks, om contigs är längre
än detta värde (NCBI). Vidare är L50 antalet contigs som är lika med eller längre än detta
N50-värde. Även antalet contigs räknas i pipelinen. Dessa tre parametrar representerar
tillsammans kvaliteten på assemblyn. En bra assembly innehåller så långa och
sammanhängande reads som möjligt, eftersom detta innebär att pusslet man pusslat ihop inte
innehåller så många bitar, och därför inte riskerar att bli fel ihoppusslat. Därav har en bra
assembly ett högt N50 (långa contigs) och ett lågt L50 (få contigs) (Östlund 2019).

1.3.6 Korrigering av assembly
Korrigering av assembly görs i två steg. Det första med hjälp av programmet Bowtie2
(Langmead & Salzberg 2012), och det andra steget med programmet Pilon (Walker et al.
2014). Bowtie2 är ett verktyg för alignment mot en referenssekvens. I pipelinen görs en lokal
alignment av resultatet från assemblyn och de trimmade readsen, vilket ger en SAM-fil som
output med information om den alignment som har gjorts.

Sedan görs det andra steget i korrigeringen av assembly, vilket är att korrigera fel med hjälp
av Pilon. Pilon korrigerar assemblies automatiserat genom att exempelvis korrigera baser och
fylla i gaps (Walker et al. 2014). I pipelinen används Pilon på resultatet av Bowtie2 samt
resultatet från SPAdes, och returnerar sedan en fasta-fil med de korrigeringar som gjorts som
output.

Precis som efter steget för assembly (se avsnitt 1.3.5 Assembly) i pipelinen, så görs även efter
korrigeringen av assembly en kvalitetskontroll där värdena N50, L50 samt antal contigs tas
fram.

1.3.7 Typning
För att identifiera stammar av bakterier kan deras genetiska material studeras genom
mikrobiell typning (EFSA BIOHAZ Panel 2014). Enligt EFSA BIOHAZ Panel är detta inom
epidemiologi ett sätt att exempelvis hitta källan till ett bakterieutbrott, antibiotikaresistens
eller sjukdomsorsakande virulens. Typning kan göras med olika metoder, bland annat
sekvenstypning och serotypning (Ranjbar et al. 2014). För bakterierna STEC, L.
monocytogenes och Campylobacter spp. är några vanliga typningsmetoder Pulsed-field gel
electrophoresis (PFGE), Multi-locus Variable number tandem repeat analysis (MLVA) och
multi-locus sequencing typing (MLST) (EFSA BIOHAZ Panel 2014).
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1.3.8 MLST
Det finns olika sorters sekvenstypningar, vilket är en del i att kunna identifiera bakterieisolat
(Pérez-Losada et al. 2018). En av dessa metoder är MLST (Multi-locus Sequence Typing),
vilket är en standardmetod från 1998. Pérez-Losada skriver att MLST har utvecklats för att
kunna hantera större datamängder effektivt i och med next generation sequencing (NGS) och
whole genome sequencing (WGS) som båda klarar högre genomströmning av data. Vidare
beskrivs att denna metod använder ett antal housekeeping-gener, oftast sju stycken, vilket är
gener som är nödvändiga för fortsatt levnad av organismen (Svensk MeSH).
Housekeeping-generna finns i ett MLST-schema (Larsen et al. 2012). Larsen beskriver att
allelerna i housekeeping-generna, som bäst passar in på sekvenserna från de prov som
analyseras, tillsammans ger en allelprofil, vilket avgör sekvenstypen (ST). Vidare jämförs
allelerna från ett visst lokus, från var och ett av MLST-schemana, med provets sekvens
genom en alignment från BLAST. Till sist väljs den allel som är mest lik sekvensen.

PubMLST (Jolley 2010) samlar data från databaser som innehåller tabeller för ST-profiler
samt MLST-alleler (Larsen et al. 2012). I PubMLST finns mestadels bakterier, men även
eukaryoter och plasmider (Jolley et al. 2018). Jolley beskriver att sammanlagt är det omkring
100 arter och släkten i PubMLST. Samt att databasen använder BIGSdb (bacterial isolate
genome sequence database) som värd, vilken gör att PubMLST kan innehålla allt från
helgenomsekvenser till sekvenser av enbart en gen (Jolley 2014).

För att göra en MLST matas assembly eller reads in. I fallet av det sistnämnda görs en
assembly av readsen under MLST (Larsen et al. 2012). Larsen beskriver att metoden kan
returnera resultatet i form av identifierade ST, samt information om de alleler som matchats
för lokus. Alternativt så returneras även sekvenser av de alleler som hittats. Larsen beskriver
att sekvenstypen anges med ett tal.

I den befintliga pipelinen används programmet mlst (Seemann 2019) för analys av
sekvenstyper. MLST använder sig av BLAST+ (Camacho et al. 2009) för att göra alignment,
samt PubMLST (Jolley 2010) för att hämta MLST-scheman. Programmet mlst returnerar
resultatet av analysen i form av ST, allelernas ID, MLST-schemat som använts, samt filnamn.
I pipelinen finns i skriptet “mlst_scheme_picker.py” funktionen ”scheme_picker” som väljer
MLST-schema beroende av provets artklassificering.

För E. coli spp. finns två olika MLST-scheman, E. coli 1 och E. coli 2 (Larsen et al. 2012).
Enligt Larsen finns 228 alleler per lokus i schema 1, till skillnad från schema 2 som bara
innehåller 143 alleler per lokus i medel. Även antalet housekeeping-gener skiljer sig åt
mellan schemana.

1.3.9 Serotypning
Serotypning är en process där bakterier delas in i undergrupper baserat på vilka antigener de
delar (Karolinska Institutet). L. monocytogenes kan typas antingen genom klassisk
serotypning, eller genom en PCR-baserad metod som kallas för PCR serogrouping (European
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Centre for Disease Prevention and Control 2015). Den klassiska metoden går ut på att
bestämma somatiska O-antigener och flagellära H-antigener, vilket ger 13 olika serotyper.
Medan den PCR-baserade metoden klassificerar bakterieisolaten i fyra huvudgrupper, eller så
kallade serogrupper. Gruppernas namn skrivs med romerska siffror och kan översättas till
konventionella serotyper enligt följande: IIa (motsvarar serotyperna 1/2a och 3a), IIb
(motsvarar 1/2b, 3b och 7), IIc (motsvarar 1/2c och 3c) och IVb (motsvarar 4b, 4d och 4e)
(European Centre for Disease Prevention and Control 2015). De vanligaste serotyperna för L.
monocytogenes är 4b, 1/2a, 1/2b och 1/2c. Generna som är kopplade till dessa serotyper är
lmo0737, lmo1118, ORF2819, ORF2110 och prs (Doumith et al. 2004).

O:H-serotypning är den vanligaste metoden för att klassificera patogena STEC-bakterier
(Joensen et al. 2015). Det finns 188 O-antigener som benämns O1-O188 och 53 H-antigener
som benämns H1-H56, då H13, H22 och H50 har exkluderats. O-antigenerna uttrycks av
generna wzx, wzy, wzm och wzt, medan H-antigenerna uttrycks av flkA, fllA, flmA eller flnA
(Joensen et al. 2015).

I dagsläget kan pipelinen ta fram serotyperna för L.monocytogenes genom att använda
BLAST+ (Camacho et al. 2009) och en referens i form av en tabell med serotyper och
serotyp-lokus (Östlund 2019). Denna metod går dock inte att applicera på STEC, då det finns
betydligt fler serotyper för den bakterien än för L. monocytogenes. Livsmedelsverket vill att
vi använder SerotypeFinder (Joensen et al. 2015) från Center for Genomic Epidemiology
(CGE) för att hitta serotyperna för STEC (Livsmedelsverket, muntligen [personlig
kommunikation]).

1.3.10 Virulensgener
Utvecklingen av tekniska applikationer inom molekylärbiologi har bidragit till att
virulensgener kan identifieras (Wassenaar & Gaastra 2001). Virulensgener är gener som finns
i bakteriegenom som kodar för virulensfaktorer (Sveriges lantbruksuniversitet 2013).
Virulensfaktorer är de patogena faktorer hos en organism som kan orsaka sjukdom, vilka inte
är essentiella för organismens livskraft. Virulensfaktorer delas in i två kategorier,
adhesionsmolekyler och biologiska toxiner, vilka befinner sig på cellytan. De två olika
virulensfaktorerna påverkar organismers förmåga att attackera och föröka sig i en värd
(Karolinska Institutet). Bakterier inom samma art kan utveckla olika virulensfaktorer och
därmed har de olika patogena egenskaper (Kaper et al. 2004). Escherichia coli (E. coli) är en
bakterieart som har utvecklat många olika virulensfaktorer. Den genetiska informationen för
de olika faktorerna brukar finnas i transposoner, plasmider, bakteriofager och
patogenicitetsöar. E. colis virulensfaktorer påverkar olika eukaryotiska processer, som till
exempel proteinsyntes, cellsignalering, jonsekretion, mikrokondirella funktioner och mitos.

Databasen VirulenceFinder 2.0 (Center for Genomic Epidemiology 2020)
används för att identifiera virulensgener i sekvenserade E. coli-isolat. Det isolerade
bakterieprovet jämförs med virulensgener och sedan alignas de med varandra. Resultatet är
en fil som innehåller en tabell som anger vilka virulensfaktorer genomet har alignats med och
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hur stor procentuell andel de matchar. Filen visar även i vilken contig virulensgenen har
hittats och vilken position den startar på. Dessutom anges den förutsagda fenotypen för
virulensgenen och dess referensnummer.

De viktigaste virulensgener Livsmedelsverket vill ha presenterat i den sammanfattande
rapporten som pipelinen skapar är: stx1, stx2, stx1Aa, stx1Ab. stx1Ac, stx1Ad, stx1Ae, stx1Af,
stx1Ba, stx1Bb, stx1Bc, stx1Bd, stx1Be, stx1Bf, stx2Aa, stx2Ab, stx2Ac, stx2Ad, stx2Ae,
stx2Af, stx2Ag, stx2Ba, stx2Bb, stx2Bc, stx2Bd, stx2Be, stx2Bf, stx2Bg, stx1A, stx1B, stx2A,
stx2B, eae, ehxA, aggR och aaiC (Livsmedelsverket, muntligen [personlig kommunikation]).

1.3.11 SNP-analys
SNP-analys är en metod för klustring. Syftet med denna metod är att hitta SNP:ar (Single
Nucleotide Polymorphism, punktmutation) i ett prov, detta jämförs då med en referens.
Referensen är en sekvens och är densamma för bakterier av samma art. Detta så att man i ett
senare steg i analysflödet kan jämföra SNP:ar mellan olika prover. Som tidigare nämnt är
SNP-analys den metod som anses vara mest lämplig för Livsmedelsverkets in-house pipeline.
Detta då den ger starkast bevis för kopplingar vid utbrottsutredningar (Östlund 2019).
Dessutom är det en metod som kan användas på data från både IonTorrent (ThermoFisher)
och MiSeq (Illumina). För att undersöka hur närbesläktade bakterier är bör man utföra flera
analyser. Med SNP-analys söker man efter de baser i sekvenserna som skiljer sig åt mellan
proverna. Denna metod anses ha hög noggrannhet eftersom man räknar alla mutationer
individuellt bland de prover som skiljer sig åt (EURL-AR 2021).

Analysen sker i skriptet benämnt “bacil-analyis.py”, mer specifikt under funktionen
“call_variants”. Där funktionen hittar platser i sekvensen som är SNPs, indels,
rekombinationer, möjliga mutationer osv. Även om den viktigaste delen av SNP-analysen
sker i funktionen “call_variants”, finns det delar som är förberedande inför
“call_variants”-funktionen. Förberedande steg i koden är t.ex. val av referensgenom, som i
koden sker i funktionen “reference_picker”. Samt alignment till referensgenomet med
Bowtie2, som i koden sker i funktionen “bowtie”. Den sista delen av SNP-analysen sker i
funktionen “SNP_writer”, där man hittar potentiella SNP:ar. Detta sker efter “call_variants”.
Nedanstående figur visar hela SNP-analysen från start till slut, där klustringen sedan börjar
(Figur 2).
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Figur 2. Visar de olika delarna av SNP-analysen och i vilken ordning de förekommer. Rutorna i figuren motsvarar
funktioner i koden som alla utför en eller flera specifika uppdrag.

Under SNP-analysen, i “call_variant”, bestäms även vilka positioner hos samtliga prover som
inte uppfyller kraven för att vara delaktiga i den efterföljande klustringen. Informationen som
finns i dessa positioner kommer därav inte användas. Positionerna som exkluderas avgörs
utifrån om deras kvalitet är för låg, om deras coverage är för låg eller för hög och även ifall
de är indels eller helt enkelt saknas i sekvensen. För att vara av tillåten kvalitet krävs det, om
en position bestämts vara en SNP, ett värde av 100. Om en position bestämts innehålla
samma bas som referensen krävs ett kvalitetsvärde av 50. En positions coverage måste även
ligga inom intervallet 30-200% av medel-coverage för provet för att inte exkluderas. Dessa
värden ges i ett tidigare steg under assemblyn av sekvensen och alignment till
referensgenomet. Utöver dessa fyra parametrar exkluderas även samtliga positioner som
klassas som indels, såväl som positioner som saknas i sekvensen. Anledningen till varför
vissa positioner exkluderas beror på att klustringen kräver stor säkerhet i positionerna den
analyserar för att ge noggranna och korrekta resultat.

1.3.12 Klustring
Klustringsanalys är en metod inom maskininlärning för analys och kategorisering av data
visualiserade som punkter inom ett område. Med en matris definieras avståndspunkter utifrån
den givna datan till analysen. Matrisen kan visualisera detta avstånd antingen i 2D eller 3D.
På detta vis uppvisar elementen i ett så kallat kluster likheter baserat på deras egenskaper.
Grupperna i sig är vad som kallas kluster, och kan vidare bli indelade i underkategorier
(Edwards & Cavalli-Sforza 1965). Enklare sagt är klustring en metod som kategoriserar
punkter i ett rum, där man vill att punkterna i rummet är så täta som möjligt. Det finns
däremot olika algoritmer för klustring, och tillgängliga applikationer kan skilja sig åt. Det
som nästan alla tekniker delar är dock användningen av distansen mellan datapunkterna.
Variansen av ett kluster kan användas som ett användbart kriterium för att uppnå den mest
optimala klustringen för den unika analysen.

Målet är att beräkna distansen mellan prover parvis. För detta projekt valdes SNP:ar i form av
distansberäkning. Det vill säga med hur många SNP:ar proverna skiljer sig åt.
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Klustring sker i skriptet benämnt “bacil-cluser.py”, mer specifikt under funktionen
“cluster_samples”. Där de filer som skapas i “variant_calling” och “SNP_writer” används för
att jämför alla platser i provet och ge data för klustring. Exempel på data är exkludering av
SNP:ar, samt beräkning av antal SNP och rekombinationer. Den givna datan används därefter
i funktionen “cluster_tree” där det bildas en matris av SNP:ar och rekombinationer. Denna
matris visualiseras slutligen i funktionen “plot_tree”. Nedanstående figur visar hela
klustringen från start till slut, där klustringen visualiseras i PNG-format (Figur 3).

Figur 3. Visar de olika delarna av klustringen och i vilken ordning de förekommer. Rutorna i figuren motsvaras av
funktioner i koden som alla utför en eller flera specifika uppdrag.

För att få en helhetsbild av alla delar av analysflödet se figur 1 (1.1 Livsmedelsverkets
pipeline).

Klusteranalysen sker i form av jämförelse av prover i par om två, exempelvis mellan “Prov
1” och “Prov 2” som beskrivet i figur 4 nedan. Denna jämförelse undersöker vilka SNP:ar
som skiljer proverna åt i paret utifrån positionen av deras SNP:ar, såväl som vilken bas
SNP:n innehåller. Analysen inleds med att positioner för alla SNP:ar jämförs och om det
finns SNP:ar som har samma position och samma bas, exkluderas dessa från jämförelsen.
Därefter påbörjas analys av “Prov 1”. Programmet håller hela tiden koll på den nuvarande
SNP:n såväl som den föregående. Om avståndet mellan dessa två är större än 500 bp räknas
den föregående som en SNP (se scenario (1) i Figur 4). Detta innebär även att scenario (2) i
figur 4 kommer räknas som en SNP för “Prov 1”. Om däremot avståndet är mindre än 500
baser inleds en rekombination (se röda områden i Figur 4). Rekombinationer innebär att
större segment av genom har bytt plats med varandra och därav orsakas stor lokal variation.

Varvid alla SNP:ar i “Prov 1” har analyserats påbörjas analysen för “Prov 2”. Denna analysen
sker dock någorlunda annorlunda. För varje SNP undersöks det först, precis som för “Prov 1”
om avståndet till föregående är mindre eller större än 500 baser. Om en rekombination bör
inledas görs detta, oberoende om samma position återfinns på sekvensen för “Prov 1” eller
inte. Detta är scenario (3) i figur 4. Men då dessa positioner för “Prov 1” redan analyserats
har dessa redan räknats som SNP:s för “Prov 1” enligt korrekt protokoll. Om avståndet
mellan nuvarande och föregående SNP är större än 500 baser krävs åter ett steg innan denna
räknas för “Prov 2”. Om denna position finns i “Prov 1” (se scenario (2) i Figur 4) kommer
denna SNP inte räknas igenom för “Prov 2” då den redan räknats. Olyckligtvis leder detta
kravet dock till en bugg beskriven i scenario (4) i figur 4 där en SNP i “Prov 2” inte räknas på
grund av att det finns en SNP på samma position inom en rekombination i “Prov 1”. I detta
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specialfallet borde SNP:n i “Prov 2” fortfarande räknas. Denna bugg är ytterligare beskriven
under avsnitt 2.5.4 Kluster-bugg.

Figur 4.  Visar två prover som jämförs under klusteranalysen. De horisontella linjerna motsvarar sekvensen för
proverna där svarta områden visar vanlig sekvens medan röda motsvarar rekombinationer. (1) Visar vanliga SNP:s
utan begränsningar då dessa enbart förekommer på ett av proverna. (2) Visar en SNP som förekommer på samma
position (men med olika baser) på båda proverna. (3) Visar två SNP:s som förekommer på samma position i båda
proverna. Dock tillhör dessa en rekombination inom “Prov 2” men inte för “Prov 1”. (4) Visar samma scenario som
(3) men rekombinationen förekommer denna gång för “Prov 1”, under detta scenario finns en bugg beskriven i
avsnitt 2.5.4 Kluster-bugg.
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2 Utförande & Resultat

2.1 Prestandakrav
Pipelinen anropar ett antal mjukvarupaket som alla har sina egna resursåtgångar och således
krav på systemet på vilket de körs. För att testa dessa krav installerades operativsystem och
mjukvarupaket enligt Östlunds rapport med hjälp av “Windows Subsystem for Linux 2”,
“WSL2” på ett personligt Windows-system.

Proverna som pipelinen tar emot är sekvensdata från MiSeq- och IonTorrent-maskiner. Dessa
reads är i form av en eller två .fastq.gz-filer per prov och har en varierande storlek upp till en
halv GB. Pipelinen genererar även ny data motsvarande 1.7 GB per prov. Själva pipelinen
kräver cirka 140 GB hårddiskutrymme för att installeras.

Vid en testkörning misslyckades artbestämningssteget då programmet Kraken2 försökte
allokera 38 GB av RAM. Utifrån detta framgick det att pipelinen kräver resurser utöver vad
som kan förväntas från en personlig dator.

För att bättre karaktärisera prestandakraven på den färdigutvecklade pipelinen bröts kraven
ner för varje valbart moment i analysskriptet. Detta har illustrerats i tabell 5 i sektion 2.7
Prestanda. För klustringsskriptet utfördes en tidskomplexitetsoptimering, vilken är beskriven
i 2.5.5 Optimering av beräkningstid.

2.2 Utvecklingsmiljö
Livsmedelsverket kör pipelinen i Ubuntu 18.04 LTE installerat med hjälp av WSL på ett
Windows-system. Den huvudsakliga miljön för att utveckla pipelinen är dock high
performance computing-klustret (HPC) Snowy på UPPMAX.

Ett HPC-kluster består av så kallade noder. Dessa är individuella datorer som utför
beräkningar och tillsammans skapar de det så kallade klustret. UPPMAX är strukturerat i
form av en log-in nod och flertalet beräkningsnoder. Snowy har ingen egen log-in nod och
därför loggar man in via Rackham, se kodblock 1.

Kodblock 1. Inloggning på Snowy.

$ ssh -AX user@rackham.uppmax.uu.se

Snowy består av 228 beräkningsnoder med två 2.2 GHz 8-core Xeon E5-2660 processorer
och varierande mängd minne (Lundberg). I tabell 1 illustreras hur många noder som har en
viss mängd minne. Operativsystemen som körs är variationer av Red Hat Enterprise Linux
(Lundberg). Detta är i kontrast mot Livsmedelsverkets system som använder en 3.6 GHz
4-core HT Xeon W-2123 processor och 98GB RAM med operativsystemet Ubuntu 18.04
(Östlund 2019).
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Tabell 1. Fördelning av antal noder och dess tillgängliga RAM minne på HPC-klustret Snowy.

Antal noder 198 st 13 st 17 st

Tillhörande minne 128 GB 256 GB 512 GB

För att utnyttja dessa beräkningsnoder krävs användning av Simple Linux Utility for
Resource Management, SLURM (Yoo et al. 2003, Lundberg), och startar en interaktiv
session eller ett batchjobb. En interaktiv session startas genom att skriva
interaktivkommandot i konsolen, kodblock 2, medan ett batchjobb startas genom att använda
kommandot sbatch tillsammans med en .sh-fil, se kodblock 3, 4. Då standardinställningen
och den dagliga användningen av pipelinen sker med fyra trådar specificeras en andel av en
node på fyra cores. En standardnod på Snowy har dock 128 GB minne fördelat på 16 kärnor,
vilket betyder att allokeringen för fyra kärnor endast är 16 GB. Eftersom det framgått att
pipelinen kräver åtminstone 37 GB med RAM (Tabell 5), specificerades det manuellt att
jobbet kräver en större mängd allokerat minne, där 50 GB valdes för att ha lite marginal.

Kodblock 2. Starta interaktiv session.

$ interactive -A uppmax2021-2-9 -M snowy -p core -n 4 -t HH:MM:SS --mem 50GB

Kodblock 3. Starta batchjobb.

$ sbatch batch_job.sh

Kodblock 4. Upplägget på en .sh-fil som används för att skicka iväg ett sbatch-jobb.

#!/bin/bash -l

#SBATCH -A uppmax2021-2-9

#SBATCH -p core

#SBATCH -n 4

#SBATCH -t HH:MM:SS

#SBATCH --mem 50GB

#SBATCH -J batch_job

#SBATCH -o batch_job.output

#SBATCH -e batch_job.output

#SBATCH --mail-user förnamn.efternamn.nnnn@student.uu.se

#SBATCH --mail-type=END,FAIL

*kod att köra*

exit 0

2.3 Installation
Pipelinen består av två exekverbara skript som behandlar data och kallar på ett tiotal andra
program. För att köra pipelinen krävs således skripten och databaserna samt att de
programmen som körs är installerade. Programmen och versionerna som används har

19



detaljerats i “BacIL - En Bioinformatisk Pipeline” (Östlund 2019) och återges i tabell A1 (se
Appendix A). Vid vidare utveckling av pipelinen har vissa ytterligare program installerats,
och versioner av tidigare program har uppdaterats till nyare versioner. De uppdaterade
programmen och versionerna specificeras också i tabell A1 i Appendix A.

2.3.1 Moduler
UPPMAX har ett modulsystem för att tillhandahålla välanvända programvarupaket till dess
användare. Dessa erbjuder ett flertal programvaruversioner (Lundberg) som går att ladda in
via ett modulsystem (Lundberg, McLay). Det görs med kommandot i kodblock 5 nedan.

Kodblock 5. Inladdning av programvaruversion via modulsystem.

$ module load program/version

Moduler behöver laddas in vid varje ny användare och session, inklusive interaktiva sessioner
och batchjobb. En fullständig lista på modulerna som laddats in för att köra pipelinen finns i
tabell A1 i Appendix A. Detta inkluderar även modulen bioinfo-tools, vilken efter att den
laddats in ger tillgång till de bioinformatiska modulerna som finns tillgängliga på UPPMAX.
Dessa moduler har i senare skede fasats ut för att tillhandahålla en oberoende conda-miljö,
vilken är möjlig att exportera för att sedan importera på Livsmedelsverkets dator.

2.3.2 Anaconda
Anaconda är en samling populära bioinformatiska programvarupaket samt
mjukvaruhanteraren conda, som används för att skapa separata utvecklingsmiljöer och
hantera installationen av ytterligare programvarupaket och dess beroenden. För att installera
program används kommandot “conda install” och conda i sig självt finns som en modul att
ladda in från UPPMAX. För att alla gruppmedlemmar ska kunna använda sig av de lokala
installationerna av programmen körs de kommandon som finns nedan i kodblock 6.

Kodblock 6. Kommandon för att initialisera conda.

$ source conda_init.sh

$ export CONDA_ENVS_PATH = /proj/uppmax2021-2-9/private/Pipeline/Conda

Sökvägen pekar på en plats i den gemensamma projektmappen så att installationer med hjälp
av conda är tillgängliga för alla gruppmedlemmar. Då projektgruppen ej har
administratörsprivilegier på UPPMAX krävs det att alla program som behövs installeras inom
projektmappen. För att göra detta med conda skapas så kallade miljöer. Dessa miljöer tillåter
användaren att ha flera program och versioner installerade samtidigt och smidigt kunna byta
mellan dem m.h.a. kommandot i kodblock 7.

Kodblock 7. Aktivera en miljö kallad “miljönamn” i conda.

$ conda activate miljönamn
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På liknande sätt kan miljöer inaktiveras genom följande kommando i kodblock 8. Användaren återgår
i sådana fall till condas basmiljö.

Kodblock 8. Inaktivera en miljö i conda.

$ conda deactivate

För att använda sig av miljöer behöver conda först initialiseras, varefter man kan skapa den
nya miljön. Detta görs med följande två kommandon i kodblock 9, där den valfria parametern
“python=3.7” skapar en miljö med denna version av programmet.

Kodblock 9. Skapa en miljö kallad MILJÖNAMN med Python version 3.7 i conda.

$ conda create -n MILJÖNAMN python=3.7

För det här projektet har vi endast använt en miljö, “STEC_env”, i vilken vi testat den
existerande pipelinen, samt utvecklat den nya. Detta har innefattat installationen av nya
program samt uppdateringar av existerande program, vilka har dokumenterats i tabell A1 i
Appendix A.

2.4 Ändringar i pipelinen för implementering av STEC-bakterier

2.4.1 Förberedande steg
Som referensgenom används samma genom som Östlund hämtat för Listeria monocytogenes.
Samma referensgenom används även för C. coli och C. juni, medan referensgenomet bytts ut
för C. lari (se 2.4.8 Resultat från en STEC-körning). Ytterligare ett referensgenom har
adderats för STEC, detta har accessionsnummer GCF_000005845.2 och taxonomi-ID 562.
Samtliga referensgenom visas i tabell 2.

Tabell 2. Visar de referensgenom som används för de olika bakterierna.

Art Accessionsnummer Taxonomi-ID

Listeria monocytogenes GCF_000196035.1 1639

Campylobacter coli GCF_002024185.1 195

Campylobacter jejuni GCF_000009085.1 197

Campylobacter lari GCF_000816225.1 201

Escherichia coli GCF_000005845.2 562

För att programmet Bowtie2 ska fungera behövs ett så kallat Bowtie-index (Langmead &
Salzberg 2012). Detta index skapas med kommandot i kodblock 10.
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Kodblock 10. Skapa Bowtie-index.

$ bowtie2-build INPUT_FILE OUTPUT_FILE

Input-filen är referensgenomet för STEC respektive C. lari i form av en .fna-fil, och
output-filen är namnet som önskas på output-filerna. Kommandot skapar sex filer med
ändelserna .1.bt2, .2.bt2, .3.bt2, .4.bt2, .rev.1.bt2, och .rev.2.bt2. Bowtie-index för Listeria, C.
coli och C. juni är samma som Östlund använt.

För att hämta funktioner som finns i separata skript till “bacil-analysis.py” har ett block kod
som använder så kallad exception handling ersatt den tidigare importeringen av funktionerna.
Exception handling hanterar de problem som kan uppstå om funktionen inte hittas i det
angivna skriptet.

2.4.2 Nedsampling
För att kunna utföra nedsampling även för STEC, så har parametern “--species” lagts till i
skriptet “bacil-analysis.py”. Detta innebär att användaren måste specificera vilken bakterieart
som körs när skriptet anropas. För att göra detta skriver användaren en bokstav motsvarande
den art som ska analyseras, där e står för E.coli, l för Listeria och c för Campylobacter. Om
denna parameter saknas eller om en ogiltig bokstav anges, så skrivs ett felmeddelande ut.

I funktionen “downsample_reads” används variabeln “species” för att kontrollera om provet
är STEC. Om så är fallet används en genomstorlek på fem miljoner baspar i formeln för
nedsampling (se Ekvation 1). Om provet är Listeria eller Campylobacter används den
ursprungliga koden och en genomstorlek på tre miljoner baspar.

2.4.3 Artbestämning
Steget för artbestämning är oförändrat för Listeria och Campylobacter, men har förändrats
för STEC. Den ändring som gjorts är att artbestämningen utförs med data från korrigering av
assembly, eller assembly (om korrigeringen inte utförts), istället för att använda data från
trimningen. Detta eftersom det visat sig att artbestämningen får mycket låg matchning då den
utförs likt Listeria och Campylobacter (se avsnitt 3.2 Ändringar i pipeline). Genom att
använda data från assembly förbättras matchningen.

2.4.4 MLST
De delar av pipelinen som utför typning har modifierats och utökats för att fungera även för
STEC. För MLST används befintlig kod för Listeria och Campylobacter. En modifiering har
utförts i skriptet “mlst_scheme_picker.py” i funktionen “scheme_picker”, som väljer
MLST-schema för sekvenstypningen. Detta för att funktionen ska kunna välja det schema
som används för STEC. Det schema som kommer användas för sekvenstypning av STEC är
MLST-schema 1 för E.coli. Dels eftersom det är efterfrågat från beställaren
Livsmedelsverket, samt då det högre antalet alleler per lokus (se avsnitt 1.3.8 MLST) tyder
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på att detta schema är mer komplett jämfört med schema 2 för E.coli. Schema 1 innehåller
generna adk, fumC, gyrB, icd, mdh, purA och recA (Larsen et al. 2012).

2.4.5 Serotypning
Om bakterien har klassificerats som Listeria används samma kod som Östlund implementerat
för serotypning. Däremot om bakterien har klassificerats som STEC, så används programmet
SerotypeFinder (Joensen et al. 2015). Implementeringen av SerotypeFinder görs i skriptet
“bacil-analysis.py” i funktionen “serotype”. Input till funktionen är textfilen
“final_classification.txt”, som innehåller den klassificerade bakteriearten, samt fastq-filer från
assembly eller korrigerad assembly. SerotypeFinder är beroende av programmen cgecore
(Center for Genomic Epidemiology 2020), tabulate (Astanin 2021), kma (Clausen et al.
2018) och BLAST för att fungera. Output är en .json-fil. Från funktionen “serotype” erhålls
filerna “genes_result.txt” och “serotype.txt”, där den första anger generna kopplade till
serotyperna och den senare anger själva serotypen för provet.

En bugg upptäcktes i den del av pipelinen som skriver en sammanfattning efter
serotypningen. Ursprungligen skrevs inte någon sådan rapport om provet var från MiSeq.
Problemet löstes genom att använda en if-sats och kontrollera om provet är STEC eller
Listeria, istället för att kontrollera om provet är IonTorrent eller MiSeq, som det var tidigare.
För Campylobacter sker ingen serotypning och därför skrivs ingen sammanfattning för denna
art.

2.4.6 Virulensgener
Implementeringen av VirulenceFinder görs i skriptet “bacil-analysis.py”. Input till
programmet är textfilen “final_classification.txt” och fastq-filer från assembly eller
korrigerad assembly. Databasen för VirulenceFinder som pipelinen använder sig av innehåller
endast filer för STEC:s virulensgener. Blastn är databasen programmet använder sig av för att
identifiera virulensgener (Scheutz). VirulenceFinder är beroende av samma program som
SerotypeFinder för att fungera, och resultatet är en json-fil som innehåller alla
virulensfaktorer identifierade i STEC-provet. Skriptet “virulence_result” konverterar
json-filen till en txt-fil och skriptet “virulence_genes” returnerar de viktigaste
virulensfaktorerna. (se 1.3.10 Virulensgener)

2.4.7 SNP-analys
SNP-analysen fungerar i sin helhet likadant som den gjorde i den ursprungliga pipelinen. Vi
undersökte om denna teoretiskt skulle kunna förbättras, men kom till slutsatsen att denna
SNP-analys redan är optimerad för denna typ analysflöde och klustring. För att kunna skapa
större förståelse för användaren för hur exkluderingen sker har koden modifierats för att
tillåta undersökning av exkluderingen som sker för varje parameter (se 1.3.11 SNP-analys,
för mer förklaring angående denna exkludering). Detta tillåter koden och användaren att
undersöka mer specifikt vilka positioner det är som exkluderas och varför. Mer om detta kan
läsas under avsnitt 2.5.6 Visualisering av exkludering. Alltså har själva SNP-analysen
lämnats relativt intakt.
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2.4.8 Resultat från en STEC-körning
Från körning av skriptet “bacil-analysis.py”, där bland annat typning sker, skapas en
sammanfattning i en textfil som visar utvalda delar av resultatet. Hur denna rapport ser ut kan
visas i figur 5 nedan.

Figur 5. Sammanfattningsfil för en körning av prov S3 av STEC som visar delar av resultatet från skriptet
“bacil-analysis.py”, som bland annat utför typning.

Sample name,S3
Analysis start,2021-05-26 14:27
Input
files,/mnt/c/Pipeline/Prov/S3/STEC_3_S3_L001_R1_001.fastq.gz,/mnt
/c/Pipeline/Prov/S3/STEC_3_S3_L001_R2_001.fastq.gz
Downsampling,Downsampled from 2478745 read pairs to 1000000 read
pairs.
""
SPECIES CLASSIFICATION
Species,Escherichia coli
Matching sequence %,69.36
""
ASSEMBLY STATISTICS
Assembly contigs,594
Assembly N50,74967
Assembly L50,20
""
MLST RESULTS
Sequence type,301
adk(78),fumC(27),gyrB(5),icd(10),mdh(12),purA(8)
""
SEROTYPE RESULTS
serotype,locus,length (nt),identity %
H2,"fliC, 99.2, 1494"
O80,"wzx, 100.0, 1221"
O80,"wzy, 99.89, 1227"
""
VIRULENCE GENES
virulence genes,"eae,stx2A,stx2B,ehxA,stx2"
""
VARIANT CALLING STATISTICS
Reference,/mnt/c/Pipeline/Data/reference_genomes/GCF_000005845.2_
ASM584v2_genomic.fna
Depth of coverage,45
Mapped reads %,51.49

2.5 Utvecklingar och ändringar för klustermetoden
Som tidigare nämnts, finns det delar som kan förbättras med den befintliga koden. I
beställningen från Livsmedelsverket skriver beställarna att de vill utveckla en ny
klustringsmetod, och i ett möte med dem förmedlar de att vi kan utveckla den nuvarande
metod istället (Livsmedelsverket, muntligen [personlig kommunikation]). Utifrån det Östlund
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skriver i sin rapport anses den nuvarande metoden, som baseras på SNP:ar, vara mest lämplig
för klustring. Detta stöds också av den guideline som Inter-EURLs Working Group on NGS
har publicerat. Enligt denna finns det främst två fundamentala metoder för klustring, SNP och
gene-by-gene (EURL-AR 2021). Gene-by-gene anses inte vara lämplig, då metoden bara kan
detektera variationer i lokus som har definierats i förväg (Östlund 2019). Således kommer
denna metod inte ge information gällande regioner av genomet utanför sekvensen eller för
tidigare definierade områden. Gene-by-gene metoden anses heller inte vara optimal då
regioner som innehåller repetitiva sekvenser, som är längre än readsen, inte kan bli
sammansatta (Sheppard et al. 2012).

Klustren beräknas vidare som ett minimalt uppspännande träd (MST, Minimum Spanning
Tree), med Kruskals algoritm. Algoritmen fungerar så att den kopplar ihop alla noder i ett
nätverk, detta för att summorna av kantvikterna blir minimala. Kantvikterna är summan av
alla SNP:ar plus rekombinationer som finns för varje par av prov. I den givna pipelinen består
dessa så kallade noder utav alla prov som ska klustras ihop. Det finns ingen mening i att
ändra den nuvarande algoritmen då den är mest effektiv för detta fallet.

2.5.1 Klustringstester
Då SNP-analysen och därav klustringen exkluderar en mängd positioner baserat på fyra
parametrar testas olika värden på dessa för att se hur de påverkar slutresultatet. Syftet med
dessa tester är att undersöka hur effektiv den nuvarande metoden är och om det finns något
att förbättra med den nuvarande metoden. Parametrarna som finns att ändra på är:

- “min_ref_quality” vilket står för lägsta kvaliteten som en bas som bestämts till samma
som den för referenssekvensen måste ha

- “min_var_quality” vilket står för den lägsta kvaliteten som en bas som bestämts till
skild från den som referenssekvens måste ha

- “min_depth” vilket är den lägsta coverage en position måste ha för att användas i
analysen

- “max_depth” vilket är det maximala coverage en position måste ha för att användas i
analysen

Utöver dessa fyra parametrar exkluderas även, som nämnt tidigare, alla indels och icke
närvarande positioner men dessa två har ej påverkats.

Testerna går ut på att analysera hur ändringar av separata kriterier påverkar slutresultatet.
Utifrån dessa ska senare en anpassningsbar metod utvecklas som anpassar parametervärdena
utefter kvaliteten på varje enskilt prov. Alltså har varje enskilt prov olika parametervärden
istället för att alla ska anpassas efter samma, oberoende av individuella kvaliteter.
Klustringstesterna visade att med en anpassad parameter för kvalitet och djup får man lägre
exkludering för proverna. Figur 6 visar klustring av de 14 givna Listeria-proverna från
Livsmedelsverket.
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Figur 6. Analys och klustring av de 14 givna Listeria-proven utan MLST och serotypning. Analysen för proven
utfördes med min_variant_quality = 0.2*(float(avg_q)) och min_ref_quality = 0.1*(float(avg_q)). Där “avg_q” står
för medelvärdet av provets kvalitet.

2.5.2 Separation av exkluderingsparametrar
För att tydliggöra exakt var och varför exkluderingen sker av en viss position valde vi att
implementera en separation av exkludering utefter vilka parametrar som har använts för att ta
bort just denna position. Dessa parametrar är beskrivna i rubriken ovan (2.5.1
Klustringstester). Istället för att enbart lagra alla exkluderade positioner i en och samma fil
ska dessa även delas in i fyra filer som motsvarar exkluderingsparametrarna. Dessa lagras
också i en så kallad vcf-fil (variant call format) för enkel efterföljande analys. Då indels och
saknade positioner också exkluderas har även separata exkluderingsfiler skapats för dessa.
Sammanställt skapas alltså, i samband med en fil som innehåller alla exkluderade positioner:
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- min_ref_sites.vcf → minsta kvalitet för referensliknande baser
- min_var_sites.vcf → minsta kvalitet för baser skilda från referensen
- min_depth_sites.vcf → minsta depth tillåtet för en position
- max_depth_sites.vcf → maximala depth tillåtet för en position
- indel_sites.vcf → positioner klassade som indels
- missing_sites.vcf → positioner som saknas i provsekvensen

Tillsammans bygger dessa filer upp en fil som innehåller samtliga positioner som ska
exkluderas från ett prov. Vid utveckling av den adaptiva metoden utnyttjas dessa filer då
pipelinen undersöker den separata exkluderingen baserad på de olika kriterierna nämnda.
Detta förklaras vidare i rubrik 2.5.3 Adaptivitet.

Utöver de .vcf-filer som skapas skrivs det absoluta antalet baser, samt procentandelen av
referensgenomets längd som dessa står för, även ut i pipeline-loggen. Genom att
sammanställa dessa procentsatser för de 14 avidentifierade L. monocytogenes proverna vi
erhållit, har figur 7 skapats.

Figur 7. Stapeldiagram över procentsatserna de olika exklusionskriterierna bidrar med per L. monocytogenes prov,
samt varje provs depth of coverage.

Utifrån en metadatafil i mappen med proverna, men även implicit från antalet reads per prov,
framgår det vilken sekvenseringsteknik som har använts för de enskilda proverna, vilket har
sammanställts i tabell 3.

Tabell 3. Fördelning av sekvenseringsteknik för L. monocytogenes-proverna.

IonTorrent L39 L50 L51 L55 M13 M19 M20

MiSeq L66 L84 L95 M36 M20 M63 M65
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2.5.3 Adaptivtitet
Den ursprungliga SNP-analysen och efterföljande klustringen skedde genom att exkludera
positioner baserade på vissa fastställda värden. Nackdelen med detta var att SNP-analysen då
exkluderade en olika stor mängd positioner från olika prover. För att kunna öka mängden
använt material från de olika proverna utvecklades därför en adaptiv metod för klustringen.
Istället för att exkludera positioner baserat på vissa värden, bestäms nu en önskad maximal
exkludering (i procent) och exkluderingsvärdena anpassas till denna halt.

På detta sätt har pipelinen blivit adaptiv, alltså anpassningsbar, till vilka prov som ges till den
och sämre prover kan använda sig av mer information. Detta sker dock naturligtvis på
bekostnad av noggrannheten av klustringen då positioner med högre osäkerhet används. Som
en lösning på detta har vi valt att låta användaren specificera ifall den önskar att använda sig
av denna adaptiva metod eller använda den föregående metoden med fastställda värden som
ej är anpassningsbara.

Den adaptiva metoden är implementerad i SNP-analysen, specifikt i funktionen
“call_variants”. Metoden kan jämföras med en repetition av den statiska (alltså den med
fastställda värden) när man räknar ut alla exkluderade positioner. Även den statiska metoden
är lokaliserad i “call_variants”. Den adaptiva metoden utnyttjar separationen av
exkluderingsparametrarna som beskrivs i rubriken ovan (2.5.2 Separation av
exkluderingsparametrar). När positionerna som exkluderats av kvalitetsparametrarna har
bestämts undersöks hur stor procenthalt av alla positioner de exkluderade står för. Detta görs
genom att beräkna antalet positioner utifrån filerna som skapas för kvalitetsexkluderingen,
och sedan dela detta värde på längden av referensgenomet. Om värdet är högre än ett
tröskelvärde givet av användaren kommer de exkluderade positionerna räknas om med med
lösare restriktioner från exkluderingsparametrarna. Detta görs då först för
kvalitetsparametrarna och därefter depth-parametrarna. Kortfattat bestäms alltså vilka
positioner de nuvarande depth-parametrarna exkluderar. Den exkluderade procenthalten
bestäms och jämförs mot ett tröskelvärde givet av användaren. Om det är för hög exkludering
räknas exkluderingen om med lösare parametrar.

Om det visar sig att kvalitetsparametrarna exkluderar för stor mängd positioner kommer
dessa parametrar att minska med 10 enheter per omräkning. Depth-parametrarna är redan nu
något adaptiva då de anpassas till det genomsnittliga depth för provet. Detta genom att tillåta
en viss procentsats lägre såväl som högre än detta genomsnitt. Vid varje omräkning för depth
kommer det tillåtas 5% högre såväl som lägre depth för positionerna vilket ökar mängden
använd information tills dess att tröskelvärdet är uppnått.

Om den adaptiva metoden ska användas och isåfall vilken exkludering som ska tillåtas anges
i en .config fil. Mer om denna kan läsas i avsnitt 2.6.2 Konfigurationsfil.

Den adaptiva metoden visade sig fungera och gav ett resultat för klustringen som syns nedan
i figur 8. Detta resultat skiljer sig något mot resultatet från den statiska metoden. De generella
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dragen är dock fortfarande synliga vilket påvisar dess användning för större dataset fast med
mindre noggrannhet.

Figur 8. Figuren visar klustring med de prover som använt en adaptiv analysmetod med skriptet ”bacil-analysis.py”.

2.5.4 Kluster-bugg
I det ursprungliga analysflödet fanns en bugg i systemet beskriven enligt följande: “På grund
av en bugg i pipelinen räknas inte SNP:ar på en sekvens som faller inom en rekombination på
en annan sekvens och ligger på samma position som en SNP i rekombinationen [...]”
(Östlund 2019). En mer detaljerad illustration av denna kan ses i figur 9 nedan. Det nämns
även att om denna bugg hade lösts hade det lett till en bättre fungerande SNP-analys och
därav en bättre klustring som använder och visualiserar relationen mellan bakterierna utifrån
mer data. En modifiering av klustringen har därav gjorts i “bacil_cluster.py” specifikt i
funktionen “cluster_samples”. I denna funktion sker jämförelsen mellan prover parvis som
beskrivet i 1.3.12 Klustring. Om en jämförelse återigen skulle ske mellan “Prov 1” och “Prov
2” ska buggen, beskriven visuellt i figur 9. En visuell beskrivning av buggen kan ses i figur 9
nedan där en jämförelse av “Prov 1” och “Prov 2” sker. Kortfattat räknas inte SNP:ar i “Prov
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2” om en SNP på samma position återfås i “Prov 1”, även om denna är inom en
rekombination, vilket den isåfall borde göra.

Figur 9. Visar hur en bugg som återfinns i pipelinen fungerar. Blå bakgrund anger en vanlig SNP, röd region anger
en rekombination. Om texten på en bas är svart räknas den med som en SNP, om den är röd räknas den inte med.
Position 750 avser själva buggen då den positionen för “Prov 2” borde räknas som en SNP men ej gör det. För
position 1500 räknas den bara som en SNP en gång och detta görs under analys av “Prov 1”.

Skillnaden mot föregående klusteranalys är enbart implementationen av en lista. Jämförelsen
sker, precis som tidigare, i par av två. Först analyseras det första provet och dess SNP:ar,
vilket efterföljs av det andra provet. Om en position i det andra provet redan har beräknats i
det första ignoreras denna positionen för det andra provet. Detta gjordes dock även om SNP:n
för det första provet var inräknad i en rekombination, vilket gav upphov till buggen och en
felaktig analys. Genom att spara dessa positionerna i den ovan nämnda listan kan
positionerna för det andra provet även jämföras med denna lista. Om samma position hittas i
listan implicerar detta därav att SNP-positionen bör räknas för det andra provet, vilket
tidigare ej gjordes.
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2.5.5 Optimering av beräkningstid
Ett förslag på förbättring som var inlagt som en kommentar av Östlund i skriptet
“bacil-cluster.py” var att optimera beräkningstiden när man beräknar vilka SNP:ar som ej ska
exkluderas, se rad 17 i kodblock 11. För att göra detta utfördes en grundläggande
tidskomplexitetsanalys.

Kodblock 11. Ineffektiv del av “bacil-cluster.py” vars beräkningstid optimerades.
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# Calculate how many % of the reference genome will be excluded

ignore_sites = list(set(ignore_sites))

ignore_perc = round((len(ignore_sites)/reference_length)*100, 2)

print_log(f'Excluding {ignore_perc} % of sites in the reference.')

# Create dict of dicts with the SNPs in all samples.

# First dict: keys = sample names, values = dicts. Second dict:

keys = positions, values = nucleotides.

print_log(f'\nListing SNP:s in samples ...')

snp_array = {}

for sample in samples:

with open(sample + 'SNP_analysis/SNP_positions.tsv') as

snp_file:

reader = csv.reader(snp_file, delimiter='\t')

snps = {}

for line in reader:

# TODO: This is very inefficient when there is a large

nr of ignored sites. Fix that.

if line[0] not in ignore_sites: # Ignore sites

that should be excluded

snps[line[0]] = line[1]

snp_array[sample] = snps

Tidskomplexiteten av en algoritm kan uppskattas av antalet constant-time, eller
indata-oberoende, operationer som utförs. För att förstå hur en algoritm beter sig för stora
mängder data, och beskriva den så kallade asymptotiska tidskomplexiteten för indata av
storlek n, kan den så kallade big O, eller O(n) notationen användas.

Den utpekade delen av koden består av två nästlade for-loopar och en sökning genom
“ignore_sites” inuti dessa, vars senaste definition gulmarkerats på rad 2, kodblock 11.
“ignore_sites” är en osorterad lista och att söka i den likt på rad 21 i kodblock 11, också
gulmarkerat, kräver i värsta fall att man jämför mot ett antal element motsvarande hela listans
längd. Listan består av ignorerade baser och har därför en övre begränsning på det totala
antalet baser n.

Den inre for-loopen, rad 16 kodblock 11, itererar istället över en fil med alla SNP-positioner,
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där antalet SNP:ar är begränsade av det totala antalet baser n. Den yttre for-loopen, rad 11
kodblock 11, itererar över varje prov i körningen, m. Den asymptotiska tidskomplexiteten för

det här kodblocket är således där n är provlängden i baser och m antalet prover.𝑂(𝑚 * 𝑛2 )

För att förbättra tidskomplexiteten av kodsektionen kan man beakta alternativa datastrukturer
för att lagra baserna som ska ignoreras. I tabell 4 visas två datastrukturer implementerade i
Python, “List()” samt “Set()”. “List()” består av en osorterad lista medan “Set()” består av en
hashtabell. Detta medför olika egenskaper för sökningsoperationer.

Tabell 4. Tidskomplexitet för sökningsoperationer hos datastrukturerna “List()” och “Set()”.

Operation\Datastruktur List() Set()

Sökning 𝑂(𝑛) 𝑂(1)

Då hashtabeller har en amorterad tidskomplexitet på för sökningar innebär detta att man𝑂(1)
genom att konvertera “ignore_sites” från en “List()” till ett “Set()” kan reducera till𝑂(𝑛)

. Eftersom n ≈ 3 000 000 och m ≈ 15 för våra tillhandahållna prover så leder detta till en𝑂(1)
avsevärd förbättring i beräkningstid, även om detta varierar beroende på
användningsscenariot.

På rad 2 i kodblock 11, inses att “ignore_sites” redan konverteras till ett “Set()” men sedan
konverteras vidare till en “List()”. Genom att ta bort det orangemarkerade funktionsanropet
på rad 2 kan datastrukturen ändras till ett “Set()”. För att detta inte ska leda till att andra steg i
skriptet påverkas har den ursprungliga definitionen samt nedströms användning undersökts.

Det visar sig att “ignore_sites” ursprungligen är en “List()”innehållande heltal. Den
ovannämnda konverteringsprocessen gör alltså om en “List()” till en “List()”. Även om det
kan verka poänglöst, medför det två noterbara förändringar:

1. “ignore_sites” är nu i godtycklig ordning, då “Set()” är en oordnad datastruktur.
2. “ignore_sites” innehåller nu inga duplikat, då “Set()” endast innehåller unika element.

Det andra punkten är troligtvis det avsedda syftet med konverteringen, och att behålla
“ignore_sites” som ett “Set()” påverkar ej ändamålet. I den ursprungliga koden är för övrigt
rad 19, kodblock 11 den sista referensen till “ignore_sites” varför ändringen bedömdes som
riskfri att genomföra.

2.5.6 Visualisering av exkludering
Då pipelinen för närvarande exkluderar flertalet positioner från olika prover har vi valt att
visualisera var det sker, samt hur många positioner som exkluderas på olika delar av
sekvensen. På detta sätt kan man även bestämma om något specifikt prov har för låg kvalitet
för att vara med i analysen. Detta genom att kunna se om detta prov själv exkluderar mycket
fler positioner är vad resterande prover gör. Genom detta minskas mängden data som används

32



i klustringen och jämförelsen mellan de andra proverna på grund av närvaron av ett avsevärt
mycket sämre prov med lägre kvalitet.

Denna visualisering sker i form av skapandet av två olika grafer. En som innehåller position
mot antalet exkluderade positioner för samtliga prov, men även en som innehåller position
mot antalet unikt exkluderade positioner. Alltså, endast antalet positioner som exkluderas av
ett enda prov. Dessa grafer ska vara integrerade i koden och skapas vid körningar av koden
för klustring (alltså “bacil-cluster.py”).

Visualiseringen gjordes delvis genom att skapa filer utifrån utveckling av kod i Python, men
även genom att skapa ett skript i programmeringsspråket R. Mer specifikt så bygger
Python-koden vidare på “exclude_sites.vcf” som skapas under SNP-analysen i
“variant_calling”-funktionen. Denna fil innehåller bland annat samtliga positioner som ska
exkluderas och utifrån denna fil skapas två nya kommaseparerade filer (.csv-fil). En
innehåller alla exkluderade sites indelade enligt vilket prov de tillhör och dessa positioner kan
därav vara helt överlappande. Den andra filen innehåller de unika positionerna per prov som
exkluderas och är därav inte överlappande.

Båda filerna skickas därefter till ett skript skrivet i R kallat “graph_plotting.R” som skapar
två .pdf-filer baserade på de två enskilda filerna. Sidorna i pdf-filerna består av plottar av
samma typ men med olika prover i fokus. Plottarna i sig är så kallade frekvensplottar, vars
x-axel består av positionerna på sekvensen och y-axeln består av antalet exkluderade
positioner. För att detta ska synas så tydligt som möjligt delas därför x-axeln in i intervall och
antalet exkluderade positioner inom detta intervall är vad som syns på y-axeln. Storleken på
detta intervall bestäms utifrån längden av referensgenomet. Vid dataetiketten kommer det
även läggas till “_X” i slutet av varje provnamn där X står för procentsatsen som exkluderats
för detta prov.

Pdf-filerna består i sin tur av en mer sida än antalet prover som man har analyserat
(exempelvis 15 sidor om antalet analyserade prover är 14). Samtliga sidor innehåller samma
typ av figurer och grafer men med fokus på olika prover. Den första sidan visar alla prover
lika tydligt i samma figur. Sedan följer lika många sidor som antalet prover där enbart linjen
för ett specifikt prov är fullt ifylld medan linjen för alla andra prover är transparent. Ett
exempel på dessa grafer finns nedan i figur 10.
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Figur 10. (A) visar figuren som syns på första sidan i PDF:en som genereras från SNP-analysen. Denna innehåller
graferna för samtliga 14 prover som syns i dataetiketten till vänster om figurerna. På x-axeln (som är den vertikala
axeln) syns positionen i genomet. På y-axeln (horisontella axeln) syns antalet exkluderade positioner inom ett
intervall runt den positionen. (B) visar exakt samma figur som A, men med skillnaden att ett prov är mer framlyft
och tydligt visat. Medan graferna för de resterande proverna är mer transparenta.

2.6 Generella ändringar i analysflödet

2.6.1 Referensgenom-bugg
Mot projektets slut upptäcktes det ytterligare en bugg, nämligen relaterad till referensgenom
som har mer än en kromosom/sekvens i fasta-filen. När “bacil-analysis.py” skriptet körs och
funktionen “SNP-writer” extraherar positionen av alla SNP:ar från filen “variant_calls.vcf”,
tas ej kromosom-fältet i åtanke. SNP:arna sorteras istället endast efter positionen relativt
starten på sekvensen. Det vill säga att funktionen kommer utföra analysen och jämföra
indatan (provet man analyserar) med första kromosomen tills att den når nästa kromosom,
och då tolkas första positionen på nästa kromosom återigen som position ett. Detta är ett
problem då pipelinen enbart är utformad för att analysera en enda sekvens så positionerna i
andra kromosomen kommer skriva över de positionerna för den första. Detta fortgår tills att
analysen når den sista kromosomen som är given i referensgenomet. Det vill säga den sista
rubriken i fasta-filen. Detta blir ett problem för Campylobacter lari, som har en kromosom
och en plasmid i referensgenomet som används för ursprungliga versionen av pipelinen.
Därför byttes denna fil ut mot ett referensgenom som enbart består av en kromosom, och
därav också en rubrik som börjar med “ > ”. Viktigt att nämna här är att analysflödet inte kan
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urskilja plasmider och kromosomer. Därför tolkar analysen ett referensgenom med en
kromosom och plasmid som ett referensgenom med två skilda kromosomer.

2.6.2 Konfigurationsfil
För att låta användaren av pipelinen på ett lättare sätt modifiera parametrar som används i
någon av pipelinens många funktioner har en konfigurationsfil skapats. Detta ges i form av en
textfil med ändelsen .config som kan avläsas av pipelinen. Sedan kan önskade parametrar
hämtas därifrån. Det är dock enbart två funktioner som för tillfället drar nytta av
konfigurationsfilen, nämligen “trimmomatic” såväl som SNP-analysen. Dessa två funktioner
valdes för detta efter önskemål från Livsmedelsverket.

Som tillägg till att ändra parametrar tillhörande vissa funktioner finns det även möjlighet att
välja om SNP-analysen och klustringen ska vara adaptiv. Konfigurationsfilen har alltså som
funktion att styra alla modifieringar av körningen av pipelinen.

En frivillig flagga som lagts till är “--config”, eller “-c”. Den här parametern tillåter
användaren att använda sig av en konfigurationsfil för att anpassa inställningarna hos
programmen som körs under pipelinens gång. De inställningar som finns tillgängliga att
modifiera visas i default-konfigurationsfilen “settings.config” (se Kodblock 13).

Konfigurationsfilen består av kommentarer och inställningar. Standardkommentarerna
inkluderar kategorier för inställningar, samt en enklare förklaring av inställningens funktion.
En utförligare beskrivning kan dock återfås genom dokumentationen för programmen i fråga,
där det är applicerbart.

Inställningar är definierade enligt ett kompilerat regex-uttryck, visat i kodblock 12. I talspråk
identifierar detta uttryck en rad som inte börjar på “#” följt av två sammanhängande ord
avskiljt av ett “=”, samt lägger till dessa två ord i varsin variabel. Rader som inte uppfyller
dessa kriterier kommer att betraktas som kommentarer.

Kodblock 12. Regular expression uttryck för att identifiera inställningar i .config-filer.

pattern = re.compile(r"[^#]\s*([^\s]*)\s*\=\s*([^\s]*)")

35



Kodblock 13. Standardinställningarna som finns i default-konfigurationsfilen “settings.config”.

####### Trimmomatic #######

# The adapter to be trimmed from MiSeq samples and colon separated seed

mismatches, palindrome clip threshold and simple clip threshold, must be

present in C:/Pipeline/Data/trimmomatic/adapters/.

miseq_illuminaclip = NexteraPE-PE.fa:2:30:10

# The window size, which specifies the number of bases to average across,

followed by the required quality, which specifies the average quality

required, for MiSeq samples.

miseq_sliding_window = 4:15

# Specifies the minimum length of reads to be kept for MiSeq samples.

miseq_minlen = 40

# Specifies the minimum quality required to start keeping bases from the

leading end.

it_leading = 30

# Specifies the minimum quality required to start keeping bases from the

trailing end.

it_trailing = 30

# The window size, which specifies the number of bases to average across,

followed by the required quality, which specifies the average quality

required, for IonTorrent samples.

it_sliding_window = 4:15

# Specifies the minimum length of reads to be kept for IonTorrent samples.

it_minlen = 40

####### SNP_Analysis #######

# Use dynamic quality criteria which results in an exclusion due to quality

below the defined limit.

dynamic_quality = False

# Use dynamic depth criteria which results in an exclusion due to depth

below the defined limit.

dynamic_depth = False

# The minimum percentage of the average read depth.

min_read_depth = 0.3

# The maximum percentage of the average read depth.

max_read_depth = 2.0
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# The minimum quality value for reference bases.

min_ref_qual = 50.0

# The maximum quality value for variant bases

min_var_qual = 100.0

# Specifies the maximum allowed exclusion percentage due to quality.

quality_threshold = 1.0

# Specifies the maximum allowed exclusion percentage due to read depth.

depth_threshold = 1.0

Flaggan “ --config”, kan användas utan någon ytterligare input, och kommer då att använda
default-filen. Användaren kan även specificera en egen .config-fil i samma mapp som
“bacil-analysis.py”-skriptet och på så sätt växla mellan olika kombinationer av inställningar
på ett smidigt sätt. Om programmet körs utan flaggan, eller med en tom sträng (“”) som
efterföljande argument kommer alla konfigurationsfiler att ignoreras och standardvärden att
hämtas från “bacil-analysis.py” istället.

Om default eller en användarangiven fil inte existerar i skriptmappen, får användaren istället
alternativet att skapa en sådan fil i mappen. Denna fil kommer att genereras med
standardvärdena på alla tillgängliga parametrar.

Endast inställningarna som ingår i default-filen kan ändras från en konfigurationsfil, men en
konfigurationsfil kan innehålla färre parametrar än de som är tillgängliga. I detta fall kommer
standardparametrarna att användas för resterande parametrar. För ytterligare ändringar
behöver anropet på pipelinen, alternativt koden i sig ändras av användaren.

Standardparametrarna lagras i ett lexikon kallat “cfg” i början av “bacil-analys.py”, medan
kategorierna och kommentarerna lagras i den motsvarande “cfg_meta”. Anropen på program
som används i skripten refererar till “cfg”. Genom att uppdatera denna samt anropet på
programvaror kan ytterligare justerbara parametrar läggas till av användaren.

Det existerar en bugg i koden vilken gör det olämpligt att använda  “--config”-flaggan som
den sista flaggan i anropet av pipelinen. Orsaken är att flaggan kan ta emot en extra
parameter ifall användaren vill specificera en egen .config-fil. Om flaggan är den sista som
anges och användaren vill använda default-filen kommer istället den efterkommande
körningsmappen som anges att tolkas som en användarspecifierad .config-fil.

2.6.3 Leverans av pipeline
Den uppdaterade pipelinen ska levereras i exekverbart skick, färdiginstallerad på
livsmedelsverkets dator. För att åstadkomma detta har projektgruppen tillhandahållit
inloggningar för fjärråtkomst till Livsmedelsverkets system.
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Livsmedelsverkets dator har programmet Miniconda installerat. Detta program är liknande
Anaconda, beskrivet i 2.3.2 Anaconda, men innehåller endast grundläggande program och
conda. Gruppens högsta prioritet vid tillvägagångssättet av installationen var
användarvänligheten, varför pipelinen försöktes installeras på basmiljön i Miniconda. Detta
misslyckades dock trots upprepade försök på grund av inkonsekventa beroendeversioner på
den existerande basmiljön. Då Miniconda installationen även innehåller andra miljöer och
filer har denna inte kunnat tas bort utan att förlora dessa. Därför installerades Anaconda på
Livsmedelsverkets dator. Både Anaconda samt Miniconda erhåller basmiljöer men då
Anaconda installerades senare skriver denna över basmiljön för Miniconda i “~/.bashrc” filen
för Ubuntu. I kodblock 14 visas Minicondas inlägg i blått och Anacondas inlägg i rött.

Kodblock 14. Inlägg av Miniconda följt av Anaconda i “~/.bashrc”, samt aktivering av miljön 21-X4.

# added by Miniconda3 4.5.12 installer
# >>> conda init >>>
# !! Contents within this block are managed by 'conda init' !!
__conda_setup="$(CONDA_REPORT_ERRORS=false
'/home/emma/miniconda3/bin/conda' shell.bash hook 2> /dev/null)"
if [ $? -eq 0 ]; then

\eval "$__conda_setup"
else

if [ -f "/home/emma/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh" ]; then
# . "/home/emma/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh" # commented out by conda initialize

CONDA_CHANGEPS1=false conda activate base
else

\export PATH="/home/emma/miniconda3/bin:$PATH"
fi

fi
unset __conda_setup
# <<< conda init <<<

export PATH=$PATH:~/bin/gatk-4.1.0.0
export DISPLAY=:0.0
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export PATH=~/bin/IGV_2.4.19:$PATH
export PATH=~/bin/Artemis-17.0.1:$PATH
export PATH=~/bin/MentaLiST/src:$PATH
export PATH=~/bin/julia-1.1.0/bin/:$PATH
export PATH=/mnt/c/Pipeline/Skript:$PATH

export PS1="\t \[$(tput sgr0)\]\[\033[38;5;10m\]\u@\h\[$(tput
sgr0)\]\[\033[38;5;15m\]:\[$(tput sgr0)\]\[\033[38;5;33m\]\w\[$(tput
sgr0)\]\[\033[38;5;15m\]\\$ \[$(tput sgr0)\]"

# >>> conda initialize >>>
# !! Contents within this block are managed by 'conda init' !!
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__conda_setup="$('/home/emma/anaconda3/bin/conda' 'shell.bash' 'hook' 2> /dev/null)"
if [ $? -eq 0 ]; then

eval "$__conda_setup"
else

if [ -f "/home/emma/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh" ]; then
. "/home/emma/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh"

else
export PATH="/home/emma/anaconda3/bin:$PATH"

fi
fi
unset __conda_setup
# <<< conda initialize <<<

conda activate 21-X4

Dock löste detta inte problemet med inkonsekventa beroenden varför pipelinen istället
installerades i en isolerad conda miljö, kallad 21-X4. Detta fungerade men för att undvika att
lägga till extra komplexitet i hur pipelinen körs aktiverades även denna miljö genom
“~/.bashrc”, se sista raden i kodblock 14. 21-X4 kommer således vara standardmiljön när
Ubuntu körs. För att återfå basmiljön i conda, t.ex. om den gamla pipelinen önskas köras, kan
kommandot i kodblock 8 (2.3.2 Anaconda) användas.

2.7 Prestanda
För att karaktärisera prestandan för pipelinen analyserades minnesåtgången samt tidsåtgången
för varje moment i “bacil-anlalysis.py”-skriptet. Minnesallokeringen analyserades på
UPPMAX genom att skicka sbatch-jobb med ett moment i taget samt hämta statistik från det
jobbet m.h.a. kommandot i kodblock 15. För varje steg kördes ett prov av Campylobacter
jejuni, Listeria monocytogenes samt STEC, mer specifikt prov C4, M36 och S3. Dessa tre
prov är alla sekvenserade med MiSeq-teknik samt har så pass hög coverage att de nedsamplas
i första steget. Den högsta minnesåtgången bland de tre proverna för varje steg har noterats i
kolumn 2, Tabell 5.

Kodblock 15. Kommando för att visa jobb-ID, förfluten tid samt maximal minnesåtgång för användarens senaste
sbatch-jobb.

$ sacct -M snowy --format='JobID, Elapsed, MaxRSS'

För att bestämma tidsåtgången kördes hela “bacil-analysis.py” på Livsmedelsverkets dator,
men med några extra rader kod vilka loggade tiden när varje moment i skriptet påbörjades (se
Kodblock 16). Genom att ta skillnaden mellan dessa tider kunde körningstiderna för varje
bakterieart och moment noteras i Tabell 5.
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Kodblock 16. Python-kod vilken loggar den nuvarande tiden i pipeline-loggen.

1

2

3

4

import datetime

# Nedanstående kod skrevs in innan varje moment kördes.

now = datetime.datetime.now()

print_log(now.strftime("-%Y-%m-%d H:%M:%S"))

Tabell 5. Sammanställning av det mest minneskrävande provet, samt enskilda tider för varje prov och moment i
pipelinen. Tiden anges i formatet mm:ss. *Artbestämning sker före assembly och korrigering av assembly för
Campylobacter spp.- samt L. monocytogenes-prover, men efter dessa steg för STEC-prover.

Moment Minnesallokering Tid C. jejuni Tid Listeria Tid STEC

Trimning 749 MB 01:20 01:18 02:37

Kvalitetskontroll 729 MB 00:10 00:15 00:20

Artbestämning* 37.3 GB 01:04 03:46 01:03

Assembly 2.63 GB 03:16 03:57 11:36

Korrigering av
assembly

1.19 GB 01:15 02:16 08:41

MLST 630 KB 00:03 00:10 00:03

Serotypning 632 KB N/A 00:01 00:03

Virulensgensbest
ämning

648 KB N/A N/A 00:05

SNP-analys 92.2 MB 02:00 03:00 09:00
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3 Diskussion

3.1 Generellt
I kvalitetskontrollen med programmet FastQC skrivs det ut “WARN” och “FAIL” i pipelinens
logg, vilket tyder på att vissa kvalitetsmått inte håller prestandan eller att readsen inte klarade
av kvalitetskontrollen överhuvudtaget (beskrivet i 1.3.3 Kvalitetskontroll). En rimlig orsak
till detta är att readsen är av olika storlek och därmed klarar readsen inte av kvalitetsmåttet
“Sequence Length Distribution”, som beskriver längddistributionen längs hela readen.
Däremot är det högst sannolikt att readsen är av olika storlekar eftersom de genomgår
trimning i föregående steg i pipelinen, vilket medför längdvariation. Därmed kan “WARN”
för “Sequence Length Distribution” ignoreras.

Vid kvalitetsmåttet “Per Base Sequence Quality”, vilket beskriver kvaliteten längs readsen,
anger pipeline-loggen också “WARN”. Detta medför att kvaliteten inte är bra nog. Dessutom
består readsen av olika längder vilket innebär att täckningen längs baserna blir för låg.
“Overrepresented Sequences” är ett kvalitetsmått som beskriver vilka sekvenser som är
överrepresenterade inom hela readen. Även där får vi ett “WARN”-meddelande, vilket
betyder att det finns sekvenser som utgör mer än 0.1% av hela readsen. Detta påverkar
kvaliteten på readsen negativt, vilket medför att artklassificeringen möjligtvis försämras. Om
output från artklassificeringen för Camploybacter och STEC jämförs med Listeria, har
Listeria den högsta artklassificeringen ~ 95%. Listeria-proven får ingen varning på
“Overrepresented Sequences”, vilket både Campylobacter och STEC har.  Detta kan
möjligtvis vara en till orsak varför artklassificeringen för dessa prov blir lägre än för Listeria,
vilket är ungefär 90% för Campylobacter och ~ 80% för STEC.

En annan möjlig orsak till den låga artklassificeringen för STEC kan vara att proven är
kontaminerade. Pipeline-loggen anger för majoriteten av STEC-proven att kvalitetsmåttet
“Per Sequence GC Content” inte håller kvalitetsprestandan då den skriver ut “WARN”.
Kvalitetsmåttet beskriver nämligen guanin- och cytosinhalten i readsen och jämför halten
med en normalfördelad distribution. Pipeline-loggen anger “WARN” om summan av
avvikelsen från normalfördelningen representerar mer än 15% av readsen. Om figurerna
genererade från “Per Sequence GC Content” från FastQC-programmet (Babraham
Bioinformatics) studeras kan avvikelser visualiseras. Många figurer avviker från den
normalfördelade distributionen. Figur A6 i Appendix F visar en bred topp vilket kan innebära
att provet är kontaminerat med andra arter. Medan figur A7 i Appendix F påvisar en smal
topp, vilket kan tyda på att provet är kontaminerat med specifika kontaminanter som till
exempel adapter dimers.

Tidsåtgången för att köra pipelinen är i dagsläget högre än önskat. I framtiden kan det därför
vara en god idé att försöka effektivisera pipelinen. Den nuvarande körningstiden (se Tabell 5)
för STEC är långsammare än Listeria och Campylobacter. Möjliga förbättringar kan vara att
skriva Python-skripten i den senaste versionen, eftersom Python ständigt uppgraderas, vilket
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medför att varje version är snabbare och mer optimerad. Versionen som används nu är Python
3.7.2 och det finns nyare versioner tillgängliga. Många paket och moduler som pipelinen
använder sig av är skrivna i Python och har hög tidsåtgång. Specialbibliotek som är skrivna i
C/C++ skulle kunna användas istället, vilket möjligtvis effektiviserar tidsåtgången. En annan
möjlig lösning för att effektivisera pipelinen är att använda Python-moduler, som till exempel
multiprocessing och threading. Med de modulerna kan oberoende steg i pipelinen exekveras
parallellt, vilket kan effektivisera tidsåtgången. Däremot behövs ett system som har mer än en
processor. Ytterligare ett sätt att effektivisera pipelinen skulle kunna vara att använda mindre
databaser. Till exempel kan Kraken2 ersättas med MiniKraken. Detta skulle möjligtvis
effektivisera tidsåtgången för artbestämningen i pipelinen, eftersom databasen då innehåller
färre organismer.

3.2 Ändringar i pipeline
Den ursprungliga pipelinen från Livsmedelsverket använder sig av program som inte är
uppdaterade. Därmed har dessa program (se Tabell A1 i Appendix) uppdaterats till nyare
tillgängliga versioner. Detta kan vara viktigt om till exempel databasen som programmet
använder sig av har uppdaterats eller om en bugg åtgärdats i den nya versionen.

Tidigare nämndes att tillvägagångssättet för artbestämningen av STEC har ändrats (se 2.4.3
Artbestämning). Den ändring som gjorts är att artbestämningen numera utförs efter assembly,
på grund av att klassificeringen annars ger en väldigt låg andel matchning med provet ~ 45%.
Vid muntlig kommunikation med Tomas Larsson vid SciLifeLab trodde han att detta kunde
bero på sekvenseringsfel. Detta eftersom bakterien klassificeras rätt fram till familjen
Enterobacteriaceae, men att problem uppstår vid noggrannare klassificering. Larsson kom
med några förslag på hur vi eventuellt kunde lösa problemet. Första förslaget var att ändra
inställningarna vid körning av programmet Trimmomatic, för att få en högre tröskel och
därmed kunna filtrera mer strikt. Detta skulle kunna hjälpa om readsen var för korta, men när
vi testade detta blev resultatet tyvärr oförändrat. Larssons andra förslag var att köra
klassificeringen efter assembly. Då har readsen satts ihop till längre contigs och
klassificeringen borde förhoppningsvis ge ett bättre resultat, även om sekvenseringen gett
korta reads. När detta testades blev resultatet bättre och andelen matchning låg på ~ 80% för
STEC. Dessa siffror är dock fortfarande sämre än för Listeria och Campylobacter. Östlund
har satt en gräns på 80% matchning vid klassificering och skriptet skriver ut en varning om
matchningen är lägre än den satta gränsen. Detta för att varna användaren för att provet kan
vara kontaminerat. STEC ger således lägre siffror än förväntat. Anledningen till att STEC får
så låg matchning är fortfarande oklar, men Livsmedelsverket ska undersöka detta vidare
(Livsmedelsverket, skriftligen [mejlkonversation]).

3.2.1 Referensgenom-bugg
Som tidigare nämnt i utförande 2.4.8 Resultat från en STEC-körning upptäckte vi i
projektgruppen att pipelinen inte kan hantera referensgenom som består av två headers. Det
vill säga referensgenom som har två kromosomer, eller i vårt fall ett refensgenom med en
kromosom och en plasmid. Detta märkte vi först då vi ville analysera och klustra
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STEC-proverna i början av vecka 21 - mot projektets slut. Då tiden inte räckte till att
korrigera denna bugg valde projektgruppen att byta referensgenom för STEC och
Campylobacter lari till ett refensgenom som enbart bestod av en header, dvs. en
helgenomsekvenserad fasta-fil, istället.

3.3 Klustring
För att utveckla pipelinen på ett annat system än det Livsmedelsverket använder ämnade
projektgruppen att återskapa resultat som är konsekventa med de som erhållits av
Livsmedelsverket. Livsmedelsverket skickade initialt figur 11 nedan, men de första resultaten
som producerats på UPPMAX (Figur 12) var tyvärr avvikande från dessa.

En viss grad av variation är att förvänta sig bland klusterbilder genererade från olika analyser
då flera steg med stokastiska processer förekommer i pipelinen innan klusterbilden skapas.
Ett uppenbart exempel är programmet Seqtk, vilket väljer ut slumpmässiga reads som ska
behållas ifall rådatan överstiger ett tröskelvärde. Då datorprogram oftast inte har tillgång till
en sann stokastisk variabel, används istället pseudo-slumpgeneratorer. Att redovisa
begynnelsevärdena som används för alla sådana under analysens gång vore en önskvärd
framtida förbättring för att att öka reproducerbarheten av presenterade resultat.

Problemet med resultatet i figur 11 och 13 är dock att avståndet är 0 respektive 355
mutationer stort mellan prov L39 och L55. Ett så pass inkonsekvent resultat kan troligtvis ej
bortses från som stokastisk varians i analysen. Därför efterfrågades ett nytt resultat
tillsammans med de intermediära filerna som skapats i tidigare steg från Livsmedelsverket,
sådant att orsaken till avvikelsen kan felsökas. Den nya klusterbilden visas i figur 13.

Utifrån figur 11 och 13 kan man observera att deras referensbilder inte är identiska. Det är
problematiskt att de givna referensbilderna är olika, då det blir svårt för oss i projektgruppen
att veta om de klustringsbilder vi skapat är korrekta i jämförelse med originalen. Då alla
klustringsbilder som har skapats av oss stämmer överens med figur 13, kan man med hög
säkerhet anta att det blivit fel i analysen för figur 11. Det vill säga att det blivit fel när
Livsmedelsverket klustrat ihop figur 11. Varför detta fel uppkommit är dock okänt. Således
använde projektgruppen sig av figur 13 som referensbild, medan figur 11 betraktades som ett
avvikande värde.
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Figur 11. En av två referensbilder på Listeria monocytogenes från Livsmedelsverket.
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Figur 12. Första lyckade klustringen av alla 14 L. monocytogenes-prover på UPPMAX. MLST:n som används för
sekvenstypning var ej funktionellt i detta skede varför den ej visualiserats av efterföljande skript.
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Figur 13. En av två referensbilder på Listeria monocytogenes från Livsmedelsverket. Det är denna figur
som projektgruppen använde sig av som referensbild.

Nedan i figur 14 visas resultatet från en klustring av STEC-prover från en fullständig analys
av dessa. Figuren visar en klustring av en delmängd på 10 av 15 tillgängliga STEC-prover.
Denna bilden gjordes i slutet av projektet när utvecklingen av pipelinen var färdig. Då vi
under projektets gång kört väldigt många tester var vårt lagringsutrymme fullt och detta
gjorde att vi inte kunde klustra alla 15 prover.
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Figur 14. Visar klustringen gjord för 10 av 15 tillgängliga STEC-prover givna av Livsmedelsverket. Denna figur är
gjord efter en fullständig analys av proverna.

3.3.1 Klustringstester
Ett medelvärde för proverna implementerades för att undersöka parametrarna i skriptet
“bacil-cluster.py” närmare. Parametrar som undersöktes är “min_ref_quality”,
“min_var_quality”, ”min_depth” och “max_depth”. Till att börja med märkte gruppen att det
finns ett tak för kvaliteten (quality) och djupet (depth). Med tak syftas det på ett gränsvärde,
där man får hög exkludering över gränsen och låg exkludering under gränsen. Vi använde oss
av medelvärdet på provet för att ge ett adaptivt värde på parametrarna. Nämligen på följande
sätt: min_variant_quality = 0.2*(float(avg_q)) och min_ref_quality = 0.1*(float(avg_q)). Där
“avg_q” står för medelvärdet av provets kvalitet. 0.2 och 0.1 är taket för att få den låga
exkluderingen, runt 15% om man använder sig av medelvärdet för kvaliteten. Alla värden
över detta gav exkludering runt 39%. Se figur 6 för klustring av dessa prover. Vidare
undersökte vi vad respektive tröskelvärde är för kvaliteten på proverna, vilket visade sig vara
ungefär 29.5. Projektgruppen kom gemensamt fram till att denna metod inte är optimal och
har därför implementerat en while-loop istället som ger adaptiva värden för varje enskilt prov.
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3.3.2 Adaptivitet
Med den adaptiva metoden följer även en oundviklig minskning i noggrannheten av
analysflödet och slutresultatet. Detta sker då vi minskar våra krav på en hög kvalitet av varje
prov för att lyckas använda mer information under klustringen. Med detta menas att sämre,
mer osäkra positioner används. Detta kan därav användas för att lyckas göra en mer
heltäckande analys av prover som har sämre kvalitet. Rekommendationen är därav alltid att
införskaffa prover av så hög kvalitet som möjligt för att minska mängden osäkra prover.

Av denna anledning ska användaren ha i åtanke att vid användning av den adaptiva metoden
ges enbart generella samband mellan proverna. Det är därav tänkt att denna metod enbart ska
användas när man analyserar och klustrar ett större antal prover för att då undvika att
exkludera för stor del av sekvensen. Vid analys av ett stort antal prover med hårda krav på
kvalitet och depth kan det annars leda till väldigt stor exkludering, upp emot majoriteten av
sekvensen. Detta enligt principen att varje prov enskilt har en låg unik exkludering men
tillsammans blir den väldigt stor. Genom att tvinga ner mängden exkluderade positioner kan
därav mängden använd information gå upp. En jämförelse av den statiska och den adaptiva
metoden kan ses i figur 15 nedan. Figuren visar på hur exkluderingen minskar vid
användandet av den adaptiva metoden. Den adaptiva metoden som använts har tvingat ner
exkluderingen på grund av kvalitet till maximalt 1 procent och depth till maximalt 1 procent.
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Figur 15. Visualisering av skillnaden på exkluderingen för den adaptiva (grafer till vänster) och den statiska (grafer
till höger) metoden. I paret av figurer högst upp syns exkluderingen av delade positioner och nederst syns specifik
exkludering för ett visst prov. Den adaptiva metoden som använts har tillåtit en procent exkludering för kvalitet och
en procent för depth.

Dock finns det även två andra typer av exkludering som sker för indels såväl som saknade
positioner (alltså positioner som inte finns med i provets sekvens). Dessa två typer och dess
exkluderade positioner är orörda. Prover som har en hög halt av dessa kommer därav
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naturligt ha en större mängd exkluderade positioner och detta kan inte ändras. Som syns i
bilden ovan är exkluderingen högre än 2 procent som det maximalt borde vara för kvalitet
tillsammans med depth. Detta är pågrund av indels såväl som missing sites. Halterna för de
två exkluderingarna har även visat sig vara något beroende av sekvenseringsmetoden som har
använts då IonTorrent har visat sig ha avsevärt mycket högre halt indels. Detta har visats
genom analys av prover givna av Livsmedelsverket.

För att den adaptiva metoden ska fungera antas det önskade värdet ligga under 100%. Alltså
att tröskelvärdet som anges i konfigurationsfilen är strikt mindre än 100%. Om ett angett
värde är lika med eller större än 100 kommer exkluderingen inte att bestämmas. Värdet ska
alltså ligga mellan 0 till < 100 för tröskelparametrarna.

3.3.3 Kluster-bugg
Östlund nämner i sin rapport att “Inga tester har gjorts hur stor skillnad i totala antalet SNP:ar
det leder till, men som förklarats tidigare är sannolikheten låg att en SNP uppstått på samma
position i två olika isolat oberoende av varandra. [...]”. Här förklarar Östlund att
SNP-analysen skulle bli bättre och tydligare om denna bugg försvann, men att dess påverkan
inte borde vara enorm på grund av den låga sannolikheten för att den ska inträffa. Det krävs
inte enbart att två SNP:ar ska vara på samma position utan även att SNP:n för det första
provet ska vara inom en rekombination. På grund av denna låga sannolikhet syns ingen
enorm förändring när buggen väl är fixad. Det handlar alltså enbart om några enstaka
positioner som nu läggs till och räknas som en SNP-skillnad mellan två baser.

Mer konkret kan skillnaden observeras genom jämförelse av bilderna som skapas av
klustringen. Här syns distansen mellan två prover som en linje med två olika siffror. Antalet
SNP:ar som skiljer proverna åt såväl som antalet rekombinationer. Nu när buggen är löst
kommer antalet SNP:ar som skiljer två prover åt att stiga med några enstaka siffror då
klustringen upptäcker fler SNP:ar.

Det är även viktigt att poängtera att buggen enbart existerade för SNP:ar på samma position
där SNP:n för första provet var i en rekombination. Detta kommer från hur jämförelsen sker,
varvid man utgår från det första provets positioner när man sedan analyserar det andra provet.
När det första provet undersöks läggs positioner till oberoende om samma position finns
inom en rekombination i prov 2 vilket gör att buggen inte påverkar det scenariot. För en mer
detaljerad jämförelse se rubrik 1.3.12 Klustring.

3.3.4 Visualisering och exkludering
Då visualiseringen av exkluderade positioner behöver hantera väldigt många positioner,
närmare några miljoner, valdes användningen av frekvenspolynom. Dessa fungerar likt
histogram, men istället för staplar visas en linje som är dragen mellan högsta punkten på varje
stapel i ett histogram. På detta sätt blir visualiseringen något mer generell men avsevärt
enklare att tolka.
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Då syftet med graferna handlar om att hitta prov som översiktligt är sämre än resterande
prover, fungerar dessa grafer mer än väl för denna typ av arbete. För att lättare kunna tolka
resultatet valdes även att, i samband med denna visualisering, visa procentsatsen exkluderade
positioner både för specifika och delade positioner. Detta för att göra analysen mer
användarvänlig och lättolkad.

Som tidigare nämnt visar figurerna väldigt mycket information.Vid analys av väldigt många
prover samtidigt kan den generella bilden som innehåller samtliga grafer bli något otydlig.
Om fler prover analyseras kan det därav vara fördelaktigt att undersöka figuren med ett
önskat prov framlyft.

För att göra figurerna och graferna så tydliga som möjligt har x-axeln anpassats, alltså den
som visar positionen på sekvensen. Om ett prov enbart exkluderar prover i början av
sekvensen kan x-axeln därav bli kortare än själva referenssekvensen. Detta kommer att synas
i figurerna. Dock är detta väldigt osannolikt då exkluderingen som observerats har skett över
hela sekvensen. Det krävs även enbart att en enda position exkluderas i slutet för att x-axeln
ska bli lika lång som hela referenssekvensen.
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4 Sammanfattning
Livsmedelsverkets befintliga bioinformatiska analysflöde har utvecklats genom att korrigera
klustringsmetoden för Campylobacter spp., L. monocytogenes och STEC, så att mindre
information går förlorad. Detta genom tillägget av en adaptiv metod som tillåter mer
information att användas på bekostnad av noggrannhet. Den har även utvecklats genom att
STEC har lagts till i analysflödet, samt bestämning av närvarande virulensgener för enbart
denna bakterieart. Då den givna tiden för projektet inte räckte till inkluderar inte analysen
genotypisk antibiotikaresistensbestämning. Vidare är det nu möjligt för användaren att kunna
justera parametrar i analysflödet. Pipelinen har även genomgått ett kontrolltest där resultatet
från en analys av en känd sekvens visar ovanstående nämnda egenskaper och kan eventuellt
användas vid utbrottsutredningar. Kontrolltestet genomfördes och uppnåddes den 26:e maj.

52



5 Etisk analys
Det etiska perspektivet för programmering har sina tyngsta aspekter relaterade till
tillämpningarna som är planerade för koden, men även arbetet med kodningen i sig innefattar
etiska aspekter att ta hänsyn till. Hur arbetet sker hänger såklart ihop med konsekvenserna av
arbetet, och dessa bör has i åtanke under arbetets gång.

Det finns flertalet konsekvenser kopplade till utvecklandet av ett bioinformatiskt analysflöde.
Både positiva och negativa. En väldigt central del är att analyser som utförs ska göras med
hög noggrannhet och vara korrekta. Detta då falskt negativa resultat av analysen dels inte
bidrar med någon information, dels kan leda till att livsmedlet bakom ett utbrott ej kan
kopplas samman med utbrottet. Det sistnämnda kan sedan leda till att fler människor
potentiellt blir smittade, vilket betyder en ökad risk för dödsfall. Det kan även skada företaget
som anklagas för utbrottet, både ekonomiskt och förtroendemässigt. Som civilingenjör krävs
alltså etisk medvetenhet i arbetet, främst ur ett konsekvensetiskt perspektiv. Det
konsekvensetiska perspektivet handlar om att en handling har konsekvenser, och dessa
konsekvenser är drivande för om handlingen ska utföras eller inte. Likväl som felaktiga
analyser kan få konsekvensen att fler människor insjuknar, kan även korrekta analyser leda
till att potentiellt hindra människor från att bli sjuka genom att förebygga ett utbrott. Detta
utan till synes närvarande nackdelar, då användandet av denna typ av analys varken kräver
mycket resurser eller har någon större påverkan på miljö eller ekonomi. Man kan därav
argumentera både ur ett konsekvens- och dygdetiskt perspektiv. Det konsekvensetiska
perspektivet appliceras genom att producera och utveckla ett analysflöde som detta för att
förhoppningsvis få konsekvensen att rädda liv. Det dygdetiska perspektivet handlar om att
göra goda gärningar genom att agera som en dygdig person hade gjort. Analysflödets
möjlighet att rädda liv har därför ur ett dygdetiskt perspektiv aspekten att det är något som en
dygdig person skulle agera efter, eftersom det förhoppningsvis rädda liv, vilket är en god
gärning.

Utveckling och förbättring av dessa bioinformatiska analysmetoder kan även ses som en
fundamental del i att öka förståelse för detta område. Detta tillåter andra individer att fortsätta
bygga på våran förbättring och se till att vi som människor kommer kunna göra bättre
analyser i framtiden. Många mindre bidrag till utveckling inom området leder sammanfattat
till mer förståelse och ger plats för framtida utvecklingar vi inte kan tänka oss idag.
Analysflöden som utvecklas för detta specifika fall med jämförelse av en begränsad mängd
bakterier skulle även potentiellt kunna överföras i någon annan tillämpning. Denna
utveckling är fundamental för mänsklighetens utveckling och bör därav ses som en positiv
effekt av denna typ av arbete.

Vid etiska analyser av arbete inom biologiska fält leds man även ofta in på frågan om vi
människor har rätt att ställa sig över naturens egna balans. Har vi rätt att gå in på en så djup
nivå som DNA och motverka den naturliga balansen för vår egen vinning? Eller är det vår
rätt att göra detta, om vi nu har gett oss själva möjligheten att klara av det? Ur ett mer
konsekvensbaserat perspektiv med grund i att minska lidande och rädda människors liv kan
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detta anses som ett självklart positivt val. Men i andra änden av spektrumet finns det mer
dygdetiskt perspektivet med resonemanget att naturen har sin gång och vi som människor inte
står över denna. Vad som är rätt och fel av dessa åsikter är en väldigt individuell åsikt som
grundar sig i egna värderingar. En generell åsikt kan dock vara att vi borde göra vad vi kan
för att minska lidande i världen, men alltid vara försiktiga när vi utforskar och tar beslut inom
nya områden.

En viktig aspekt att ha med sig i denna analys är risken av tillverkningar av biovapen, främst
med STEC. En projektgruppsmedlem, eller en person med tillgång till pipelinen, kan ta reda
på om ett bakterieisolat är en av de farligaste stammarna av STEC, och utifrån denna
informationen skapa ett biovapen i exempelvis ett labb. Detta under förutsättningar att
personer i fråga även har tillgång till bakterier då pipelinen i sig inte utgör någon typ av hot
eller ger tillgång till bakterier. Biovapen är vapen som baseras på levande organismer. Med
farligaste stammarna syftas det på stammar av STEC som är extra smittsamma och
svårbotliga. En projektgruppsmedlem kan således med denna information utsätta exempelvis
en nötköttsproducent för smitta. Konsekvenserna av detta är att producenten kan behöva
lägga ner sin verksamhet och att det sker en spridning av sjukdomen, vilket gör denna aspekt
till ett problem ur ett konsekvensetiskt perspektiv.

5.1 Miljö- och kommersiella aspekter
I samband med de etiska aspekterna finns även kommersiella och miljömässiga faktorer som
följer med detta projekt. Unikt för denna pipeline är att den är en så kallad in-house pipeline,
vilket ger Livsmedelsverket möjligheten att utföra analyser inom sin egna verksamhet utan
behov av att skicka arbete till externa företag. Detta minskar kostnaden för analyserna och
låter Livsmedelsverket som statlig verksamhet fokusera sin budget på förbättring inom andra
områden.

En välfungerande och utvecklad analysmetod ger även möjlighet att förhindra att
sjukdomsorsakande bakterier sprider sig allt för mycket, både hos människor och i livsmedel.
Ju mer spridning och etablering av en bakterie, desto mer livsmedel måste slängas på grund
av detta. Alltså, skulle en välfungerande och effektiv analysmetod potentiellt även kunna
minska på nödvändigt matsvinn genom att mer effektivt kunna lokalisera utbrottets ursprung.
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6 Författarnas bidrag
Det praktiska arbetet har för implementering av bakterien STEC utförts gemensamt av E.S.,
M.R.P. och S.L. Medan det praktiska arbetet av förbättring av klustringsmetoden har utförts
gemensamt av J.B., S.S. och S.Z.

Rubriken Bakgrund och syfte är skrivet av hela gruppen. Specifikt är avsnittet om
Livsmedelsverkets pipeline skrivet av S.Z., samt Bakterier skrivet av M.R.P. och S.Z. I
Bakgrund samt Utförande & Resultat är artbestämning, Assembly, Korrigering av assembly,
Typning och MLST är skrivet av E.S., Trimning, Kvalitetskontroll och Virulensgener av
M.R.P., samt Nedsampling och Serotypning skrivet av S.L. Klustring och SNP-analys är
skrivet av S.Z. och J.B.

Under rubriken Utförande & Resultat är vidare avsnittet Förberedande steg skrivet av S.L.
och E.S. Prestandakrav, Utvecklingsmiljö och Installation är skrivet av S.S, SNP-analys och
Referensgenom-bugg av S.Z. och Konfigurationsfil av J.B & S.S. Vidare är Separation av
exkluderingsparametrar, Adaptivitet, Kluster-bugg och Visualisering av exkludering skrivet
av J.B & S.S, Optimering av beräkningstid och Leverans av pipeline skrivet av S.S samt
Klustringstester skrivet av S.Z. Resultat från en STEC-körning är skrivet av E.S., och
Utvecklingar och ändringar av klustermetoden av S.Z och J.B.

Diskussionen är i delen Generellt skriven av M.R.P och Ändringar i pipeline skriven av S.L.
(förutom delen referensgenom-bugg som är skriven av S.Z). Diskussionen under avsnittet
Klustring är skriven av S.Z., J.B och S.S.

Abstrakt, Populärvetenskaplig sammanfattning och Sammanfattning är skriven av S.Z. Etisk
analys är skriven av J.B. Appendix A är skrivet av E.S. och J.B., Appendix B av E.S., S.Z.
och J.B., Appendix C och Appendix D av J.B., Appendix E av E.S. och slutligen Appendix F
av M.R.P.

Bilden på framsidan av rapporten är gjord av S.Z. Figurerna 4 och 9 har gjorts av J.B.,
figurerna 1, 2 och 3 av S.Z., samt figur 7 av S.S.

S.L. har korrekturläst och bearbetat rapporten i sin helhet, med assistans av E.S.
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Appendix A - installerade program och versioner
Tabell A1. De program och versioner som används i pipelinen, samt hur dessa installeras på Livsmedelsverkets dator.

Program Version Uppdaterad versionen Installation

Anaconda 4.10.1

BCFtools 1.9 1.12 conda install -c bioconda
bcftools=1.12

biopython 1.78 pip3 install biopython

BLAST+ 2.7.1+ 2.11.0+ conda install -c
bioconda/label/cf201901

Bowtie2 2.3.4.3 2.4.2 conda install -c bioconda
bowtie2=2.4.2

cgecore 1.5.6 pip3 install cgecore

FastQC 0.11.8 0.11.9 conda install -c bioconda
fastqc=0.11.9

Java 8.0.112 Tidigare installerad, ingen
uppdatering gjord.

Kraken2 2.0.7-beta 2.1.2 conda install -c bioconda
kraken2=2.1.2

mlst 2.16.1 conda install -c bioconda
mlst=2.16.1

kma 1.3.17 conda install -c bioconda
kma=1.3.17

numpy 1.15.4 conda install -c anaconda
numpy=1.15.4

Pilon 1.23 1.24 conda install -c bioconda
pilon=1.24

Python 3.7.2 conda install python=3.7.2

SAMtools 1.9 1.12 conda install -c bioconda
samtools=1.12
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scipy 1.2.1 conda install -c anaconda
scipy=1.2.1

SerotypeFinder 2.0.1 Installerad manuellt via
programmets instruktioner

Seqtk 1.3 conda install -c bioconda
seqtk=1.3

SPAdes 3.11.1 3.15.2 conda install -c bioconda
spades=3.15.2

Tabulate 0.8.9 conda install -c conda-forge
tabulate=0.8.9

Trimmomatic 0.38 0.39 conda install -c bioconda
trimmomatic=0.39

Ubuntu 18.04 Tidigare installerad, ingen
uppdatering gjord.

VirulenceFinder 2.0.3 Installerad manuellt via
programmets instruktioner

RStudio 1.2 Tidigare installerad, ingen
uppdatering gjord.

R 3.4 4.1.0 Installerad från R:s hemsida
enligt dess instruktioner
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Appendix B - användarinstruktion för körning av pipeline

Typning och SNP-analys

Grundläggande körning av pipelinen
För att köra skriptet “bacil-analysis.py” som utför typning och SNP-analys av proven så
behöver vardera prov läggas i en egen mapp. Dessa prov-mappar samlas i en gemensam
körningsmapp. Ingen av mapparna ska ha namn med mellanslag, och får inte innehålla annat
än metadata i form av filer (inte mappar). Det är i provets provmapp som data från körningen
kommer placeras för vardera prov. Provet består av reads från MiSeq-sekvensering (forward-
resp. reverse-fil) eller från IonTorrent-sekvensering (en fil). Om bara ett prov körs kan den
provmappen vara körningsmappen.

I kommandot för att köra pipelinen behöver arten som provet tillhör anges. Detta görs med
parametern “--species” efterföljt av en förkortning e, l eller c enligt tabell A2 nedan. “-s” kan
anges som alternativ till “--species”.

Tabell A2. Tabell som visar förkortningar som används för parametern “--species” beroende på vilken art provet
kommer från.

Art Förkortning

Escherichia coli e

Listeria monocytogenes l

Campylobacter spp. c

Det behöver även anges en filväg till körningsmappen. Denna anges på formen
“/mnt/c/Filer/Typningar/körningsmapp” alternativt “C:/Filer/Typningar/körningsmapp” om
körningen inte görs i Ubuntu (mer information om Ubuntu se avsnitt 2.2 Utvecklingsmiljö).
Filvägen ska inte innehålla några mellanslag.

För att köra pipelinen skrivs i terminalen “python3 bacil-analysis.py filväg --species
förkortning”, där det kursiverade byts ut mot det som gäller för den aktuella körningen. Om
mappar för output finns sedan tidigare i provmappen ställs frågan till användaren om dessa
ska tas bort. Detta besvaras genom att ange yes/y eller no/n och sedan trycka enter.

För att få fram hjälpande information om pipelinen i terminalen kan kommandot
“bacil-analysis.py --help” eller “bacil-analysis.py --h” anges.

Körning av pipeline med parametrar
Pipelinen kan köras med fler parametrar som är valfria att använda. De fyra som kan
användas är “--threads”, “--programs”, “--no-downsampling” och “--config”. Den senare,
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som är för användning av konfigurationsfil, beskrivs i ett separat avsnitt nedan. Den första
parametern “--threads” anger hur många trådar körningen ska göras med. “-t” kan anges som
alternativ till “--threads”. Om inget anges så är det fyra trådar som används (default).

Den andra parametern “--programs” anger vilket eller vilka program som ska köras. “-p” kan
anges som alternativ till “--programs”. Möjligheten finns alltså att enbart köra ett eller ett
antal av programmen. Detta förutsatt att de program som det valda programmet använder
output från körs samtidigt, eller har körts tidigare för provet. Om parametern inte anges körs
alla program (default). Det har ingen betydelse vilken ordning programmen anges i. Alla
program kan anges på alla typer av prover,men virulensgener utförs bara på Escherichia coli,
och serotypning utförs bara på Escherichia coli och Listeria. I tabell A3 nedan kan utläsas
vilken förkortning som ska användas för varje program, samt vilka program som output
används från(som alltså måste köras eller ha körts för provet tidigare).

Tabell A3. Tabell som visar förkortningar och beroenden för de olika programmen för parametern “--programs”.

Program Förkortning Kräver att dessa program körts

Nedsampling/trimning t

Kvalitetskontroll q Trimning

Artbestämning c Trimning (för Campylobacter/Listeria),
korrigering av assembly eller assembly (för
STEC)

Assembly a Trimning

Korrigering av assembly o Trimning, assembly

MLST m Artbestämning samt korrigering av assembly
eller assembly

Serotypning s Artbestämning samt korrigering av assembly
eller assembly

Virulensgener g Artbestämning samt korrigering av assembly
eller assembly

SNP-analys v Trimning, artbestämning

Den tredje parametern “--no-downsampling” som om den anges, gör att ingen nedsampling
görs. Om denna inte anges kommer nedsampling göras (default).

För att köra pipelinen med dessa parametrar skrivs i terminalen exempelvis “python3
bacil-analysis.py filväg --species förkortning --programs tqcaom --threads 32
--no-downsampling” där det kursiverade byts ut mot det som gäller för den aktuella
körningen.
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Klusteranalys

Grundläggande körning av pipelinen
När “bacil-analysis.py”-skriptet är klart har de filerna som behövs för klustringsskriptet
skapats. Däremot behöver man inte ha med MLST och serotypning i “bacil-analysis.py”-
skriptet. För att köra skriptet “bacil-cluster.py”, som utför klustring av proven, så behöver
vardera provmapp (som analyserats av “bacil-analysis.py”) ligga i en gemensam
körningsmapp, som vid körning av “bacil-analysis-py”. I kommandot för att köra pipelinen
behöver man ange sökvägen till körningsmappen. Denna anges på formen
“/mnt/c/Filer/Typningar/körningsmapp” alternativt “C:/Filer/Typningar/körningsmapp”, om
körningen inte görs i Ubuntu (mer information om Ubuntu se 2.2 Utvecklingsmiljö).
Sökvägen ska inte innehålla några mellanslag.

För att köra pipelinen skrivs i terminalen “python3 bacil-cluster.py filväg “ där det
kursiverade byts ut mot det som gäller för den aktuella körningen. När skriptet är klart hittar
man klustringsbilden i körningsmappen. Bilden är lagrad i png-format.

För att få fram hjälpande information om pipelinen i terminalen kan kommandot
“bacil-cluster.py --help” eller “bacil-cluster.py --h” anges.

Körning av pipeline med konfigurationsfil
Om det önskas finns valet att köra skripten med en konfigurationsfil. Detta görs genom att
lägga till flaggan “-c” eller “--config” efter skriptet. Efter flaggan finns ett valfritt argument.
Om inget argument anges kommer en standard konfigurationsfil vid namn “settings.config”
att användas. Denna kan användaren modifiera vid behov och om den skulle tas bort kommer
pipelinen att autogenerera en ny fil med standardvärden. Som argument efter flaggan kan
man också skriva en egengjord konfigurationsfil om man önskar. Exempelvis “python3
bacil-analysis.py -c egen_setting.config”. Denna fil måste dock följa samma struktur som är
beskriven i avsnitt 2.6.2 Konfigurationsfil.

Strukturen är att kommentarer (alltså rader som ska ignoreras av programmet) inleds med
“#”. Rader med ändrade parametrar ska skrivas på formen “parameter = värde”. Där
parameter är en parameter som kan ändras och värde är det önskade värdet på denna. I tabell
A4 nedan syns tillgängliga parametrar som kan ändras, såväl som exempel på värden.
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Tabell A4. Tillgängliga parametrar att justera för konfigurationsfilen samt exempel på värden.

Parameter Exempel på värde Förklaring av parameter

Trimmomatic

miseq_illuminaclip NexteraPE-PE.fa:2:
30:10

Gäller enbart prover från MiSeq.
Används för att bestämma vilka Illumina
specifika sekvenser som finns och ska
klippas bort.

miseq_sliding_window 4:15 Gäller enbart prover från MiSeq.
Skannar readsen med, i detta fall, ett 4
baser brett fönster som avbryter när
genomsnittliga kvaliteten faller under
kvalitetsvärdet 15 inuti detta fönster.

miseq_minlen 40 Gäller enbart prover från MiSeq.
Specificerar en minsta längd av reads som
tillåts. Reads under denna längd
exkluderas.

it_leading 30 Tar bort baser i början av en read om
kvaliteten är under det specificerade värdet
(30).

it_trailing 30 Tar bort baser i slutet av en read om
kvaliteten är under det specificerade värdet
(30).

it_sliding_window 4:15 Gäller enbart prover från IonTorrent.
Skannar readsen med, i detta fall, ett 4
baser brett fönster som avbryter när
genomsnittliga kvaliteten faller under
kvalitetsvärdet 15 inuti detta fönstret.

it_milen 40 Gäller enbart prover från IonTorrent.
Specificerar en minsta längd av reads som
tillåts. Reads under denna exkluderas.

SNP-analys

min_read_depth 0.3 Denna faktor multipliceras med
genomsnittlig depth för provet. Resultatet
är det lägsta tillåtna värdet på depth för att
en position inte ska exkluderas. För
exemplevärdet är det alltså 30% av
genomsnittet.

max_read_depth 2.0 Denna faktor multipliceras med
genomsnittet likt “min_read_depth”. Detta
resultat står dock för maximal depth en
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position får ha. I exempelfallet är det alltså
200% av genomsnittet.

min_ref_quality 50.0 Står för det minsta tillåtna kvalitetsvärdet
av en position som har samma bas som
referenssekvensen. Om positionen har ett
värde under detta kommer positionen
exkluderas.

min_var_quality 100.0 Står för det minsta tillåtna kvalitetsvärdet
för en position som har en bas skild från
referenssekvensen, alltså om det är en
variant. Ett värde under detta kommer leda
till exkludering av positionen.

quality_threshold 1.0 Denna parameter anger den maximala
exkluderade procentsatsen som tillåts för
kvalitetsparametrarna. Alltså
“min_ref_quality” och “min_var_quality”.
OBS! Denna ska anges i procent. I
exemplet är tröskelvärdet alltså 1%.

depth_threshold 1.0 Denna parameter anger den maximala
exkluderade procentsatsen som tillåts för
depth-parametrarna. Alltså
“min_read_depth” och “max_read_depth”.
OBS! Denna ska anges i procent. I
exemplet är tröskelvärdet alltså 1%.

Adaptiv & statisk metod

dynamic_quality True Avgör om den adaptiva metoden ska
användas eller inte för bestämning av vilka
positioner som ska exkluderas p.g.a
kvalitet.

dynamic_depth True Avgör om den adaptiva metoden ska
användas eller inte för bestämning av vilka
positioner som ska exkluderas p.g.a depth.
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Appendix C - Information om filer
I tabell A4 som syns nedan listas namn på filer som skapas under körningen. Man kan även
avläsa vilken mapp de olika filerna skapas i, såväl som en kort beskrivning av användningen
för dem. De färgmarkerade cellerna i tabellen visar de förändringar som gjorts under
projektet. Tabellen är inspirerad av den som finns tillgänglig i rapporten skriven av Östlund.

Tabell A4. Visar filer som skapas under pipelines gång och var dessa skapas. Det är enbart de nödvändiga som visas.
Markerat i grönt syns de filer som lagts till under detta projektet medan resterande existerade i den originala
pipelinen. Tabellen är inspirerad av den som finns tillgänglig i rapporten skriven av Östlund.

Mapp Filnamn Användning

Körningsmappen som
innehåller ett eller flera prov.
Det finns en körningsmapp
per bakterieart. Varje prov
har sedan en egen
provmapp.

clustering_{starttid}.log Loggfil som visar resultatet
från klustringen.

pipeline_{starttid}.log Loggfil från typning och
SNP-analys.

recomb_distance_matrix.tsv Matris med
rekombinationsavstånd
mellan de klustrade
proverna.

SNP_distance_matrix.tsv Matris med SNP-avstånd
mellan klustrade proverna.

tree_edges.tsv Information om kanterna i
klustret. Kan användas
tillsammans med
“tree_nodes.tsv” för att
visualisera ett kluster.

tree_nodes.tsv Information om noderna i ett
kluster. Kan användas
tillsammans med
“tree_edges.tsv” för att
visualisera ett kluster.

Bildfil (.png) Bild i PNG-format på
klustringen

ignore_sites.csv Csv-fil innehållande
samtliga positioner som
exkluderas från varje
angivet prov.

specific_ignore_sites.csv Csv-fil som innehåller unika
positioner som exkluderas
av varje prov. D.v.s
positioner som enbart detta
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prov exkluderar.

{starttid}_shared_sites.pdf Innehåller grafer som visar
samtliga exkluderade
positioner från alla prover
utifrån “ignore_sites.csv”.

{starttid}_specific_sites.pdf Innehåller grafer som visar
de unika exkluderade
positionerna för samtliga
prover utifrån
“specific_ignore_sites.csv”.

assembly contigs.fasta Input till korrigering av
assembly, eventuellt till
MLST och serotypning (om
korrigering av assembly ej
görs).

spades.log Loggfil från SPAdes.

corrected_assembly pilon.fasta Input till MLST och
serotypning.

pilon.log Loggfil från Pilon.

mlst sequence_type.txt Resultat från MLST.
Innehåller sekvenstyp samt
alleler.

read_quality 1-4 filer med olika namn
(.html)

Resultat från FastQC.

serotype blast_result.txt (för Listeria)
genes_result.txt (för STEC)

Innehåller identifierade
serotyp-lokus (gener).

serotype.txt Innehåller identifierade
serotyper.

data.json Fullständigt resultat från
SerotypeFinder.

virulence_genes data.json Fullständigt resultat från
VirulenceFinder.

virulence_result.txt Resultat från
VirulenceFinder
i txt-format.

SNP_analysis all_calls.vcf Input till klustring.
Användbar för kontroll av
SNP:ar efter klustring.
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exclude_sites.vcf Input till klustring.

genotype_likelihoods.vcf Användbar för kontroll av
SNP:ar efter klustring.

mapped_to_reference_sorted
.bam

Användbar för kontroll av
SNP:ar efter klustring.

SNP_positions.tsv Input till klustring.

variant_calls.vcf Input till klustring.

min_ref_sites.vcf Innehåller delmängd av
exkluderade positioner
baserat på kvalitetsvärden.

min_var_sites.vcf Innehåller delmängd av
exkluderade positioner
baserat på kvalitetsvärden

min_depth_sites.vcf Innehåller delmängd av
exkluderade positioner
baserat på depth-värden.

max_depth_sites.vcf Innehåller delmängd av
exkluderade positioner
baserat på depth-värden.

indel_sites.vcf Innehåller delmängd av
exkluderade positioner som
klassats som indels.

missing_sites.vcf Innehåller delmängd av
exkluderade positioner som
saknas hos provsekvensen.

species_classification final_classification.txt Resultat från Kraken2.

report.tsv Tabell som visar arter som
hittas i provet. Användbar
om man misstänker
kontaminering.
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Appendix D - Programkommandon
I tabell A5 visas kommandon som programmen som finns i pipelinen kan anropas med.
Syftet med programmet/kommandot är också specificerat. Tabellen är inspirerad av den som
finns tillgänglig i rapporten skriven av Östlund.

Tabell A5. I tabellen nedan visas kommandon för de olika program som används i pipelinen. Tabellen är inspirerad
av den som finns tillgänglig i rapporten skriven av Östlund.

Syfte Kommando

Nedsampling - MiSeq (kör en gång per
fastq-fil)

seqtk sample -s SEED INPUT_FILE
600000 | gzip -c > OUTPUT_FILE (för
Campylobacter och Listeria)

seqtk sample -s SEED INPUT_FILE
1000000 | gzip -c > OUTPUT_FILE (för
STEC)

Nedsampling - IonTorrent seqtk sample -s SEED INPUT_FILE
1000000 | gzip -c > OUTPUT_FILE (för
Campylobacter och Listeria)

seqtk sample -s SEED INPUT_FILE
1666666 | gzip -c > OUTPUT_FILE (för
STEC)

Trimning - MiSeq (med default-parametrar) trimmomatic PE -threads 4 -summary
SUMMARY_FILE -basein INPUT_FILE
-baseout OUTPUT_FILE
ILLUMINACLIP:NexteraPEPE.fa:2:30:10
SLIDINGWINDOW:4:15 MINLEN:40

Trimning - IonTorrent (med
default-parametrar)

trimmomatic SE -threads 4 -summary
SUMMARY_FILE INPUT_FILE
OUTPUT_FILE SLIDINGWINDOW:4:15
LEADING:30 TRAILING:30 MINLEN:40

Kvalitetskontroll (hanterar flera input-filer
samtidigt)

fastqc -t 4 -quiet -o OUTPUT_DIR
INPUT_FILE(S)

Artbestämning - MiSeq kraken2 --db DB_PATH --paired
--gzip-compressed --threads 4 --report
REPORT_FILE --output OUTPUT_FILE
INPUT_FILE_1P INPUT_FILE_2P (för
Campylobacter och Listeria)

kraken2 --db DB_PATH --threads 4 --report
REPORT_FILE --output OUTPUT_FILE
INPUT_FILE_1P INPUT_FILE_2P (för
STEC)
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Artbestämning - IonTorrent kraken2 --db DB_PATH --gzip-compressed
--threads 4 --report REPORT_FILE --output
OUTPUT_FILE INPUT_FILE (för
Campylobacter och Listeria)

kraken2 --db DB_PATH --threads 4 --report
REPORT_FILE --output OUTPUT_FILE
INPUT_FILE (för STEC)

Assembly - MiSeq spades.py -o OUTPUT_DIR -t 4 -1
INPUT_FILE_1P -2 INPUT_FILE_2P -s
INPUT_FILE_1U -s INPUT_FILE_2U

Assembly - IonTorrent spades.py -o OUTPUT_DIR -t 4 -s
INPUT_FILE

Indexering av assembly bowtie2-build INPUT_FILE
OUTPUT_FILE

Aligna reads - MiSeq bowtie2 --local --threads 4 -x
REFERENCE_FILE -1 INPUT_FILE_1P -
2 INPUT_FILE_2P -S OUTPUT_FILE

Aligna reads - IonTorrent bowtie2 --local --threads 4 -x
REFERENCE_FILE -U INPUT_FILE_1P -
S OUTPUT_FILE

Konvertering SAM till BAM samtools view -b -@ 4 -o OUTPUT_FILE
INPUT_FILE

Sortering av BAM samtools sort -@ 4 -o OUTPUT_FILE
INPUT_FILE

Indexering av sorterad BAM samtools index -@ 4 INPUT_FILE

Korrigering av assembly - MiSeq pilon --genome REFERENCE_FILE --frags
INPUT_FILE --outdir OUTPUT_DIR

Korrigering av assembly - IonTorrent pilon --genome REFERENCE_FILE
--unpaired INPUT_FILE --outdir
OUTPUT_DIR

MLST mlst --scheme SCHEME INPUT_FILE >
OUTPUT_FILE

Skapa BLAST databas (för Listeria) makeblastdb -in INPUT_FILE -dbtype nucl
-out OUTPUT_FILE

Serotype BLAST (för Listeria) blastn -db DATABASE -query
SEROTYPE_LOCI -out OUTPUT_FILE
-outfmt ”6 qseqid evalue length pident”
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SerotypeFinder (för STEC) serotypefinder.py --infile INPUT_FILE
--outputPath OUTPUT_FILE
--databasePath serotypefinder_db --q

VirulenceFinder (för STEC) virulencefinder.py --infile
INPUT_FILE --outputPath OUTPUT_FILE
--methodPath blastn --databasePath
virulencefinder_db --q

Beräkning av alignment-täckning samtools depth INPUT_FILE | awk
’{sum+=$3} END {print sum/NR}’

Beräkning av genotypsannolikheter bcftools mpileup -f REFERENCE_FILE -o
OUTPUT_FILE --threads 4 INPUT_FILE

Bestäm exkluderade positioner baserat på
min_var_quality (standardvärde 100)

bcftools view -i \'(TYPE="snp" &&
QUAL<{min_variant_quality})\'  -Ov -o
OUTPUT_FILE INPUT_FILE

Bestäm exkluderade positioner baserat på
min_ref_quality (standardvärde 50)

bcftools view -i \'(TYPE="ref" &&
QUAL<{min_ref_quality})\' -Ov -o
OUTPUT_FILE INPUT_FILE

Bestäm exkluderade positioner baserat på
min_depth (standardvärde
0,3*average_depth)

bcftools view -i \'DP<{min_depth}\' -Ov -o
OUTPUT_FILE INPUT_FILE

Bestäm exkluderade positioner baserat på
max_depth (standardvärde
2,0*average_depth)

bcftools view -i \'DP>{max_depth}\' -Ov -o
OUTPUT_FILE INPUT_FILE

Hitta indels bcftools call --threads 4 -m -Ov -V ”snps”
--ploidy 1 -o OUTPUT_FILE INPUT_FILE

Hitta osäkra baser bcftools view -i ’(TYPE=”snp” &&
QUAL<100) || (TYPE=”ref” &&
QUAL<50) || GT~”\.” || DPMAX_COV’
-Ov -o OUTPUT_FILE INPUT_FILE

Hitta SNP:ar (MIN_COV och MAX_COV
beror på medeltäckning)

bcftools view -i ’QUAL>=100 &&
GT=”alt” && DP>=MIN_COV &&
DP<=MAX_COV’

Slå samman indels och osäkra baser bcftools concat --threads -Ov -o
OUTPUT_FILE INDEL_FILE
BAD_BASE_FILE

Hitta referens i VCF bcftools view -h INPUT_FILE | grep
”^##reference=”
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Hitta längd av referensgenom i VCF tail -1 INPUT_FILE | awk ’{print $2}’
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Appendix E - Uppdatering av databaser
I detta appendix presenteras tillvägagångssättet för att på nytt ladda ner databaserna för
programmet SerotypeFinder och VirulenceFinder. Detta för att få den senaste versionen av
respektive databas som programmet använder.

Uppdatera databas för SerotypeFinder
Instruktionerna har modifierats utifrån instruktioner för SerotypeFinder som hittas här:
https://bitbucket.org/genomicepidemiology/serotypefinder/src/master/.

1. Gå in i terminalen och flytta till mappen där databasen för SerotypeFinder finns
genom att skriva “C:/Pipeline/Data/serotypefinder/”.

2. Ändra namnet på serotypefinder_db till exempelvis serotypefinder_db_old genom att
i terminalen skriva “mv serotypefinder_db serotypefinder_db_old”.

3. Skriv i terminalen följande kommando för att hämta den senaste databasen:
“git clone https://bitbucket.org/genomicepidemiology/serotypefinder_db.git”

4. Gå sedan in i mappen serotypefinder_db som ska ha skapats genom att skriva “cd
serotypefinder_db”. Nu skrivs kommandot “STFinder_DB=$(pwd)” in, och sedan
kommandot “python3 INSTALL.py kma_index”.

5. För att kontrollera att det genomförts korrekt kan man titta i mappen
serotypefinder_db genom att skriva “ls”. Där ska nu finnas fem filer vardera som
börjar på H_type respektive O_type, samt filerna “config”, “INSTALL.py” och
“notes.txt”.

Uppdatera databas för VirulenceFinder
Instruktionerna har modifierats utifrån instruktioner för VirulenceFinder som hittas här:
https://bitbucket.org/genomicepidemiology/virulencefinder/src/master/.

1. Gå in i terminalen och flytta till mappen där databasen för VirulenceFinder finns
genom att skriva “C:/Pipeline/Data/virulencefinder/”.

2. Ändra namnet på virulencefinder_db till exempelvis virulencefinder_db_old genom
att i terminalen skriva “mv virulencefinder_db virulencefinder_db_old”.

3. Skriv i terminalen följande kommando för att hämta den senaste databasen:
“git clone https://bitbucket.org/genomicepidemiology/virulencefinder_db.git”

4. Gå sedan in i den nya mappen virulencefinder_db, som nu ska ha skapats, genom att
skriva “cd virulencefinder_db”.

5. Väl i mappen skrivs först kommandot “VIRULENCE_DB=$(pwd)” in, och sedan
kommandot “python3 INSTALL.py kma_index”. När detta är klart, gå vidare till
nästa steg.

6. I mappen finns nu material för att analysera fler bakterier än E.coli, men eftersom
enbart E.coli ska analyseras så skapas en mapp för dessa. Skriv “mkdir STEC”.

73

https://bitbucket.org/genomicepidemiology/serotypefinder/src/master/
https://bitbucket.org/genomicepidemiology/virulencefinder_db.git


Sedan flyttas relevanta delar av databasen som ska användas till denna mapp med
kommandot: “mv config notes.txt stx.* virulence_ecoli.* STEC”

7. Skriv sedan “cd STEC” efterföljt av “nano config” och radera allt förutom raden
som inleds med “stx” och raden som inleds med“virulence_ecoli” samt
kommentarsraden vilken börjar på “#”.

8. För att kontrollera att det genomförts korrekt kan man titta i mappen STEC att filerna
config, notes.txt, fem filer som börjar på stx och fem filer som börjar på
virulence_ecoli finns där. Mappen öppnas genom att skriva “cd STEC”.
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Appendix F - Figurer
Appendix F visar figurer från programmet FastQC, som utför kvalitetskontroller. Figur A6 är
resultatet från read-paren som klarade trimningen medan figur A7 är resultatet från det
oparade output, där en read klarade trimningen men inte den andra.

Figur A6. Visar GC-innehållet i parade reads från STEC-prov S8.

Figur A7. Visar GC-innehållet i oparade reads från STEC-prov S15.
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