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Många användningsområden – några få är 
färdiga för kliniskt bruk
• Inom klinisk genetik och klinisk patologi används NGS i rutin

• Ärftliga sjukdomar

• Cancerdetektion och klassificering

• Inom diagnostisk mikrobiologi finns stora förhoppningar men det är 
en bit kvar (infrastruktur, validering-standardisering, kostnad jmf
traditionell metod, utbildning, behov av referensdatabaser etc)
• Generisk metod för detektion 

• Prediktion av resistens



Vi har minst en applikation ”färdig” för kliniskt 
bruk
• Utbrottsutredning och övervakning av smittspridning

• Här finns ingen anledning att vänta eftersom NGS är bättre än våra äldre 
metoder

• Hygienläkare är viktiga aktörer vid införandet av NGS som rutin
• Vi bör påverka uppbyggnaden av kapacitet så det blir ”rätt” satsningar ur vårt 

perspektiv



Tidigt exempel på utbrottsutredning –
Klebsiella pneumoniae ESBLcarba
• Vid NIH Clinical Center, New York, 243 bäddar

• On 11 June 2011, a patient colonized with KPC- K. pneumonie was
admitted

• Enhanced contact precaution at admission (single room, enhanced
hygiene, universal use of gowns and more…)

• 18 patients involved June – Dec 2011, 10 died (6 from KPC)

Snitkin E.S. et al. Sci Transl Med 4, 148ra116 (2012) 22 Aug



18 patients with KPC-K. pneumoniae

Acquisition of
KPC

In the ICU 12

On a medical or 
surgery ward

5

First detected in 
clinical culture 

2

First detected in 
surveillance 
culture 

15

KPC grown from 
clinical cultures 
at any time 

10

Blodstream
infection

8

Demographic
characteristics

Female 5

Median age 44

Underlying
malignancy

9

Solid tumor 5

Hematologic
malignancy

4

Other diseases 6

HSCT recipients 6



Patient location and overlap

• 7 isolates of the index patient and singel isolates of 17 patients were
sequenced. 5.7 Mbp each.

Snitkin E.S. et al. Sci Transl Med 4, 148ra116 (2012) 22 Aug



Result of whole genome sequencing

Obs! att samma patient kan ha 
flera varianter av utbrotts-
stammen



Sequencing data makes it possible to 
reconstruct transmission



Slutsatser

• Indexpatienten skrevs hem 3 innan nästa fall upptäcktes – tyst 
transmission är viktig och vanlig

• Indexpatienten smittade andra patienter vid minst tre oberoende 
tillfällen

• En långtidsbärare kan ha många olika varianter av ”utbrottsstammen”

• Oväntade smittvägar hittas

• Helgenomsekvensering kan göras fort nog för att påverka 
utbrottshantering (redan 2011…..)

Snitkin E.S. et al. Sci Transl Med 4, 148ra116 (2012) 22 Aug



Sekvenseringsteknikerna har utvecklats 
enormt



Stephens et al. PLoS Biology 2015 
doi.org/10.1371/journal.pbio.1002195

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.1002195


Utmaningarna har förändrats….

Sboner et al. Genome Biology 2011 12:125



Hur funkar NGS? – två exempel på tekniker

Goodwin et al. Nature Rev Genetics 2016 doi:10.1038/nrg.2016.49 



Hur funkar NGS? –
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Goodwin et al. Nature Rev Genetics 2016 doi:10.1038/nrg.2016.49 



Sekvensdata sammanställs, man finner en 
konsensussekvens för varje position

Man sätter ihop många 
sekvensläsningar ”sequence
reads” och får en 
konsensussekvens

konsensus

Staplar illustrerar
”coverage” = hur säker man är på varje nukleotid

Sequence read



Upplösning förbättras! http://www.phgfoundation.org/briefing_notes/432/



Hur gör man sen för att jämföra stammar?

Stam1
Stam2
Stam3
Stam4
stam5

Röda siffrorna är antal skillnader
(i detta fall nukleotidskillnader per
3,2 miljoner nukleotider)

Bilden lånad från Katie Holts hemsida https://holtlab.net/



Om man har fyra E. coli ESBL E. coli samtidigt 
på sin neonatalavdelning…..
• Skicka dem till Folkhälsomyndigheten på måndag. Svar på fredag.

I framtiden vill vi ha lite fylligare information i svaret…. 
I det här fallet kan vi dra slutsatsen att det var smittspridning eftersom vi hade kunskap 
om när prover togs och från vilka personer (mammor med respektive barn). 



Influensadiagnostik med NGS som rutin…

Från ett forskningsprojekt i England. 
Samma färg betyder samma variant av H3N2. 
Man kan tydligt identifiera avdelningar som haft smittspridning.
Källa: The ICONIC project, Welcome Trust & NHS


