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Referat 
 
I denna avhandling har jag valt att studera hur analyser inom protein, dna och 

aminosyror utförs datatekniskt. Mera specifikt kan man fråga sig vilka typer av dna-

analyser finns och hur de används i praktiken. Vilken nytta får man genom att 

använda sig av dessa analyser?  

 

För att utföra en analys krävs grundinformation som man behandlar. Vilken typ av 

information behöver man för analysen och hur skall denna information 

representeras för att man datatekniskt skall kunna behandla den (Input Data). Jag 

kommer att gå in på hur informationen man behöver för att kunna utföra en dna-

analys framställs. Det vill säga hur genererar man den data som man vill behandla 

i analyserna? Vilka metoder används för att framställa den information som man 

senare kommer att behandla datatekniskt?  

 

När man har etablerat hur denna information skall se ut blir nästa steg att utföra 

analysen. Vilka typer av analyser kan man utföra på den input data som man har 

sammanställt? I vilka kliniska experiment används dessa analyser? Finns här 

liknande datatekniska analyser som också används inom andra områden än 

bioinformatiken? 

 

När man utför en analys produceras delinformation och sist och slutligen 

slutresultat. Hur ser denna information ut och hur presenteras denna information 

när det gäller aminosyreanalyser? Denna avhandling går in på hur den data som 

analysen genererar (output) ser ut.  
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DNA  - Deoxyribonucleic acid 
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Bp  - Baspar 
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Inledning 
 
 
Gällande dna-, protein- och aminosyreanalys har nyttan av att använda datorer som 

verktyg för att behandla den information som berör ämnet visat sig vara till mycket 

stor hjälp. Från en artikel av Raúl Isea [2, PP 70, 2015] kan man läsa att en av de 

viktigaste pionjärerna inom bioinformatiken var Margaret Dayhoff (1925-1983) 

som redan 1965 var en av de första som använde sig av datorer för att förstå 

biokemiska processer. Enligt en online referens angående Margaret Oakley 

Dayhoff [10] publicerade hon år 1965 "Atlas of Protein Sequence and Structure" 

den första digitala och allmänt tillgängliga samlingen av proteinsekvenser. Detta 

verk har senare format en standard på hur strukturer av proteinsekvenser sparas i 

databaser som till exempel GenBank [10].  

 

Oavsett inom vilket område man vill göra en analys behöver man information att 

behandla. I kapitel 1.0 bioinformatik i denna avhandling presenteras mera 

information om de komponenter som är av intresse från en bioinformatisk 

synpunkt. Det vill säga vad är det man studerar inom biokemi och hur behandlar 

man denna information datatekniskt. En snabb genomgång av de viktigaste 

koncepten inom dna-analysen tas upp. Hur kan man samla information om dna, på 

vilket sätt gör man för att ta ett prov och hur kan man från provet få information så 

att man kan behandla det datatekniskt? Till exempel kan vi förstå på vilket sätt dna, 

proteiner och aminosyror representeras datatekniskt. 

 

När man har kartlagt vilka typer av aminosyror som finns i ett visst stickprov 

behöver man spara denna information. Vilka format används för att lagra den 

information som behövs för att beskriva dna, protein och aminosyror?  

 

Med hjälp av ovanstående information kan man gå in på hur man vidarebehandlar 

denna information. Enligt boken Discovering Genomics, Proteomics & 

Bioinformatics [9] finns det en metod som heter dna-sekvensering eller "dna 

sequencing" på engelska. En kort genomgång av hur dna-sekvensering har 

utvecklats genom historien gås igenom. 
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Då dna sekvensering har utförts och den information man fått har sparats kan man 

vidarebehandla denna data med hjälp av andra typer av analyser. De analyser som 

används samt de mål man försöker uppnå genom att använda analyserna behandlas 

i kapitel 3. Vilka typer av analyser används för att förstå samband i den information 

som sparats? På vilket sätt underlättar analysen forskare för att förstå samband i 

dnainformationen? Vilka praktiska användningsområden finns för dna-analys? 

Detta är några av de frågor som denna avhandling kommer att försöka besvara. 
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1.0 Bioinformatik 
 
Datateknik samt informationsbehandling har gynnsamt påverkat många 

forskningsområden. Inom vissa områden har informationsbehandlingen visat sig 

vara så nödvändig att nya namn har tilldelats forskningsområdet. Ett sådant område 

är bioinformatiken. Raúl Isea behandlar några definitioner av ordet bioinformatik i 

sin artikel "The Present-Day Meaning Of The Word Bioinformatics" [2]. Till 

exempel hänvisar han till Collins ordlexikon “the branch of information science 

concerned with large databases of biochemical or pharmaceutical information" 

[3]. Det vill säga att bioinformatiken är den gren inom informationsvetenskapen 

som behandlar databaser med biokemisk eller farmaceutisk information. En annan 

definition, som Raúl Isea behandlar i sin artikel, är myntad av Nilges and Linge 

[11] "the term Bioinformatics is knowledge gained from a computer analysis of 

biological data [4]". Det vill säga att termen bioinformatik hänvisar till all den 

kunskap som man kan utvinna genom datoranalys av biologisk data [4]. 

 

Från ovanstående definitioner kommer vi i huvudsak gå igenom två delar som berör 

bioinformatiken dvs. biokemin och informationsteknologin. Biokemi är den del av 

vetenskapen som studerar levande organismer på cellnivå [14, pp 1.]. Enligt boken 

Computational Biochemistry [14] delar man upp biokemin i tre områden.  

 "(1) structural biochemistry focuses on the structural chemistry of the components 

of living matter and the relationship between checmical structure and biological function. 

(2) Dynamic biochemistry deals with the totality of chemical reactions known as metabolic 

processes that occur in living systems and their regulations. (3) Information biochemistry 

is concerned with the chemistry of processes and substances that store and transmit 

biological information." [14, pp.1-2] 

Vilken typ av information beaktas inom biokemin, dvs. vilken information skall 

beskrivas datatekniskt och i vilka analyser används denna information för att 

ytterligare utvinna kunskap om det man studerar? Som nästa kommer vi att behöva 

gå närmare i detalj på en del av de grundbegrepp som man studerar inom biokemin. 
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1.1 Aminosyra 

Enligt gentekniknämndens definition av aminosyror är aminosyran det som bygger 

upp och formar proteiner [12]. Det finns 700 kända aminosyror i naturen varav 20 

stycken är nödvändiga för levande organismer [13].  

 

Man kan också från gentekniknämndens nätsida [12] läsa och förstå nedanstående 

information angående aminosyror, dna, rna och kodon.Varje aminosyra har en 

enbokstavsförkortning samt en trebokstavsförkortning, se Figur 1. Kodon består av 

tre stycken RNA eller ribonukleinsyrebaser. Rna är den molekyl som fungerar som 

en brygga mellan gener och protein vilket möjliggör att ett kodon kan översättas till 

en aminosyra. Varje aminosyra har flera kodoner.  

 
Figur 1 - Tabell över aminosyror i levande organismer.[12] 

 

Från definitionen vid collins dictionary [3] kan man se att aminosyror är delar av 

grundkomponenter i proteiner. Vissa aminosyror kan produceras i 

människokroppen och vissa kan inte produceras men är nödvändiga för att en 

organism skall utvecklas.  
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1.2 Protein 

Proteinet är uppbyggt av sekvenser av aminosyror [5]. Protein existerar i cellerna 

som bygger upp en levande organism. Varje protein har en viss funktion och 

påverkar cellerna därefter. Med tiden kan protein förändras vilket har varit en orsak 

varför det är svårare att förstå proteiners funktion jämfört med dna [9]. Dna ändras 

inte med tiden utan kommer från födseln att se likadant ut som vid slutet av en 

organisms liv [9, pp 162].   

 

Enligt en online referens angående protein folding at home som kan hittas vid 

stanford universitet [20] kan man förstå följande. Proteinet har många viktiga 

funktioner för människokroppen. Proteinet kan existera i flera former bland annat 

som enzym och som antikropp. Som enzym ser proteinet till att biokemiska 

reaktioner utförs. Proteinet finns också i antikroppar vilket möjliggör att kroppen 

kan stöta bort inkräktande virus. Med hjälp av antikropparna kan kroppen försöka 

läka sig själv [20].  

 

Proteinet har möjligheten att byta struktur vilket kallas för "protein folding" på 

engelska och proteinveckning på svenska [20] [19, pp 236].  Proteinet byter struktur 

beroende på vilken funktion det skall utföra. T.ex. har protein som antikropp en viss 

struktur och som enzym en helt annan struktur. Man tror bland annat att ifall ett 

protein inte byter struktur på rätt sätt så kan detta vara orsak till svåra sjukdomar 

såsom cancer, alzheimers och galna kosjukan [20]. 
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1.3 Nukleotider 
 
Nukleotider är de byggstenar som utgör DNA och RNA. De viktiga kvävebaserna 

(A), (T), (C) och (G) är det som bryts ut och identifieras i dna sekvensanalyser [16]. 

Sekvenser av dna tecken utgör grupper av nukleotider med olika kvävebaser. Rna 

gäller undantaget att tymin (T) är utbytt mot uracil (U) [16]. Denna information 

sparas i format såsom fasta.  

 

 
 

1.4 DNA 

Dna och rna tillhör nukleinsyror som är delar av celler. Dna innehåller den 

information om hur levande organismer är uppbyggda och hur celler utvecklas med 

tiden. Information som dna beskriver hur en organism har kommit till att se ut som 

den gör idag och hur den existerar på det sätt som den gör vid en viss tidpunkt. Dna 

är förkortningen för deoxyribonucleic acid [15]. 

 

 
Figur 2 Bild som illustrerar en dna-sträng [32]. 

 

 

Figur 2 illustrerar hur dna är format med hjälp av nukleotider. Dna är uppbyggt av 

två strängar som binds ihop av nukleotider. Rna utgör endast en sträng. I dna är 

strängarna spiralformade till strukturen och de binds ihop genom olika kvävebaser.  
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Den information som dna innehåller kan beskrivas genom att bryta ner det till 

mindre komponenter. Dessa komponenter består av grupper av nukleotider. Ett dna 

har möjligheten att genom mRNA att skapa protein [33]. Detta görs med hjälp av 

kodoner. Ett kodon består av tre stycken nukleotider som i sin tur kan bilda en 

aminosyra. Flera aminosyror utgör i sin tur ett protein. [33]. Detta betyder att från 

dna kan protein skapas vilket i sin tur betyder att dna är det som styr hur en organism 

utvecklas med tiden. 

 
Dna används inom olika områden inom farmaci, medicin och även inom 

polisväsendet. Med hjälp av ett dna prov kan man också få hjälp med att spåra vem 

provet tillhör. Genom att jämföra två stycken dna prover kan man få ett resultat som 

anger till vilken sannolikhet dna-prover är likadana [34]. För att detta skall vara 

möjligt behöver man använda sig av dna-sekvensering [17].  

 

 

1.5 Kromosom 
 
Dna eller dubbelspiralen (se Figur 2) som avbildas i många tillfällen är uppbyggd 

av sekvenser av nukleotider och är grundstenen för vad som bildar kromosomer. 

Människan har 46 kromosomer eller 23 kromosompar i varje cell [30] [19]. 

Kromosomer ordnas enligt storlek där storleken mäts i antalet baspar. Ett baspar är 

det par av nukleotider som binder ihop dna-strängen på en viss position inom 

strängen (se figur 2). Boken "Discovering genomics, proteomics, and 

Bioinformatics" [9] innehåller en tabell över de indentifierade kromosomer samt 

den storlek varje kromosom har. Storleken är angiven i antalet baspar på sida 77. 

 

När en sekvens av nukleotider identifierats på en viss position inom en dna-sekvens 

kan man i ett större perspektiv identifiera i vilken kromosom som dna sekvensen 

ligger inom, genom den unika sekvensen av nukleotider. På så sätt kan man 

identifiera var inom genomet som en sekvens har identifierats [35]. 
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2.0 Behandling av bioinformatisk information 
 
Genom att förstå de baskoncept som man använder sig av inom biokemin kan man 

gå in på vilka typer av analyser som utförs datatekniskt på dna- och 

proteinsekvenser.  

 

2.1 Sekvensering 
 
Innan man gör en analys behöver man information att behandla. När det gäller 

information om dna och protein kan man få detta genom att utföra dna sekvensering 

[9, pp.3-5]. Till exempel genom att ta dna prover av levande organsimer t.ex. 

människor, möss eller jäst så används en metod som heter "dideoxy" metoden eller 

"Sanger" metoden [9, pp. 3]. Sanger metoden utvecklades av nobelpristagaren Fred 

Sanger på 1970 talet och han fick nobelpris för bedriften 1980 [9, pp 3]. 

 
I boken discovering genomics and proteomics [9] så beskrivs Sanger metoden att 

gå till i ungefär följande process. Sanger metoden tillåter ett stickprov av dna att 

sekvenseras genom att använda deoxyribonucleotide triphosphates av alla fyra 

baser som beskrivs i kapitel 1.3, (A), (T), (C) (G). En blandning av detta 

tillsammans med en sekvenseringsgel sätts i en tub vilket tillåter att dna molekyler 

av olika längd att separeras. Efter att detta har gjorts utsätts blandningen för en 

röntgenfilm (se Figur 3) som gör att man kan avläsa en dna-sekvens. 
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Figur 3 En illustration av hur en röntgenbild avläses till nukleinsyrekoder, från wikimedia [31] 

Denna metod har förfinats genom åren på grund av att den krävde mycket arbete. 

Man kunde med hjälp av den radioaktiva metoden samla in 500 sekvenser på 24 

timmar [9, pp4]. Metoden har förfinats och automatiserats av bl.a. Leroy Hood som 

automatiserade sekvenseringsprocessen genom att avläsa ett fluorescerande gel 
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med hjälp av laser [9, pp4]. Detta gjorde att datorer kunde läsa denna information 

direkt istället för att man behövde vänta på en röntgen-gel framkallning [9, pp 4].  

 

Sanger metoden tillåter således att man samlar upp dna-sekvenser för att lagras med 

hjälp av t.ex. FASTA formatet. Intresset för att förstå mera om människans genetik 

"The human genome project" pågick en längre tid och blev färdigt år 2003 [18]. För 

att sätta perspektiv på hur mycket information som samlas angåenge ett genom kan 

man från the human genome se att människans dna-sekvens resulterade i att tre 

miljarder baspar har identifierats.  

 

2.2 Representation av data (.Fasta format) 

 
Ett filformat som används för att beskriva en ordnad sekvens av aminosyror heter 

.FASTA. Detta format uppstod i samband med det analysprogram som utvecklats 

av David J Lipman och Pearson W.R [7]. Formatet har utvecklats på det sätt att 

både människor och datorer behöver kunna läsa det. Detta format används frekvent 

för att beskriva dna sekvenser eller aminosyresekvenser antingen i filer eller i 

databaser. 

 
Figur 4 Exempel på en dna sekvens i fasta format. http://www.cbs.dtu.dk/services/NetGene2/fasta.php 

 

Den första raden i FASTA formatet är en deskriptiv rad, den är till för att beskriva 

vad sekvensen representerar. Det finns inte någon allmän standard på hur 

förklaringen skall skrivas och kan variera från företag till företag. De följande 

raderna består av teckenkoder som representerar antingen nukleotidsekvenser eller 

aminosyresekvenser [21, pp 3] [14, 56-57].  



 15 

 

För att behandla dna och proteinsekvenser datatekniskt behöver man ett sätt att 

representera denna information. Detta kan göras med hjälp av teckenkoder, se Figur 

1. Man tilldelar varje aminosyra en egen kod som sedan kan behandlas med hjälp 

av datorprogram. Eftersom ett protein definieras av flera olika aminosyror i 

kombination med varandra så beskrivs detta som en sekvens av aminosyror, det vill 

säga en sekvens av koder. Enligt boken "Sequence Analysis In a Nutshell" [21] 

finns det olika standarder för att representera sekvenser av dna och protein: varav 

ett av de vanligaste är: FASTA  

 

2.3 lagring av sekvensinformation Databaser 
 

UniProt är en allmänt tillgänglig databas där man kan använda sig av program som 

använder sig av Smith-Waterman algoritmen. Detta kan man se från uniprots 

hemsida [36], BLAST eller Basic Local Alignment Search Tool är det program som 

används för att göra sökningar efter liknelser i proteinsekvenser. Denna databas 

innehåller information om proteinsekvensdata [36]. 
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3.0 Jämförelse av sekvensdata 
 

Sekvensdata som lagras i FASTA format kan representera både sekvenser av 

nukleinsyror och aminosyror. Grupper av nukleinsyror utgör således en 

representation av dna, grupper av aminosyror beskriver olika proteiner. Både inom 

genomik och proteomik dvs de studier som berör funktion och struktur inom dna 

respektive protein har nytta av analyser såsom jämförelser av sekvensdata [14, pp 

165] [14, pp 209].  

 

Då en datateknisk analys skall utföras är det intressant att se hur mycket data man 

behöver analysera samt förstå komplexiteten på den algoritm som används i 

analysen. Beroende på hur mycket information man behöver analysera kan man få 

en förståelse för hur länge exekveringen av det program som utför analysen tar. 

Genom att ha en förståelse för algoritmens komplexitet kan man också få insikt i 

hur krävande algoritmen är för att en dator skall kunna bli färdig med analysen. 

 

Storleken av den information man samlar in spelar roll för hur länge en 

sekvensanalys tar. den typ av information man behöver extrahera ur grunddatan 

spelar roll för hur komplex den analysalgoritm man använder på grunddatan.   

 

I boken introduction to computational biochemistry [14, pp 166] kan man läsa om 

det första hela genomet som skevenserades samt en jämförelse med människans 

genom. Det första hela genomet som sekvenserades innehöll 1 839 137 baspar. 

Organismen som sekvenserades var en fritt levande organism vid namnet 

"Haemophilus influenzae", detta publicerades av Fleischmann et al., 1995. Som 

jämförelse kan man se att människans genom innehåller 2 910 000 000 baspar. 

 

Enligt Boken Introduction to computational science [14] studerar man inom 

genomiken struktur och funktion hos dna [14, pp 185]. Dna struktursanalysen består 

av att bestämma dna-sekvens och genkartläggning "gene mapping" [14]. Det 

betyder att man behöver effektiva metoder för att ha möjlighet att jämföra flera 

olika sekvenser av antingen dna eller aminosyror. En jämförelse av olika sekvenser 

behövs till exempel för att ha möjlighet att identifiera ett okänt protein eller dna. 
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I nästa kapitel tas olika analysmetoder upp som använder den sekvensdata som 

samlats in m.h.a. t.ex. Sanger metoden. 
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3.1 Linjering 
Linjering är en metod för att jämföra två eller flera sekvenser med varandra. 

Jämförelsen går ut på att hitta så mycket liknande information inom de sekvenser 

som jämförs med varandra. Genom att jämföra sekvenser letar man efter liknande 

aminosyror som förekommer på samma position inom sekvenserna.  

 

Boken Computational Biochemistry [14, pp 212] räknar upp följande mål som man 

försöker identifiera med hjälp av linjering av sekvenser. Sekvensidentitet 

"Sequence Identity", Sekvensliknelser "Sequence similarity", Sekvens homologi 

"Sequence Homology" och sekvens analogi "analogy".  

 

Sekvens identitet innebär att man försöker identifiera de sekvenser som är exakt 

likadana mellan två eller flera sekvenser. En sekvens är identisk ifall det 

förekommer samma sekvens av aminosyror inom protein eller nukleinsyror inom 

dna-sekvenser [14, pp. 212]. Man kan se hur en identisk sekvens av tecken ser ut i 

Figur 5. 

 

 

 

 

 

 

Sekvensliknelser innebär att man med hjälp av små modifikationer inom sekvensen 

kan identifiera likadana sekvenser fast nödvändigtvis behöver exakt samma 

aminosyra inte befinna sig på samma position inom båda sekvenserna.  [14, pp. 

212].  

 

 

 

 

Homologi inom sekvensdata innebär att man försöker identifiera ifall en sekvens 

härstammar från en annan sekvens. "Two sequences are said to be homologous if 

they are derived from a common ancestral sequence" [14, 212]. En sekvens behöver 

A G C T A G A A C C 
| | | | | | | | | | 

A G C T A G A A C C 
 
 
AGCTAGAACCAATTAA 
| | 
AGCTAGAACCAATTAA 
 

Figur 5, Exempel på en identisk sekvens av tecken 

A G C T  G A T C C 
| | | | - | | * | | 

A G C T A G A A C C 
 
 
AGCTAGAACCAATTAA 
| | 
AGCTAGAACCAATTAA 
 

Figur 6 Exempel på en sekvensliknelse. 
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inte innehålla exakt likadana tecken på exakt samma positioner inom sekvensen för 

att vara homologisk dvs. den behöver inte vara identisk utan man försöker 

identifiera små grupper av sekvenser inom den ursprungliga sekvensen. På samma 

sätt som med sekvensliknelseanalys. Se Figur 7, här kan man se flera små sekvenser 

inom de större helheterna. Små skiljaktigheter finns men i stort sett är sekvenserna 

mycket liknande.  

 
Figur 7 Sequence Alignment produced by ClustalO. Author Thomas Shafee [24] 

 

Enligt boken Computational Biochemistry förklaras "Sequence Analogy" eller 

sekvensanalogi som det sätt att hitta likheter mellan protein som inte representeras 

i den sekvens av aminosyror som utgör proteinet. Man kan hitta en likhet mellan 

två proteiner på annat sätt än aminosyresekvensen genom att studera proteinets 

veckning [14, 212]. Proteinveckning diskuteras mera i kapitel 3.3. 

 

3.2 Linjerings algoritmer 
 

Algoritmerna som används inom linjering har utvecklats från och med 1970 talet 

med hjälp av den forskning som tidigare gjorts inom biokemi och bioinformatik 

[14]. För proteinsekvenser finns det tre metoder som används för att linjera 

sekvensdata. Global Alignment [14, pp 218], local alignment [14, pp pp 219] och 

multiple sequence alignment [14, pp 220]. Dessa tre metoder används för olika 

ändamål inom bioinformatiken då man jämför sekvensdata.  

 

3.2.1 Global Alignment - Needleman-Wunsch 
 
Global Alignment, eller globallinjering är den jämförelsemetod som beaktar två 

hela sekvenser av data. Den algoritm som används inom globallinjering har 
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utvecklats av och har fått namnet Needleman-Wunsch [14, pp 218]. Denna algoritm 

fungerar på sekvenser av lika längd. Algoritmen delar upp originalproblemet i små 

mindre problem och försöker hitta den optimala lösningen.  

 

Boken "An Introduction to Computational Biochemistry [14]" beskriver hur 

metoden fungerar och jag har skapat ett exempel med hjälp av den informationen 

som man kan följa i nästa paragraf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur algoritmen fungerar kan beskrivas med hjälp av fyra steg. Steg 1 består av att 

man ställer upp två sekvenser i en 2d matris så att den ena sekvensen placeras på 

den horisontella axeln och den andra sekvensen på den lodräta axeln, detta 

illustreras i Figur 8.  

 

Steg 2 består av att man itererar igenom varje cell (X, Y) för att jämföra tecken på 

båda axlarna. Ifall ett liknande par hittas registrerar man detta med en etta. Ifall 

olika tecken hittas registreras detta med en nolla. Detta kan man se i Figur 9. 

 S E K V E N S 
S        
A        
K        
V        
A        
N        
S        

 

 S E K V E N S 
S 1 0 0 0 0 0 1 
A 0 0 0 0 0 0 0 
K 0 0 1 0 0 0 0 
V 0 0 0 1 0 0 0 
A 0 0 0 0 0 0 0 
N 0 0 0 0 0 1 0 
S 1 0 0 0 0 0 1 

 

 S E K V E N S 
S 5 4 3 0 2 1 1 
A 4 4 3 0 2 1 0 
K 3 3 4 0 2 1 0 
V 2 2 2 3 2 1 0 
A 2 2 2 2 2 1 0 
N 1 1 1 1 1 2 0 
S 1 0 0 0 0 0 1 

 

Figur 8 Steg 1 i sekvensanalys med Needleman-Wunsch 
linjering. 

Figur 9 Steg 2 i sekvensanalys med Needleman-Wunsch 
linjering. 

Figur 10 Steg 3 i sekvensanalys med Needleman-
Wunsch linjering. 

 S E K V E N S 
S 5 4 3 0 2 1 1 
A 4 4 3 0 2 1 0 
K 3 3 4 0 2 1 0 
V 2 2 2 3 2 1 0 
A 2 2 2 2 2 1 0 
N 1 1 1 1 1 2 0 
S 1 0 0 0 0 0 1 

 

Figur 11 Steg 4 i sekvensanalys med Needleman-
Wunsch linjering. 
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I steg 3 startar man från den sista cellen och itererar till nästa närliggande cell till 

vänster, efter att varje cell på en rad har itererats igenom går man upp en rad och 

startar från den cell som är längst till höger och fortsätter att iterera igenom varje 

cell i matrisen.  

 

För varje cell som man itererar igenom skall man notera den högsta poängen som 

en närliggande cell innehåller. Den största poängen adderas ihop med den poäng 

som finns i cellen man behandlar. T.ex. kan man kalla den närliggande cellen med 

den största poängen en startcell och den cell man befinner sig i för destinationscell. 

När man adderat ihop poäng från start till destinationscell definierar boken detta 

som en väg mellan cellerna. Man kan med hjälp av figur 10 se hur poäng fylls i 

cellerna då man itererat igenom matrisen.  

 

I Steg 4, Figur 11, ser vi den matris som innehåller de poäng som samlats genom 

att följa steg 3. Ett antal vägar konstrueras mellan cellerna och den väg som går från 

minst poäng till störst resulterar i den bästa linjeringen. Se i figur 12 den resulterade 

linjeringen. De vägar som går diagonellt resulterar i att man noterar det tecken från 

både x och y axlarna på var sin rad. Dvs, det kan vara ett matchande tecken eller 

inte. Om det är matchande beskrivs det med ett 'pipe' tecken. Ifall en väg går lodrätt 

uppåt så noteras i den nedre sekvensen det tecken som finns på Y-axeln och på 

nedre sekvensen ett gap tecken. Ifall vägen går till vänster noteras det tecken som 

finns på X axeln i matrisen till den övre sekvensen, se Figur 12 som beskriver den 

linjering som algoritmen resulterade i. 

 

 

 

 

 

 
 

  

S E K V E N S 
|  | |  | | 
S A K V A N S 

 
Figur 12 En linjering av två sekvenser med Needleman-
Wunsch algoritmen.. 
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3.2.2 Local Alignment - Smith-Waterman 
 

Local alignment eller lokallinjering skiljer sig från globallinjering genom att man 

inom två sekvenser kan hitta flera små likheter utan att behöva jämföra två stora 

helheter. [25, pp 3] [14, pp 219].  

 

Dr Avril Coghlan tar upp i sin presentation om lokallinjering med Smith-Waterman 

algoritmen [25, pp 3] den fördelen att två proteiner kan dela många små grupper av 

liknande aminosyresekvenser utan att hela sekvensen är väldigt lik. En 

globallinjering skulle inte ge samma utslag på likheter eftersom ett större område 

inom sekvenserna kunde vara mycket olika. Här är lokallinjering viktigt eftersom 

dessa små områden kan peka på en viss funktion hos ett protein som annars skulle 

gå oupptäckt [25, pp3].  

 

Smith-Waterman algoritmen används av flera databassökningsprogram såsom 

FASTA och BLAST [14, 219]. Algoritmen går till på liknande sätt som Needleman-

Wunsch algoritmen med några modifikationer [25]. Smith-Waterman algoritmen 

använder sig av en poängmatris.  

 

Jag har använt mig av den beskrivning som finns i boken Computational 

Biochemistry [14] samt det föreläsningsmaterial som Dr. Avril Coghlan [25] 

beskriver angående Smith-Waterman algoritmen för att skapa ett exempel i följande 

paragraf.  

 

Steg 1: Man startar i den övre vänstra cellen (0,0) denna cell har inga tecken på sin 

x respektive y axel. Här försöker man åstadkomma en matris på samma Man går 

därifrån diagonalt ner till höger för att jämföra tecken. Vid likadana tecken tilldelas 

t.ex. 3 poäng och vid en jämförelse där inga tecken matchar tilldelas -3 poäng. En 

förflyttning rakt till höger eller neråt från en cell där inte ett tecken matchar dras 2 

poäng bort. Se figur 13. 
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Steg 2: När poängmatrisen har fyllts identifieras den cell med den högsta poängen. 

Se Figur 14 nedan, här är cellen med 9 poäng den som har mest poäng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 3: Från denna cell letar man sig tillbaka och följer de celler som har mest poäng 

näst efter den man befinner sig i. På detta sätt kan man få en lokallinjering vars 

resultat man kan se i figur 15. 

 

 

 

 

 

 

  S E K V E N S E R 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S 0 3 1 0 0 0 0 3 1 0 
A 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 
K 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 
V 0 0 0 2 7 5 3 1 0 0 
A 0 0 0 0 5 5 3 1 0 0 
N 0 0 0 0 3 3 7 5 3 1 
S 0 3 0 0 1 1 5 9 7 5 

 
Figur 8 - Steg 1: Algoritm Smith-Waterman 

  S E K V E N S E R 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S 0 3 1 0 0 0 0 3 1 0 
A 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
K 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 
V 0 0 0 1 6 4 3 1 0 0 
A 0 0 0 0 4 3 1 1 0 0 
N 0 0 0 0 2 1 6 4 2 0 
S 0 3 1 0 0 0 4 9 7 5 

 

Figur 14 - Steg 2: Algoritm Smith-Waterman 

3 6 3 6 9     
K V E N S     
| | - | |     

K V A N S     
 

Figur 15 - Steg3 Algoritm Smith-Waterman, resultat. 
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3.2.3 Multiple Sequence alignment - Clustal 
Multiple sequence alignment metoden beskrivs i boken "Computational 

Biochemistry [14]" på det viset att det går att jämföra 3 eller flera sekvenser mot 

varandra för att hitta allmäna likheter och olikheter. Metoden använder sig av två 

olika sätt för att linjera datan. Först utförs linjering mellan varje aminosyresekvens 

som inkluderas i analysen. Det andra sättet använder sig av aminosyrornas 

sekundära struktur [14, 220]. 

 

Clustal är en heuristisk dynamisk programmerings algoritm [29]. Den har 

utvecklats av Des Higgins, Paul Sharp 1988 [29]. Den används för att den är snabb 

jämförelsemässigt med Needleman-Wunsch och Smith-Waterman, men den 

garanterar inte att hitta den bästa linjeringen [28, pp 7]. Användningsområdet för 

Clustal är oftast det att man antar att de sekvenser som är under analys är besläktade 

på något vis [28].  
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3.3 Proteomik: Proteinveckning 
 
Boken "Discovering Genomics, Proteomics & Bioinformatics" [9, pp 162] förklarar  

att proteomik är den studie av en cells alla proteiner vid en viss tidpunkt. Just denna 

definition av proteomik är också det som i boken förklaras vara den största 

utmaningen för forskare detta århundrade. Enligt boken computational 

biochemistry [14] hör det till proteomiken att studera allt som proteinet påverkar 

inom ett genom. Man vill förstå hur ett protein kan vecklas för att anta en struktur 

så att den kan utföra en viss funktion [14, pp 209].  

 
Proteinveckning innebär att en sekvens aminosyror kan bilda en fysisk 3d struktur.  

Vissa sekvenser av aminosyror har identifierats att kunna anta en del strukturer [14, 

pp 236]. Detta är orsaken till att man också försöker identifiera de sekvenser av 

aminosyror som man vet kan utgöra en viss proteinstruktur och därmed utföra en 

viss funktion i kroppen. Detta leder alltså till att genom att identifiera 

aminosyresekvenser kan man identifiera olika funktioner som en organism kan 

utsättas för på grund av att de har ett visst protein i sig. 

 

Enligt boken Computational Biochemistry ser man en stor fördel med 

användningen av datorgrafik när det gäller protein modeller. Med hjälp av 

datorgrafik har man möjlighet att jämföra två stycken modeller genom att 

superpositionera två bilder på varandra. Detta har möjliggjort en jämförelse av två 

proteiners 3d strukturer grafiskt. [14, pp 315-316].  

 "Structure tends to change more conservatively than sequence, and it is not 

uncommon to be able to recognize a relationship between proteins from their 

structures, when no evidence of homology appears in the sequences (Bränden, 

1980; Levitt and Chothia, 1976)." [14, pp 316]. 
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4.0 Avslutning 
 

Jag har i denna avhandling behandlat den del av bioinformatiken som utgör 

informationsbehandling. Jag har kort beskrivit vilken information som är viktig för 

att kunna utföra analyser på dna-, protein- och aminosyresekvenser. Det vill säga 

för dna-analyser behövs sekvensdata innehållande A, G, C, T nukleinsyror. För 

protein eller aminosyresekvenser finns 20 olika aminosyror som man vanligen 

analyserar med hjälp av olika algoritmer. Denna information utgör den input data 

som inhämtas genom en biokemisk process som heter sekvensering.  

 

Det som är intressant att se från den sekvensdata gällande aminosyror och dna-

sekvenser är det att strukturen på den data som samlas in är repeterande form av 

samma tecken. Dvs, 4 tecken för nukleotider och 20 olika tecken för aminosyror. 

Algoritmer som behandlar linjering av sekvenser inom bioinformatik kan anses 

vara besläktade med algoritmer som används inom lingvistik. De algoritmer som 

används för att hitta mönster i aminosyresekvenser kunde också visa sig ha nytta 

inom lingvistik och vice versa. Till exempel, en algoritm som används inom 

användargränssnitt för informationsinmatning, "Levenshtein Distance" [27]. Detta 

är något man kunde undersöka vidare hur det påverkar linjering.  

 

Det som denna avhandling inte har tagit upp är en närmare studie om hur denna 

bioinformatiska data sparas och behandlas i olika databaser. Problem såsom 

åtkomst till och hur databaser lagrar den information som sparas inom 

bioinformatiken. Hur indexerar man datan för att snabba upp sökningar. Har binära 

träd använts för att identifiera mönster av gemensamma delar av proteiner?  

 

De algoritmer som analyserna använder sig av för att hitta likheter vid jämförelser 

av en eller flere sekvenser har presenterats i kapitel 2.2.1. Till dessa hör needleman-

wunsch och smith-waterman. De används till två olika ändamål inom linjering. 

 

Då det gäller användning av datorer vid proteinanalyser är det främst strukturella 

analyser som är intressanta. Det man behöver ha möjlighet att göra är att förstå hur 

proteinstrukturen ändras med tiden. Detta är möjligt genom att använda linjerings 
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metoder samt grafiskt rita upp den kemiska strukturen på proteinet med hjälp av 

datorgrafiska modeller.  
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