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Oppgave 1

FASTA bruker en “oppslagstabell” (lookup table) for hurtig å finne felles tegn og ord i
samme rekkefølge og tilnærmet samme avstand i to sekvenser. Fullfør oppslagstabellen
for enkeltaminosyrer (ktup=1) i de to aminosyresekvensene under og forklar hvordan
denne informasjonen benyttes for å finne mulige sammenstilllinger.

sekvens 1: ACNGTSCHQE
sekvens 2: GCHCLSAGQD

Aminosyre Posisjon i
sekvens 1

Posisjon i
sekvens 2

Offset-verdi

A 1 7 6

C osv. osv osv.

D

E

G

H

L

osv.

Oppgave 2

Genfinnerprogrammer bruker forskjellige typer informasjon som foreligger i
eukaryote genomiske sekvenser for å prøve å identifisere kodende segmenter i slike
sekvenser. Gi eksempler på hva slags informasjon det kan dreie seg om.



Oppgave 3

a) Redegjør for hvordan man går frem for å klassifisere strukturelle likheter mellom
proteiner. Hvilke forenklinger er vanlige å gjøre?

b) Sekundærstrukturen til en kjent peptidsekvens kan predikeres bla. med GOR-
metoden og med PHD-suiten. Hva skiller disse metodene, og hva slags informasjon fra
peptidsekvens er det som bare utnyttes i den siste?

c) Forklar prinsippet for ”threading”-metoder for prediksjon av proteinstruktur.
Hvilke problemstillinger kan løses med disse metodene, men ikke med modellering
gjennom SwissPDBviewer?



Oppgave 4





a) Du har målt genaktiviteten i to prøver med en mikromatrise med 9 gener og vil benytte
klyngeanalyse for å se hvilke gener som kan ha relaterte aktivitetsmønstre. Ovenfor er
resultatene presentert på en bestemt måte. Hvordan er dataene representert?

b) Hvordan kan man justere intensitetstallene (rådata) for at forsøkene skal kunne
sammenlignes på denne måten?

c) Hva kan man gjøre hvis noen av målepunktene mangler (i hovedsak kan det være
fravær av signal fra flekken eller forkastet måling f.eks. pga rusk som dekker flekken)?

d) Prøv å ”clustre” genene i eksemplet hierarkisk (bruk vedlagte linjalkopi og gjør det
manuelt). Hvordan beregnet du avstanden mellom klyngene? Hva blir resultatet av alternative
måter å beregne avstanden?



Exercise 1

FASTA uses a lookup table as a rapid way to find common letters and words in the same
order and of approximately the same separation in two sequences. Complete the lookup
table below for single amino acids (ktup=1) in the following two protein sequences, and
explain how this information will be used to determine what the alignment should be. 

sequence 1: ACNGTSCHQE
sequence 2: GCHCLSAGQD

Amino acid Position in
sequence 1

Position in
sequence 2

Offset value

A 1 7 6

C etc. etc. etc.

D

E

G

H

L

etc..

Exercise 2

Gene finder programs will use various kind of information present in a eukaryotic
genomic sequence to try to identify coding segments in such sequences. Give
examples of such information.

Exercise 3

What is the (Nearly) Neutral Theory for molecular evolution? What kind of
implications does this have for phylogenetic analyses of molecular data?



Exercise 4

When doing a phylogenetic analysis using an optimality criterion and a specific
model for sequence evolution, one has to search for trees that are optimal under
these conditions. What kinds of strategies exist for searching for the optimal
tree(s)?

Exercise 5

a) Explain how one can classify the structural similarities between proteins. What
simplifications are common?

b) The secondary structure of a known peptide sequence may be predicted using
the GOR method or with the PHD-suite. What are the differences between these
methods, and what type of information from peptide sequence is only utilized by
the latter?

c) Explain the principles of ”threading”-methods for protein structure prediction.
What predictions may be done with these methods but not with SwissPDBviewer?



Exercise 6

a) You have measured the gene activity in two samples using a microarray with 9 gene
probes, and wish to use clustering analysis to see if some genes have related
expression patterns. Above, the measurements are presented in a certain way, what
sort of data representation is this?

b) How can you adjust the raw data to enable such comparison?

c) What can one do if some of the data points are lacking (mainly due to no signal
from the spot because of a rejected measurement, e.g. caused by a dust particle)?

d) Try to cluster the genes in the example hierarchically (measure distances manually
using the attached copy of a ruler). How did you calculate the distance between the
clusters? What is the effect of other accepted ways to determine the distances?
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