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Abstract 
 
A biomarker is a cellular or molecular indicator of exposure, disease, or susceptibility to 
disease. Ones a biomarker has been confirmed, it can be used to diagnose disease risk or 
to tailor treatment for it. 
 
A protein is a possible biomarker. These proteins can be found by several methods, where 
two-dimensional liquid chromatography (2DLC) is one of the newer approaches. This 
technique is capable of separating thousands of proteins. To find the proteins whose 
abundance differs in different groups, the data must be carefully analyzed. Due to the 
amount of proteins that can be found by the method and difficulties in preparation of the 
data, this is not a simple problem to solve. 
 
In this thesis a workflow for finding differences between groups of samples analyzed 
with 2DLC is presented. 
 
The workflow has been separated into three parts. The first part is background 
subtraction, to remove the parts of the signals that originate from noise. After that comes 
alignment of the signals. The difficulties to prepare the 2DLC data makes the signal 
unpredictably distorted in a non linear way. The last part is the essence of the analysis 
process. First determine that differences do exist between the groups of data being 
analyzed and then identify where it differs.  
 
Several methods for each part have been evaluated and are presented in this thesis.  
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Sammanfattning 
 
En biomarkör är en biologisk variabel som speglar en fysiologisk förändring till följd av 
sjukdom, läkemedelsbehandling eller annan yttre påverkan. När en biomarkör har blivit 
konfirmerad kan den användas för att diagnostisera riskerna för en sjukdom eller för att 
skräddarsy botemedel mot sjukdomen.  
 
Ett protein är en möjlig biomarkör. Dessa proteiner kan hittas med hjälp av ett flertal 
metoder, bland vilka tvådimensionell liquid chromatography (2DLC) är en av de nyaste 
infallsvinklarna. Denna teknik kan separera tusentals proteiner. För att hitta de proteiner 
vars mängd skiljer sig mellan olika grupper av 2DLC-prover måste data från 
experimentet analyseras noggrant. På grund av mängden proteiner som kan hittas av 
metoden och problem i framställningsprocessen av 2DLC-data, är detta inget lätt problem 
att lösa.    
 
I det här examensarbetet kommer ett arbetsflöde för att hitta skillnader mellan grupper av 
prover presenteras.  
 
Arbetsflödet har delats upp i tre delar. Den första delen är bakgrundsborttagning, att ta 
bort de delar av signalerna som inte korrelerar med mängden protein. Andra delen är  
linjering av signalerna. Problemet med att framställa 2DLC-data gör att signalerna blir 
oförutsägbart distorderade på ett olinjärt sätt. Den sista delen är själva kärnan i processen; 
först vill man säkerställa att det verkligen finns skillnader mellan de grupper av data som 
analyserats, sedan vill man veta var skillnaderna finns.  
 
Ett flertal metoder för varje av de ovanstående delarna har evaluerats och presenteras i 
det här examensarbetet.   



 3 

Innehåll 
 
1 Introduktion................................................................................................................. 4 

1.1 Bakgrund............................................................................................................. 4 
1.2 Data ..................................................................................................................... 4 

1.2.1 Bilder........................................................................................................... 5 
1.3 Problemdefinition ............................................................................................... 5 
1.4 Tillvägagångssätt och utvärderingar ................................................................... 6 
1.5 Tidigare arbete .................................................................................................... 7 
1.6 Mål ...................................................................................................................... 7 

2 Bakgrundsborttagning................................................................................................. 8 
2.1 Introduktion......................................................................................................... 8 
2.2 Metod .................................................................................................................. 8 

2.2.1 Morfologisk stängning................................................................................ 9 
2.2.2 Williams metod......................................................................................... 11 
2.2.3 Egen metod ............................................................................................... 11 

2.3 Utvärdering ....................................................................................................... 14 
2.4 Sammanfattning ................................................................................................ 15 

3 Linjering av signaler ................................................................................................. 16 
3.1 Bakgrund........................................................................................................... 16 
3.2 Metod ................................................................................................................ 16 
3.3 Dynamic time warping...................................................................................... 17 

3.3.1 Algoritm.................................................................................................... 17 
3.3.2 Utvärdering ............................................................................................... 21 

3.4 Landmärken ...................................................................................................... 23 
3.4.1 Waveletbaserad metod .............................................................................. 23 
3.4.2 Momentmetoden ....................................................................................... 24 
3.4.3 Naiva metoden .......................................................................................... 24 

3.5 Utvärdering ....................................................................................................... 24 
3.6 Sammanfattning ................................................................................................ 26 

4 Klassificering och differensanalys............................................................................ 27 
4.1 Metod ................................................................................................................ 27 
4.2 Normalisering ................................................................................................... 27 
4.3 Klassificering .................................................................................................... 28 
4.4 Differensanalys ................................................................................................. 29 

4.4.1 Toppbaserad.............................................................................................. 29 
4.4.2 Signalbaserad ............................................................................................ 31 

4.5 Sammanfattning ................................................................................................ 35 
5 Resultat ..................................................................................................................... 36 
6 Framtida förbättringar............................................................................................... 38 
7 Referenser ................................................................................................................. 39 



 4 

1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
För att förstå en sjukdom och skapa motmedel i form av läkemedel krävs förståelse för 
hur cellerna fungerar på molekylär nivå. Cellernas funktioner styrs av proteiner och ett 
första steg till att förstå sjukdomen är att identifiera de proteiner som skiljer sig mellan 
t.ex. friska och sjuka människor. 
 
2DLC (tvådimensionell vätskekromatografi)  är en ny teknik för separation och 
kvantifiering av proteiner. Givet ett biologiskt prov t.ex. ett blodprov, är meningen att 
man ska bestämma mängden av varje protein som finns i det biologiska provet. Tekniken 
är kapabel att separera tusentals proteiner.  Tekniken hittar också helt andra proteiner 
(endast 10% överlapp enligt Van Eyk1)  än vad den vanligare tekniken inom 
proteinforskningen, 2DGE (two dimensional gel electrophoresis), gör vilket gör den ännu 
mer intressant för forskningen.  
 
2003 var medelkostnaden för nya framtagna, receptbelagda läkemedel $897 miljoner. 
2DLC används i första steget av utvecklingen av läkemedel; för att identifiera proteiner 
som spelar central roll i sjukdomsförloppet. Förhoppningsvis kan forskare med hjälp av 
2DLC få fram bättre läkemedelskandidater tidigare i processen och  på så sätt minska 
kostnaderna. 

1.2 Data 
2DLC är en tvåstegsprocess där två typer av vätskekromatografi används för att separera 
proteinerna baserat på deras molekylära egenskaper. Först separeras proteinerna baserat 
på deras isoelektrisk punkt (pI) och sedan på deras hydrofobiska karaktär. Ett prov 
analyseras i en körning och som utdata får man ett antal kromatogram. 
 
Varje kromatogram beskriver proteinernas mängd som en funktion av dess hydrofobiska 
karaktär. Första kromatogrammet beskriver således proteiner med hög pI, och det sista 
kromatogrammet proteiner med låg pI. Proteiner som finns i stor mängd kan finnas med i 
två eller fler kromatogram med närliggande pI, se bild 1.2-1 nedan.  
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1.2-1 Två kromatogram från samma prov men med olika pI intervall. Flera toppar finns med i båda 
kromatogrammen. 
 
Den data som använts för den här rapporten kommer från Jennifer Van Eyk’s labb på 
Johns Hopkins University (JHU). JHU har nära kontakt med hårdvarutillverkarna av 
2DLC-maskiner och har kunnat bistå med representativ data. Varje sampel är uppdelade i 
12-13 kromatogram, alltså pI-intervall.  

1.2.1 Bilder 
Alla bilder i den här rapporten som visar 2DLC-signaler kommer ha tidssteg som x-axel 
och mängden protein som y-axel precis som bild 1.2-1. 

1.3 Problemdefinition 
Den primära anledningen till att forskare använder 2DLC är att de vill hitta ledtrådar till 
botemedel för olika sjukdomar. De vill hitta proteiner med olika mängd för olika delar av 
populationen, t.ex. olika mängd för friska och cancersjuka. Denna kunskap ska sedan 
användas för att hitta läkemedel för den undersökta sjukdomen. 
 
Man kan dela upp jämförandet mellan data i två delar; klassificering och differensanalys. 
Första typen av jämförelse, klassificering, är den enklare uppgiften. För detta krävs bara 
att man kan modellera tillräcklig information så man kan skilja mellan två olika 
kategorier. Den andra delen, att specificera direkta skillnader mellan grupper, är svårare 
eftersom det gäller att hitta mönster som systematiskt skiljer mellan grupper. Dessa 
jämförelser kallas differensanalys.  
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För att lättare kunna hitta proteiner som skiljer mellan olika data måste datamängden 
förbehandlas. Först måste bakgrunden tas bort. Sedan måste datamängden linjeras. Det är 
två olika linjeringar som måste göras. Först måste kromatogrammen inom ett prov 
linjeras så att proteiner som finns i flera av dem korrekt ska kunna kvantifieras. Sedan 
måste kromatogram med samma pI värde i olika prov linjeras så att skillnader (i mängd) 
av ett särskilt protein ska kunna detekteras. 
 
Dessa två steg, särskilt det senare, är svåra att göra helautomatiskt och veta med säkerhet 
att det alltid gjorts rätt. Svårigheten att framställa fina, representativa kromatogram gör 
att det alltid finns en osäkerhet (mer om detta i kapitel 3.1). För att illustrera så visas 
nedan (bild 1.3-1) två tekniska replikat (samma prov analyserade vid två olika tillfällen) , 
för samma pI-intervall. Som man kan se är det en stor variation i början av körningen och 
detta måste tas hänsyn till när man linjerar.  

 
1.3-1 Samma prov analyserade vi två olika tillfällen visar svårigheten att framställa 
kromatogrammen.  
 
Detta betyder i sin tur att de automatiska metodernas resultat behöver vara av det sätt att 
de enkelt kan verifieras och ändras vid behov av en användare. Hur detta gjorts kommer 
visas i avsnitten som handlar om bakgrundsborttagning och linjering.  

1.4 Tillvägagångssätt och utvärderingar 
I detta arbete kommer olika tillvägagångssätt testas för att utföra de olika delarna som 
ingår i analysen av 2DLC-datamängden. För att verifiera mina resultat kommer i största 
möjliga mån användas väl beprövade mått: 
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- Avstånd för bakgrundestimering. 
- Korrelation för linjering. 
- Fishers exakta test för data klassificerat med SVM (supportvektormaskiner, se 

kapitel 4.1) . 
Utöver detta kommer även visuell verifikation av resultat att göras.   

1.5 Tidigare arbete 
Det har skrivits mängder av artiklar och avhandlingar som berör de problem som ställdes 
upp i avsnitt 1.3. Dock finns inget arbete gjort på just 2DLC-data tidigare men man kan 
överföra de principer som framkommit till den domänen. Bland de mest ingående 
arbetena finns Jennifer Listgartners2 avhandling som behandlar hela processen och jämför 
olika metoder. De artiklar som tar upp de specifika problemen mer ingående kommer 
hänvisas till i de olika delarna av den här rapporten.   

1.6 Mål 
Målet med det här arbetet har varit att jämföra för- och nackdelar för olika automatiska 
metoder vid analys av 2DLC-data och sedan att skapa en analysprocess för 2DLC-data så 
att mängden statistiskt verifierbara skillnader mellan grupper av prover maximeras 
samtidigt som mängden manuellt arbeta hålls på en rimlig nivå. 
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2 Bakgrundsborttagning  

2.1 Introduktion 
De flesta av 2DLC signalerna har en betydande del bakgrund, även kallad baslinje, som 
inte korrelerar med mängden protein i provet. Bakgrunden varierar från prov till prov och 
därför måste den delen av signalen tas bort i största möjliga mån för att analysen ska bli 
korrekt. 
 

 
2.1-1 Signal med tydlig baslinjedrift nedåt höger. 
 

2.2 Metod 
Det finns mycket arbete utfört för den här typen av problem3 4. Skillnaden mellan den 
data som använts i dessa arbeten och den data som man får från 2DLC är att den senare 
innehåller markant mycket mindre brus. Detta gör att de algoritmer som blivit 
framarbetade inte riktigt är applicerbara på 2DLC-data. Den metod som är mest 
applicerbar nämligen Williams m.fl. 4 har dock ändå utvärderats och jämförts med en 
egen, betydligt enklare, metod. Dessutom har morfologisk stängning  använts och 
utvärderats för att estimera bakgrunden.  
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2.2.1 Morfologisk stängning 
Ett vanligt sätt att ta bort bakgrunden från en signal är att utföra morfologisk stängning av 
signalen. I 1d-fallet kan man tänka det som om man låter en disk med valfri radie glida 
längs undersidan av signalen. Där toppen av disken finns, där ritar man ett sträck som blir 
bakgrundsestimeringen. För att det här ska fungera behöver diskens diameter vara större 
än de största topparna bredd, annars kommer delar av topparna estimeras som bakgrund. 
Om man bara använder disken på originalsignalen direkt så får man en dålig estimering 
på grund av signalernas höga värde. 
 

 
2.2-1 På grund av den stora skillnaden i y-led och x-led blir elementet man flyttar längs kurvan bara 
ett rakt streck, i det här fallet med längden 1000. Estimeringen blir alltså inte särskilt mjuk. 
 
Om man istället skalar signalernas värde så X-axeln och Y-axeln får ungefär samma 
storlek på skala, så blir estimeringen bättre. Frågan här är hur stor cirkeln ska vara. I 
bilderna nedan (2.2-2 och 2.2-3) har bakgrunden estimerats med olika stora cirklar. I 
bilderna är y-axeln uppskalad igen men elementet som använts har ritas i den nedskalade 
skalan.  
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2.2-2 En bakgrundsestimering med en disk med radie 200. För mycket av signalen antas här vara 
bakgrund. 
 

 
2.2-3 En bakgrundsestimering med en disk med radie 700. 
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Nackdelen med den här infallsvinkeln är att det blir svårt för användaren att ändra delar 
av baslinjen. Man kan estimera om hela bakgrunden med en annan storlek på elementet 
men tyvärr så tar den här sortens operationer väldigt lång tid, ju större element desto 
längre tid. Att estimera baslinjen av en 2000 steg lång signal med ett elementet med radie 
700 tog 6 minuter. På grund av den långa tiden för estimering och svårigheterna att 
manuellt ändra delar av baslinjen har inte den här metoden använts i den fortsatta 
utvärderingen.  
 

2.2.2 Williams metod 
Williams metod kan kort beskrivas som följer: 
Man delar upp kurvan i ett visst antal delar, ungefär 1000 datapunkter stora. I dessa delar 
tar man x st medianpunkter (mittenvärden i en sorterad lista med värden). Dessa punkter 
använder man för att passa ett fjärdegradspolynom mot. Om mer än 25 % av punkterna 
ligger över polynomet  breddar man fönsterstorleken och börjar om. När alla polynom  
klarar baskravet tar man alla medianpunkterna från de olika fönstren och anpassar dessa 
till ett polynom med formen dxbx ceaey += . I denna funktion bli Y den estimerade 
baslinjen.  
 

2.2.3 Egen metod 
Eftersom 2DLC-data innehåller bara en liten mängd brus kan man utgå från att 
bakgrunden följer en långsamt varierande kontinuerlig kurva. Detta betyder i sin tur att 
den punkten med lägst värde i ett lagom stort intervall (större än den bredaste toppens 
bredd) av signalen ingår i baslinjekurvan.   
 
Enligt detta antagande passar algoritmen beskriven i Fritsch och Carlson5 för att räkna ut 
baslinjens värden mellan dessa punkter. Denna algoritm skapar en bitvis kontinuerlig 
kurva som interpolerar kubiskt mellan de angivna punkterna. Min metod använder kurvan 
som räknas ut med hjälp av framtagna baslinjepunkter och jämför detta med den 2DLC-
signal man analyserar. Om sedan någon punkt på denna kurva ligger över den 
originalsignalen används även den punkt från 2DLC-datan där estimatet ligger som högst 
över som en del av den estimerade baslinjen. Detta itereras tills ingen punkt i estimatet 
ligger över signalen. 
 
Pseudokod för denna infallsvinkel ser ut som följer: 
intervalSize = length(signal)/nbrOfStartingPoints 
for nbrOfStartingPoints 
 baselinePoint = find minimum point in interval 
end 
Create baseline estimate according to the baseline points 
while max(estimatedBaseline – signal)>0 
 add point to baseline where signal is furthest away from baseline 
 Create new estimated baseline. 
end  
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2.2-4 Initial bakgrundsestimering. En inzommad bild visar att bakgrunden estimeras ovanför 
signalen. En ny punkt som ska ingå i bakgrunden sätts därför ut där bakgrunden är som högst över 
signalen. 
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2.2-5 Den färdigestimerade bakgrunden i blått. De röda punkterna är dem som använts för att göra 
estimatet. 
 
I dessa tester har alla intervall mellan 1/4 av kurvan till 1/12 fungerat likvärdigt bra för att 
sätta ut de initiala punkterna. Ett lägre värde ger ett dåligt estimat och ett högre värde kan 
göra att delar av den estimerade bakgrunden egentligen ingår i signalen.  
 

 
2.2-6 Till vänster: Med för många startpunkter kan delar av signalen som tillhör toppar estimeras 
som baslinje. 
Till höger: Med för få startpunkter blir estimatet av baslinjen inte tillfredsställande. 
 
En del av uppgiften var att göra analysmetoderna editerbara för användaren. Detta är en 
metod som enkelt låter sig göras. Användaren kan själv lägga till punkter som han tycker 
ska ingå i bakgrunden och ta bort punkter som felaktigt antagits vara bakgrund. En ny 
bakgrund räknas sedan ut med Fritsch och Carlson5 metod på samma sätt som tidigare.  
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2.3 Utvärdering 
Först utvärderades den egna metoden och Williams metod visuellt vilket visade att den 
enklare egna metoden fungerade mycket bättre. För att få någon sorts bevis på hur 
mycket bättre användes en (genom min metod) bakgrundsfri kurva och till denna lades en 
spline-kurva skapad av fyra punkter på ett slumpmässigt avstånd (max 0.2 multiplicerat 
med största y-värdet i en signal) från den bakgrundsfria kurvan. Detta för att Williams4 
metod använder sig av en fjärdegradens spline-kurva för att estimera bakgrunden. Sedan 
läts de två metoderna försöka estimera den tillagda bakgrunden. Naturligtvis är detta 
inget exakt bevis eftersom man inte kan veta säkert att den antaget bakgrundsfria kurvan 
verkligen är bakgrundsfri men det är i alla fall en indikation på hur bra de olika 
metoderna är på att hitta bakgrunden för en kurva. Sedan jämfördes metodernas estimat 
med den verkligt tillagda bakgrunden, avståndet mättes i varje punkt mellan estimatet och 
den korrekta baslinjekurvan, och resultatet visade att metoden beskriven i avsnitt 2.2.1 
estimerade mellan 3-15 gånger bättre varje gång. Om bakgrunden var mer komplex gav 
den metoden ett mycket mer korrekta estimat. Men även vid enklare bakgrunder gav 
metoden ett bättre resultat, främst i början och slutet av signalen.  

 
2.3-1 Uppe till vänster ser man en signal med en tillagd slumpmässig bakgrund. Uppe till höger ser 
man bakgrundsestimeringen med Williams4 metod. Nere till höger syns min egna metods 
bakgrundsestimering. Skillnaden mellan de två metoderna syns tydligt i början och slutet av signalen 
(se cirklarna).  
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På grund av den signalernas stora skala i y-led och det stora antalet punkter i en signal 
(~10000) så blir det resulterande avståndet mellan den estimerade bakgrunden och den 
korrekta väldigt högt men man kan se den stora skillnaden mellan metoderna. 
 
Metod Avstånd 
Min egna 5.2845e+006 
Williams4 8.8669e+007 
Tabell 1 Resultat av jämförelse mellan min metod och Williams 
 

2.4 Sammanfattning 
I den här delen undersöktes tre metoder för att göra en bakgrundsborttagning för en 
signal. Den första metoden, vanlig morfologisk stängning fungerade bra men är för 
långsam och framför allt, svår att ändra på i efterhand av en användare. De två andra 
metoderna (min egna och metoden framställd av Williams4) är båda snabba och skulle gå 
att ändra på men efter en utvärdering där en slumpvis baslinje adderades till en baslinjefri 
kurva och båda metoderna för att estimera den då kända baslinjen jämfördes visade 
resultatet att min egna metod är markant bättre
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3 Linjering av signaler 

3.1 Bakgrund 
Även om en av fördelarna med 2DLC ska vara reproducerbarheten så är det väldigt svårt 
att göra 2DLC-signaler som linjerar, d.v.s. att få proteiner med samma hydrofobiska 
karaktär att hamna på samma ställe på tidsaxeln för varje pI-värde.  Även om man delar 
upp ett och samma prov i två olika delar och kör dessa så är kromatogramkurvorna man 
får inte alltid korrekt linjerade kurvor(se bild 1.3-1). Detta kan ha flera olika orsaker. I 
LC-baserade experiment tar man provet (t.ex. ett blodprov) och kör detta genom en 
kromatografikolumn vilken separerar provet baserat på de kemiska egenskaper man är 
intresserad av (hydrofobiska och pI-värde). När proverna passerar samma kolumn 
kommer de inte att passera på samma sätt. Deras väg beror på kolumnens kemiska och 
fysiska egenskaper som inte alltid är identiska från gång till gång, dessutom beror 
provens väg på omgivande faktorer som temperatur och tryck i laboratoriet. Därför kan 
data från LC-experiment variera kraftigt från gång till gång2. Den variationen gör att 
innan man kan göra en differensanalys av datamängden behöver man först utföra en 
linjering av den.  
 
 

3.2 Metod 
På grund av behovet av att en användare manuellt ska kunna ändra linjeringsparametrarna 
så beslutades att linjeringen skulle vara landmärkesbaserad. Ett landmärke är en 
definierad punkt i en kurva som har en motsvarande punkt i kurva man ska linjera den 
med.  
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3.2-1 Ett exempel på ett landmärke. De två kryssen visar positioner på kurvorna som hör ihop 
 
Om sådana landmärken sätts ut över hela signalen så kan man använda Fritsch och 
Carlsons5 metod för att interpolera mellan landmärkena och därmed få en mjuk 
överföringsfunktion mellan två kurvor. Detta leder in på uppgiften, hur hittar man 
automatiskt dessa landmärken? 
 

3.3 Dynamic time warping   
Kapitlet inledes med en diskussion om ”dynamic time warping” (DTW), som är en 
klassisk algoritm för linjering av signaler. DTW warpar olinjärt två kurvor på så sätt att 
liknande kännetecken linjeras och ett miniavstånd mellan dem är uppnås6. Man använder 
alltså DTW för att hitta en optimal matchning mellan två givna tidsserier av värden.  

3.3.1 Algoritm 
Det man vill få ut av DTW är alltså en ”warping path” F, som är en mappning mellan de 
två signalerna till en gemensam tidslinje.  
 

[ ] Kkknkm ,...,1|)(),( ==F   (1) 

 
K är i detta fallet längden av den gemensamma tidsaxeln. Element nummer j av F 
innehåller alltså indexet till punkt nummer j på den gemensamma tidslinjen för signal ett 
och signal två. Figur 3.3-1 visar ett enkelt exempel på hur en mappning kan se ut. 
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3.3-1 Den solida linjen är mappningsbanan, c(k), mellan de två signalerna R och T, för den 
symetriska DTW-versionen. Bilden är tagen från  Pradova m.fl.7 
 
Det finns två olika versioner av DTW, en symetrisk och en asymmetrisk. I det symetriska 
fallet låter men båda signalerna R och L ha lika stor betydelse och låter dem mappas på 
en gemensam tidslinje. Den gemensamma tidslinjens längd är därmed okänd när man 
startar algoritmen. Om man byter plats på R och L så blir det samma mappningsbana. I 
det asymmetriska fallet låter man en av signalerna vara referenssignal och mappar den 
andra signalen på referenssignalens tidslinje. Detta gör att den gemensamma tidslinjens 
längd är känd från början. Om man byter ordning på R och L i detta fallet blir inte 
mappningsbanan den samma. I detta arbeta har den asymmetriska versionen använts. 
 
För att man inte ska riskera orimliga kompressioner eller expansionen (överanpassning) 
måste man införa vissa begränsningar för hur mappningsbanan kan se ut. Man vill till 
exempel inte tillåta för många vertikala eller horisontella övergångar i rad i 
mappningsbanan. Därför används en övergångsregel som lades fram av Tomasi m.fl.6 
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3.3-2 Exempel på övergångsregler. Första indexet i T representerar det största avståndet mellan L(j) 
och L(j+1) mappning till R:s tidsaxel (expansion) och andra indexet är antalet maximala 
horisontella/vertikala övergångar i mappningsbanan (kompression). Andra kolumnen visar största 
respektive minsta lutningen som mappningsbanan får ha. Tredje kolumnen visar hur man kan 
komma från en punkt till en annan i matrisen som i figur 3.3-1. De grå punkterna visar från vilka tre 
punkter man kan komma till den vita för varje regel. Översta raden visar den obegränsade DTW. 
Bilden tagen från Tomasi m.fl. 6 
 
Om man lägger ihop reglerna i figur 3.3-2 med regeln att signalernas första och sista 
värde ska mappa till varandra får man ett sökområde som ser ut som nedan (bild 3.3-3). 
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3.3-3 Det mörka området (a) är sökområdet relaterat till )1,3(T  som i figur 3.3-2. Ett högre första 

index ger ett smalare sökområde. Om man använder den obegränsade DTW ( ),2( ∞T ) så använder 
man istället en bandbreddsbegränsning, t.ex. A = 4 (b). Bilden tagen från Tomasi m.fl. 6 
 
Det globala optimeringsproblemet i DTW kan uttryckas som följer6: 
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Där [ ])(),( knkmdrs  är ett olikhetsmått, dvs. det euklidiska avståndet mellan den ena 

signalen (r) i position n(k) och den andra signalen (s) i position m(k) och w(k) är passande 
viktfunktion. 
 
För att (2) ska bli löst korrekt får aldrig n(k) eller m(k) minska längs den gemensamma 
tidsaxeln, båda måste vara lokalt kontinuerliga enligt formeln: 
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 21 

där a och b är positiva heltal. Till exempel, om a=b=1 (( )∞,2T  i figur 3.3-2), finns det tre 
möjliga för föregångare till [ ] [ ] [ ]1)(,1)(,)(,1)(:)(),( −−− knkmknkmknkm  och 

[ ].1)(),( −knkm  

Om man lägger till övergångsregler enligt figur 3.3-2 får man att om man använder ( )1,3T  
är de tre möjliga föregångarna till [ ] [ ] [ ]2)(,1)(,1)(,1)(:)(),( −−−− knkmknkmknkm  och 

[ ].1)(,2)( −− knkm   
 
För att inte mappningsbanan felaktigt ska gå mot att bli så kort som möjligt måste även 
en viktfunktion införas. Det viktningsschema som används är6: 
w(k+1) =(m(k+1) - m(k)) + (n(k+1) – n(k)) (4) 
 
Med hjälp av dessa ovanstående begränsningar och definitioner kan man identifiera det 
globala minimum (2) i två iterativa steg: 
 

• Med start från punkt (1,1) och enligt (3)  konstruerar man mappningsmatrisen 
)( NM ×D  vars element mnd är det optimala ackumulerade avståndet till punkten 

(m,n) (framåtsteget) 
•  Hitta den optimala mappningsbanan genom att gå baklänges (från m(K), n(K) =  

D(M,N)), återigen enligt (3), och hitta det minimala ackumulerade avståndet till 
punkt (1,1) (baklängessteget) 

 
 

3.3.2 Utvärdering 
För att undersöka hur DTW klarar av det som behövdes för att linjera den 2DLC-data 
som användes som testdata provades olika parametrar för att hitta den bästa. Två kurvor 
från samma pI-intervall tagna från två olika prover användes. Dessa var relativt mycket 
olinjerade, dessutom på ett olinjärt sätt. Eftersom DTW är en algoritm som görs på 
polynomisk tid )( MNO ×  så vill man klippa bort så mycket som möjligt från signalerna 
som inte innehåller någon viktig information men samtidigt får man tänka på att DTW 
enligt figur 3.3-3 gör att man måste börja en bit innan de viktiga, eventuellt olinjära, 
informationen börjar. I dessa försök klipptes signalerna ganska nära viktig information 
för att testa algoritmen ordentligt.  
 
Om man använde ),2( ∞T  blev kurvorna överanpassade precis som antaget (bild 3.3-4).  
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3.3-4 Överanpassad linjering. 
 
Om för höga första index på T valdes så klarade inte DTW att linjera viktig information i 
början av signalerna. Dessutom, med ett högre index är toleransen för att snabba 
skiftningar i hur signalen är olinjerad (expansion sen kompression) lägre. Nedan (bild 
3.3-5) är indexet sju: 
 

 
3.3-5 DTW har i detta fallet inte lyckats linjera de två topparna i början signalerna. Inte heller 
toppen som ligger till höger efter den största toppen i mitten av signalen blev korrekt linjerad.  
 
Men om indexet tre valdes klarade DTW att linjera signalen korrekt (bild 3.3-6): 
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3.3-6 Korrekt linjering av data. 
 
Nackdelen med att välja ett lägre index är givetvis att det tar längre tid, det är fler möjliga 
alternativa mappningsvägar, enligt figur 3.3-2, men om man får välja mellan en korrekt 
linjering eller en snabb så väljer man alltid den korrekta.  
 
För att få algoritmen att gå fortare kan man sampla signalerna innan man kör DTW. 
Samplar man signalerna med faktor två så får man ut en mappningsbana som är en faktor 
två kortare än originalet o.s.v. För att förlänga mappningsbanan så användes återigen 
Fritsch och Carlsons5 metod för att mjukt förlänga banan till korrekt längd. 
 

3.4 Landmärken 
DTW fungerar alltså gott nog för linjering, men den är inte landmarksbaserad som kravet 
var för den här delen av uppgiften. Alltså vill man hitta punkter i båda kurvorna som 
sedan kan linjeras med hjälp av DTW och, om de matchar, använda som landmärken. Det 
viktigaste är att det är enkelt för en användare att verifiera om ett automatiskt satt 
landmärke är korrekt eller inte, alltså måste landmärken sitta på utmärkande platser i 
signalerna. Tre olika sätt att hitta dessa landmärkesalternativ valdes att jämföras i detta 
arbete. 
 

3.4.1 Waveletbaserad metod 
Det första sättet att hitta landmärksalternativ på är enligt en artikel av Jéremie Bigot8. 
Han använder wavelets för att hitta landmärkesalternativ. Wavelets bygger på samma 
princip som Fouriertransform men istället för att använda cosinus och sinus som 
basfunktioner använder wavelets helt andra basfunktioner. Fördelen med detta är att 
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wavelets kan representera mindre detaljer samtidigt som den representerar stora detaljer9. 
Bigots metoder sätter landmärken där wavelet-transformens nollställen är. Nollställena 
ger signalens skarpaste variationspunkter10 och är därmed väl lämpade för landmärken. 
Om signalen är brusig är detta ett perfekt sätt att hitta lämpliga landmärken eftersom man 
kan välja att strunta i nollställen som kommer från signalens högfrekventa del (brus) och 
bara använda sig av de mer lågfrekventa delarna.  
 

3.4.2 Momentmetoden 
Ett annat sätt att hitta landmärksalternativ är att leta efter de delarna av signalen som har 
högst moment. Idén är tagen från en artikel av Gareth11 där moment är utgångspunkten 
för algoritmen som linjerar kurvor. Antagandet som då görs är att lokala maxima i en 
brusfri kurva kommer från de mest utmärkande topparna i kurvan och därmed antagligen 
finns i den signalen man ska linjera med. Man definierar kurvans moment som: 

)(

)(
exp()(

)2(

)1(

ts

ts
tM s −=  om 0)(2 ≠ts   och 0)( =tM s  om 0)(2 =ts   (4) 

 
Ovanstående funktion ger högst värde där första derivatan är noll men ger även högt 
värde där andra derivatan har ett högt värde. Sen är det bara ta de positioner i signalen 
som fick högst moment. Detta är en metod som är ganska bruskänslig men man kan 
förebygga det genom att t.ex. lågpassfiltrera signalen innan landmärksalternativen letas 
upp.  
 
 

3.4.3 Naiva metoden 
Den tredje metoden som provades var att helt enkelt sätta landmärkesalternativ på de 
högsta topparna i signalen. Alla lokala maxima i signalen letades upp och sedan valdes de 
som hade högst y-värde. Detta fungerar bra eftersom signalerna är relativt brusfria och 
genom att bara välja de högsta topparna som alternativ så slipper man de lite mer 
bruskänsliga lägre regionerna i signalerna.      
 
 

3.5 Utvärdering  
För att utvärdera de tre sätten att sätta landmärksalternativ sattes en testmiljö upp där 
utvärderingsdata var korrelationen mellan de två signalerna efter linjering och tiden det 
tog för Matlab att köra algoritmen och antalet felaktigt satta landmärken (%).De tre 
metoderna sätta varsin omgång landmärksalternativ, sedan användes DTW enligt kapitel 
3.3 för att linjera alternativen och de som hamnar tillräckligt nära varandra sättes som 
landmärken. Flera olika signaler användes, med olika filter applicerade på signalerna och 
olika samplingar av dem. I figur 3.5-1 visas hur olika de tre metoderna satte sina 
landmärken.  
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3.5-1 Landmärken (blåa och röda kryss) satta av de olika metoderna. Uppe till vänster: 
momentmetoden. Till höger: den naiva metoden och nere till vänster: waveletsmetoden.  
 
Det är svårt att sätta ett procentsats på hur många felaktigt satta landmärken 
momentmetoden sätter eftersom dessa landmärken inte sätts på enkla verifierbara ställen. 
Det var ju ett av grundkraven på landmärkena och detta tillsammans med att 
momentmetoden, i mina tester, ger ganska mycket sämre korrelation gjorde att redan här 
avfärdades den metoden. Det visade sig alltså att trots att kurvorna är relativt brusfria så 
finns det tillräckligt med brus för att momentmetoden inte ska lyckas sätta landmärken på 
korrekta ställen. 
 
Resultaten för de andra två metoderna kan man se i tabellen nedan (tabell 2). Signaler 
som är 2048 datapunkter långa har använts i alla fall. Detta är drygt hälften så långa 
signaler som den intressanta delen av en hel signal, så det kan man ha i åtanke när man 
ser tiderna. Men man får också tänka på att algoritmerna är implementerade i Matlab och 
att det antagligen skulle gå mycket fortare om man implementerade dem i något annat 
språk. Resultaten är snittet av fem olika signaler för varje samplingsgrad. Pearson 
korrelation används som mått. 
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Metod Sampling Korrelation Tid Landmärken Fel(%) 
Naiv 8 0.85 2.3 7.3 20 
Wavelets 8 0.90 3.3 7 30 
Naiv 4 0.95 8.0 9.7 0 
Wavelets 4 0.65 12.1 15.3 35 
Naiv 2 0.96 33.2 12 0 
Wavelets 2 0.89 145 32.6 35 
Tabell 2 Resultat från testning av landmärkesmetoder. 
 
Här kan man se en tydlig trend, särskilt i antalet felmatchade landmärken. Man kan också 
se att korrelationen kan bli bra även om antalet felaktiga landmärken är många. 
Korrelationen kan ses som en indikation på hur bra linjeringen fungerade men fungerar 
inte som ett absolut mått. Waveletsmetoden sätter ett mycket större antal landmärken 
men sätter många av dem fel. Detta gäller för alla sorters kurvor oavsett om det är ett två 
intilliggande pI-intervall från ett sampel eller om det är två kurvor från olika sampel från 
samma pI-intervall eller om det är två tekniska replikat som ska matchas. 
Waveletsmetoden sätter alltid fler landmärken fel. Dessutom tar metoden mycket längre 
tid och kräver att kurvans längd ska vara en tvåpotens. Den enda fördelen med wavelets 
jämfört med den mer naiva metoden är att den sätter landmärken över hela kurvan medan 
den naiva, som den är gjord nu när den bara använder ett visst antal av de högsta topparna 
som alternativ, mycket väl kan strunta i en viss del av kurvan. Tack vare den 
landmärkesbaserade linjeringen är det dock lätt att som användare modifiera den 
automatisk linjeringen genom att lägga till eller ta bort landmärken.  

3.6 Sammanfattning 
I det här kapitlet har det tagit fram en landmärkesbaserad linjeringsmetod av signaler som 
automatiskt tar fram landmärken men som enkelt kan modifieras av en användare om fler 
landmärken behövs eller om något av de automatiskt framtagna är fel. Först använder 
man sig av Dynamic Time Warping för att hitta en linjeringsfunktion mellan två signaler. 
Eftersom detta är en tidskrävande metod undersöktes även hur en sampling av signalerna 
påverkar resultatet. Sedan undersöktes tre olika metoder för att hitta lämpliga punkter i en 
signal som kan tjäna som landmärken. Här visade det sig att en naiv metod där man bara 
tar ett visst antal av signalens högsta lokala maxima var den metod som tog fram de bästa 
alternativen. De två andra metoderna, en wavelets-baserad och en som använder sig av 
signalens högsta moment gav båda sämre resultat. Momentmetoden förkastades genom 
att man visuellt kunde se att den gav sämre resultat medan waveletsmetoden och den 
naiva metoden jämfördes genom ett mer ingående testande. Den naiva metoden visade 
sig, lite överraskande, fungera bäst. Att den fungerar så bra beror återigen på att signalen 
är såpass brusfri. Det visade sig även att en viss grad av sampling inte försämrade 
resultatet av linjeringen. 
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4 Klassificering och differensanalys  
 
Att identifiera skillnader mellan grupperna är det slutgiltiga och viktigaste steget i 
analysen. Man vill veta vilka delar av signalerna som statistiskt säkert skiljer mellan 
sjuka och friska eller vad det nu är för grupper man jämför. Målet med den här delen av 
arbetet är att på ett automatiskt sätt hitta skillnader mellan grupperna.  

4.1 Metod 
För att försöka klassificera grupperna kommer används två multivariata 
klassificeringmetoder: 

• Principalkomponentanalys (PCA). PCA använder ingen information om 
provernas grupptillhörighet, dvs. den är oövervakad (eng. unsupervised). Fördelen 
med oövervakade metoder är att det är lättare att hitta prover i olika grupper som 
liknar varandra. 

• Supportvektormaskiner (SVM). SVM är en övervakad metod (eng. supervised) 
dvs. utnyttjar information om provernas grupptillhörighet för att fokusera på de 
delarna av datamängden som bästa beskriver skillnaden mellan grupperna. 
Fördelen med övervakade metoder är att de kan hitta skillnader mellan grupper 
även om skillnaderna är små.  

 
För differensanalysen undersöka två olika tillvägagångssätt.  

• Man försöker hitta och kvantifiera utslag från de enskilda proteinerna i signalen 
och jämföra dessa mellan grupperna. 

• Man bryr sig inte om att försöka separera utslag från enskilda proteiner utan bara 
försöka hitta skillnader mellan signalerna 

 
Data från ett och samma pI-intervall använts, men metoderna som implementeras kan 
enkelt överföras till hela prov. Den data som användes kommer från tre grupper, en 
kontrollgrupp (friska), och två grupper med olika sjukdomar.  Perfekt linjerade kurvor 
används vilket krävs för att differensanalysen ska fungera bra automatiskt. 
 
Linjeringen av kurvorna togs fram genom att köra den linjeringsmetoden som framkom 
var den bästa i kapitel 3, verifierades sedan visuellt och vid behov ändrades landmärken 
sedan. Inget landmärke hade satts fel och i snitt lades 0.5 landmärken till per linjering.   
 

4.2 Normalisering 
På grund av problemen att framställa 2DLC-data som tidigare berörts (kapitel 3.1) finns 
behovet att normalisera signalernas amplituder. Det som ligger till grund för de flesta 
normaliseringstekniker är antagandet att den sammanlagda mängden av utslag i analysen 
(kurvan i 2DLC-fallet) ska vara samma över ett experiment2.  Man kan i detta fallet 
normalisera genom att anta att volymen under kurvan ska vara lika för kurvor från samma 
pI-intervall i ett experiment. 
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4.3 Klassificering 
Klassificeringen är ett bra sätt att initialt se om det är skillnader mellan grupper. Om det 
finns ett prov som ser helt annorlunda ut än de andra i samma grupp beror detta 
antagligen på tekniska problem i labbet och man kan överväga om man ska ta bort det 
provet från resten av analysen eller inte.  
 
Principalkomponentanalys (PCA) strävar efter att hitta strukturer i data.  Metoden 
försöker hitta lågdimensionella samband i högdimensionella rum. Signalerna, i detta 
försöket innehållande 3600 punkter, är typiskt högdimensionella data.  

 
4.3-1 Diagram över de två viktigaste dimensionerna i PCA-analysen.  Drygt 80% av informationen 
finns i dessa två dimensioner. Till vänster är datamängden normaliserad, man kan se att grupp 1 
(blå) och grupp 3 (grön) tydligt hör samman medan grupp 2 (röd) är mer spretande. I det icke 
normaliserade fallet till höger är grupptillhörighe ten inte lika tydlig för grupp 1.  
 
I bilden ovan (4.3-1) kan man se resultatet av analysen. Grupp 2 verkar i detta fallet vara 
den grupp som inte hör samman så bra och det kommer visa sig mer i nästa avsnitt vad 
det betyder för differensanalysen.  
 
SVM är ett annat sätt att försöka klassificera data. SVM ”tränas” genom att man ger den 
exempel på hur data med viss grupptillhörighet ser ut. Denna data läggs ut i ett 
multidimensionellt rum (3600 dimensioner i vårt fall) och SVM lägger ut ett hyperplan så 
att de olika grupperna separeras. När man sedan låter SVM klassificera en ny datamängd 
läggs denna ut i det multidimensionella rummet och så bestäms grupptillhörigheten 
beroende på vilket sida om hyperplanet den hamnar.  
 
Alla tre grupper jämfördes med varandra, två och två. För varje jämförelse läts SVM 
träna på alla prover utom ett och sedan försökte man klassificera det. Alla prover 
klassificerades på detta sättet och ut från försöket kommer en kontingensmatris över hur 
klassificeringen lyckats. Låt säga att man har två grupper med tre prover från varje. När 
man klassificerar dem så klassificerar den alla prover från grupp ett rätt men bara två av 
de i grupp två, det tredje provet klassificeras som grupp 1. Då ser kontingensmatris ut så 
här: 

21
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=M  
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För att evaluera hur stor sannolikhet det är att detta värde skulle kunna uppkomma genom 
slumpen även om det inte fanns någon skillnad mellan grupperna räknar man ut p-värdet 
för resultatet genom Fishers exakta test: 
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där Ri är summan av rad i, Cj är summan av kolumn j, N är summan av alla positioner i 
matrisen och aij är elementet på position (i,j )i matrisen. 
 
För exemplet ovan blir alltså p-värdet: 
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Dvs. är det 20% risk att skillnader mellan grupper har tillkommit av en slump. Man kan 
t.ex. bara slumpat vilken grupp som proverna tillhört. Alltså kan man inte med särskild 
stor säkerhet säga något om klassificeringen.  
Efter SVM-analys av min testdata blev resultatet kontingensmatriserna nedan: 
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Dvs. i första fallet lyckades alla proverna i grupp 1 klassificeras som grupp 1-prover. Av 
proverna i grupp 2 blev 2 stycken klassificerade som grupp 2-prover, 3 blev rätt 
klassificerade och 1 blev klassificerad som ett grupp 3-prov. P-värdena för 
klassificeringarna blev 5109.3 −× respektive 5108.8 −×  vilket är väl under den 
siginifikansgräns som finns på p-värden som ligger på 0.05. Alltså kan man säga att 
grupperna skiljer sig signifikant, men inget om vad som skiljer grupperna åt. För det 
krävs differensanalys. 
 
Resultaten visar ungefär samma som PCA-analysen ovan (se bild 4.3-1), grupp 1 och 3 är 
väldefinierade medan grupp två inte är det. 
 
 

4.4 Differensanalys 
Som tidigare nämnts finns det två olika tillvägagångssätt för att hitta skillnaderna mellan 
grupper. Det toppbaserade (eng. peak-based) sättet används av bl.a. America m.fl.12 
medan det signalbaserade sättet använts av bl.a. Listgarten2 och Van Belle m.fl.13. Båda 
tillvägagångssätten undersöks i detta kapitel. 

4.4.1 Toppbaserad 
För att göra en toppbaserad analys måste man först hitta alla toppar i signalen. Tyvärr är 
det inte så enkelt att man bara tar alla lokala maxima och säger att det är en topp. På 
grund av svårigheterna att framställa kromatografikurvorna är inte proteinernas utslag på 
kurvan väl separerade utan går ofta in i varandra. Genom att bara ta topparna man ser i 
kurvorna och sedan estimera dess volym på något enkelt sätt missar man väsentlig viktig 
information och får en felaktig analys.  
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4.4-1 Två kromatografikurvor från samma prov med pI-intervall som ligger bredvid varandra. I den 
vänstra finns det fyra lokala maxima medan det bara finns ett i det högra. Man kan dock se 
konturerna av de ”saknade” topparna i den högra bilden.  
Man måsta alltså estimera topparna på något annat, mer avancerat sätt. Som alltid finns 
det mycket arbete gjort på det här området. Det vanligaste sättet att estimera en topps 
form är att anta att den är Gauss-formad, bl.a. skriver Reh14 om detta. Dock är inte alltid 
så fallet, oftast är toppen asymmetrisk på något sätt15. Då kan man försöka modellera en 
typisk toppform utifrån datamängdens utseende16. Dock visade det sig att det sistnämnda 
var en väldigt komplex procedur som skulle ta orimligt lång tid att implementera och 
evaluera, därav beslutet att endast undersökte det första fallet. 
Pseudokod för algoritmen som implementerades ser ut så här: 
While largest peak in signal is larger than cutoff value 
 largestPeak = GetLargestPeak(signal); 
 inflectionPointsForPeak = FindInflectionPointForPeak(largestPeak) 

estimatedGaussShapedPeak = FitAGaussShapeToPeak(largestPeak, 
inflectionPoints) 

 signal = signal – estimatedGaussShapedPeak 
end 
Först hittas alltså största toppen, vilket är det lokala maxima längs signalen som har högst 
y-värde. Sedan hittar men den toppens inflektionspunkter. Inflektionspunkterna är där 
andraderivatan byter tecken när man går från toppen och nedåt längs signalen. Den delen 
du får ut från signalen efter de två stegen, använder man för att anpassa en gaussisk kurva 
till. Den toppanpassade gaussiska kurvan dras sen bort från signalen och man börjar om 
igen. Detta görs till den största toppen man hittar är lägre än ett visst värde. Resultatet 
kan se ut som i bilden nedan (4.4-2): 
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4.4-2 Signalerna från bild 4.4-1 med gaussiskt estimerade toppform.  
I bilden ser vi direkt ett av problemen med infallsvinkeln. Eftersom man alltid startar med 
en topp i varje sådant här kluster av toppar får den ofta för stor del av volymen. I vänstra 
bilden ser den vänstra av de två högsta topparna ut att ha fått för stor del av volymen och 
i den högra ser den högra ut att ha fått för stor del. Nyckelordet här är ”ser”, för man vet 
ju faktiskt inte hur de topparna borde se ut. Allt är en estimering som mycket väl kan vara 
felaktig. I detta fallet finns i alla fall lika många toppar i de två estimeringarna, alltså kan 
man matcha dem till varandra (säga att de hör ihop). Men i många fall saknas en eller 
flera toppar eftersom estimeringen är just en estimering och i dessa fall kommer 
eventuella antagande man gör om gruppernas skillnader mest bero på slumpen. Dessutom 
hamnar topparna på ganska olika ställen på tidsaxeln beroende på om topparna 
runtomkring blir estimerade före eller efter och därmed tar upp mer eller mindre av den 
totala volymen. Detta gör att en automatisk ihopmatchning av toppar blir svårt att göra 
och algoritmen skulle kräva mycket verifieringar och ändringar från en användare. Det är 
det vi vill slippa genom att ha en sådan noggrann linjering i steget före.    

4.4.2 Signalbaserad 
Det andra tillvägagångssättet kräver ingen estimering av toppar utan är helt baserad på 
signalens utseende. Här försöker man hitta statistiskt verifierbara skillnader mellan 
grupper på signalnivå.  Några som använder sig av den här infallsvinkeln är Van Belle 
m.fl. 13 som har gjort sina experiment på 2DGE-bilder men det är samma princip som för 
signaldata så provades detta.  
Deras algoritm delas in i tre steg: 

• För varje datapunkt, räkna ut korrelationen mellan punktens värde i alla 
signalerna och dess grupptillhörigheter.  

• Multiplicera värdena med (1 – korrelationen i respektive punkt) 
• Multiplicera med värdet av variansen för punkten i alla signalerna utan att ta 

hänsyn till grupptillhörigheter. 
För att få korrelationsvärdet använder de sig Spearmans korrelationskoefficient som 
används i de fall där man förväntar sig att värdena för varje datapunkt ska komma i en 
viss ordning, alltså att alla värden i grupp 1 ska vara mindre än alla i grupp 2 som i sin tur 
ska vara mindre än alla värden i grupp 3. Detta är fallet i tidsserier där man förväntar sig 
att patienten blir sjukare för varje prov man tar eller i fallet med Van Belle’s försök där 
man har tagit prover från patienter som befunnit sig i olika stadier av leukemi13. Dock är 
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inte så fallet för den data som dessa tester använder, men det är bara att byta ut 
korrelationsmetoden till ANOVA17 som inte antar någon speciell ordning. Det är de 
andra två stegen som är problemet med den här metoden. Visst får man fram någon sorts 
resultat men det är svårt att tolka det.  

 
4.4-3 Resultat från Van Belle m.fl.13 analysmetod.  Överst är de linjerade signalerna från grupp 1 och 
nedanför är signalerna från grupp 3. Underst ser man det färgkodade resultatet. Det väldigt blåa vid 
strax under 500 på tidsaxeln visar att vid den positionen i signalerna är det stor skillnad mellan 
grupp 1 och grupp 3.  
 
Det som gör resultatet svårt att tolka är att värdena som färgerna motsvarar saknar 
statistisk mening. Vad betyder värdet tre? Betyder det att det är en jättestor skillnad 
mellan grupperna som är statistisk säkerställd eller vad? Men metoden är bra, den är helt 
automatisk så de delar som gjorde den svårt att tolka ändrades. Variansmultiplikationen 
togs bort helt och ANOVA användes istället för Spearmans korrelationskoefficient. 
ANOVA ger ifrån sig p-värden där p-värden under 0.05 brukar betraktas som statistiskt 
säkerställda skillnader. Dock är det så att sådana p-värden kan komma upp av en slump 
också. Om man kör ANOVA på helt slumpmässiga punkter med slumpmässig 
grupptillhörighet så får man ca 5 % p-värden på under 0.05. Dessa värden kallas falskt 
positiva värden (eng. false positive) och dessa står med i bilderna nedan (4.4-4). Bilderna 
kommer från analys på normaliserade signaler. 
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4.4-4 Här ser man de positioner som fått p-värde på under 0.05 (röda) vid en jämförelse mellan 
grupp 1 och grupp 3.  Antalet datapunkter som fick signifikanta p-värden (<0.05) är 665 medan 
slumpen skulle ge 180. ”False dicovery rate” (FDR) dvs. 180/665 blev 0.271. 
 

 
4.4-5 Mellan grupp 1 och 2 hittade man i princip bara slumpmässiga skillnader. 
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4.4-6 Här är resultatet i en jämförelse mellan alla tre grupperna. 
 
 
Här följer resultatet för alla jämförelser, både med normalisering och utan: 
Grupper Normaliserade Signifikanta 

värden 
FDR 

G1 vs G2 Ja 186 0.97 
G2 vs G3 Ja 426 0.42 
G1 vs G3 Ja 665 0.27 
G1 vs G2 vs G3 Ja 531 0.34 
G1 vs G2 Nej 112 1.61 
G2 vs G3 Nej 230 0.78 
G1 vs G3 Nej 347 0.52 
G1 vs G2 vs G3 Nej 286 0.63 
Tabell 3 Resultat från jämförelserna av differens. 
 
Här kan man notera att mellan grupp 1 och 3 fanns mest säkerställda skillnader, det var 
även de två som enkelt gick att definiera med PCA och SVM. Man kan även se de 
normaliserade kurvorna får markant lägre FDR och alltså är mer olika. Notera det höga 
FDR-värdet på rad 5; 1.61. Att värdet är större än 1 innebär att vi hittade färre skillnader 
än vad enbart slumpen borde genererat. Detta tyder på att förutsättningarna för ANOVA 
inte var uppfyllda – vilket kan hända om till exempel ett av proverna har konsekvent 
lägre värden.  
 



 35 

4.5 Sammanfattning 
I det här kapitlet har olika metoder för att klassificera olika prover och att hitta var 
skillnaden mellan dem finns undersökts. För att klassificera prover användes två kända 
metoder inom statistiken, PCA och SVM. Skillnaderna i resultat från dessa metoder 
beroende på om proverna normaliserades eller ej innan klassificeringen undersöktes 
också. Resultaten från klassificeringen visade vad man kunde vänta sig när man försökte 
hitta skillnader mellan grupper på detaljnivå, i den så kallade differensanalysen. 
 
För differensanalys jämfördes två metoder, en toppbaserad och en signalbaserad. Den 
toppbaserade försöker utvinna information om de separata proteinerna i proverna och 
använda denna för att jämföra och hitta skillnader mellan grupper. Den signalbaserade 
försöker bara hitta skillnader i signalerna utan att bry sig om de specifika proteinerna 
utslag. På grund av tidigare nämnda problem i framställningen av 2DLC-data visade sig 
den toppbaserade metoden vara svår att göra automatisk. Den signalbaserade metoden 
visade sig däremot vara enkel att göra och gav resultat som låg i linje med dem man fick 
från klassificeringen. Det visade sig också att normaliserad data gav mer statistiskt 
verifierbara skillnader mellan grupper.  
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5 Resultat 
 
Syftet med det här examensarbetet var att hitta automatiska metoder för att hitta statistiskt 
verifierbara skillnader mellan grupper av 2DLC data men även vars resultat enkelt kunde 
verifieras och ändras manuellt av en användare som använder ett program som 
implementerar analysmetoderna. Med hjälp av testdata från riktiga experiment med 
tekniken kunde olika teorier om hur man ska analysera den här sortens data provas. 
Problemet är inte helt enkelt, på grund av tekniska svårigheter när man framställer 2DLC 
prover, har signalerna stor varians som inte härrör från de biologiska skillnaderna utan 
från labbens problem att framställa data. Resultaten som kommit från de olika 
förbehandlingsstegen är svårtolkade då det inte finns något ”rätt” svar men kända 
statistiska mått så väl som visuell bedömning har använts för att bedöma resultaten. 
 
Den första delen i förbehandlingsprocessen var bakgrundsborttagning. Den mesta 
forskning på det här området använder mycket brusiga signaler när de utvecklar sina 
metoder men eftersom 2DLC-data inte är särskilt brusig så passade alla metoder som det 
står om i litteratur ganska illa in på det problem som fanns. Bakgrunden på en 2DLC-
signal är oftast en mjukt varierande kurva med väldigt smått, och i sammanhanget 
oviktigt, brus. Därför utvecklades en ganska enkel metod för att ta bort bakgrunden som 
visade sig effektiv.  I fallet med bakgrundsborttagning kunde bara visuella bedömningar 
användas för att bedöma hur väl de olika metoderna fungerade. Men både jag och min 
handledare var överens om att min egenutvecklade metod var den som fungerade bäst. 
Det är dessutom enkelt att, i efterhand, modifiera resultatet från metoden om man tycker 
att den tagit fram en felaktig bakgrundsestimering.  
 
Andra delen av förbehandlingen var den del som tog längst tid att ta fram en automatisk 
metod för. Data från 2DLC behöver linjeras så att utslag från samma protein från olika 
prover hamnar på samma position på tidsaxeln, detta för att göra automatisk detektion av 
skillnader mellan prov möjligt. Här valdes en utvecklad version av Dynamic Time 
Warping (DTW) att användas för att linjera så kallade landmärken, positioner på olika 
delar av signaler från olika prover som hör ihop. För att få fram dessa landmärken 
provades tre olika metoder. Även för den här delen visade det sig att den enklaste av dem, 
d.v.s. att helt enkelt välja ett visst antal av högsta lokala maxima i signalen och sedan 
försöka matcha dem med DTW mellan signalerna, var den bästa metoden. Att den här 
metoden visade sig bäst berodde återigen på att data från 2DLC är relativt brusfri. För att 
jämföra resultaten mellan den naiva metoden att ta fram kandidater för landmärken och 
de andra, mer matematiskt ”tunga” metoderna användes dels det statistiska måttet 
korrelation och dels visuell bekräftelse eller förkastning av landmärken som hittats. 
 
När väl förbehandlingen var gjord kunde metoder för att hitta skillnader mellan prover, 
eller framför allt, grupper av prover börja utvecklas. När förbehandlingen är gjord kan 
man anta att utslag på samma position i de olika signalerna representerar samma protein.  
 
Först försökte den testdata som skulle användas i den mer ingående differensanalysen 
klassificeras. Data från tre olika grupper användes och med hjälp av 
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principalkomponentanalys (PCA) och supportvektormaskiner (SVM) försökte man hitta 
om det fanns några skillnader mellan grupperna i stora drag. Dessa tester visade att två av 
grupperna var väl separerade medan den tredje gruppen var mer spretig. Dessa försök 
visade också att normalisering av data före analys av skillnader mellan dem gav ett något 
bättre resultat och därför antagligen skulle göra det på en mer detaljerad nivå också.   
 
För differensanalysen undersöktes de två olika vägarna som forskare tidigare har gått. 
Den första vägen, att försöka hitta och kvantifiera utslag i signalen från de enskilda 
proteinerna, kräver vissa antagande när det gäller 2DLC-data. Eftersom det är svårt att 
framställa data där utslagen från olika proteiner är väl separerade (se figur 4.4-1), så 
krävs det antagande om hur ett typiskt utslag ser ut. Ett sådant antagande är enligt 
litteratur felaktigt i många fall15 och tillsammans med svårigheter att få resterande analys 
automatisk gjorde att denna infallsvinkel inte rekommenderas.  
 
Det andra sättet att hitta skillnader mellan grupper använder sig bara av signalerna i sig 
och bryr sig inte om hur de enskilda proteinernas utslag på densamma ser ut. Man 
försöker för varje tidssteg i signalerna se om det finns någon signifikant skillnad mellan 
grupperna. Detta gör i sin tur att det bara hittas skillnader på de ställen där det finns 
utslag av proteiner, eftersom på andra ställen är signalens värde nära noll. På detta sätt 
kan man hitta områden i signalerna där det finns många positioner med signifikanta 
skillnader och vidare undersöka dessa. Resultaten från mina försök visar att man, precis 
som klassificeringssteget visade, kunde hitta stora skillnader mellan två av grupperna 
medan jämförelser med den tredje, mer spretiga gruppen, gav mer slumpmässiga resultat. 
Det visade också, precis som väntat, att en normalisering av data före differensanalysen 
gav ett bättre resultat.  
 
I den här rapporten har därmed ett förslag på en analysprocess av 2DLC-data där varje 
steg kan ske helt automatiskt presenterats. För att få ett så bra slutgiltigt resultat som 
möjligt behöver dock de inledande förbehandlingsstegen, bakgrundsestimering och 
linjering, verifieras och vid behov justeras. Detta är dock ett litet manuellt arbete jämfört 
med att göra dessa två stegen helt utan automatik. 
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6 Framtida förbättringar 
 
2DLC-tekniken är fortfarande en relativt ny teknik som lider av en del problem i 
framställningsfasen. Reproducerbarheten är för dålig för att man ska kunna få fram säkra 
resultat. Tekniken utvecklas och förfinas med målet att hitta skillnader i biologiska 
organismer2. Med en förbättrad teknik kommer förbättrade resultat. En bättre separation 
av proteinerna i signalerna skulle kunna göra den toppbaserade differensanalysen 
applicerbar och därmed kommer man kunna få resultat på en mer proteinspecifik nivå 
istället för, som i den signalbaserade differensanalysen, på en signalnivå.  
Med en bättre reproducerbarhet kan man även använda tekniska replikat för att bli av 
med de sista tekniska variationerna bland signalerna och därmed få fram resultat som är 
nästan helt fritt från teknisk påverkan. 
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