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Datorövning
Streckkoder och andra DNA-sekvenser på Internet
Flera websidor tillhandahåller stora mängder data som rör DNA-sekvenser och DNA streckkoder. En
viktig webplats i sammanhanget är The Barcode of Life Data Systems (BOLD) som du finner på
adressen http://boldsystems.org. Där finner du det mesta av det som har streckkodats runt om i
världen. På BOLD kan du t.ex. söka efter liknande sekvenser eller se vad som streckkodats av en
viss art eller organismgrupp eller inom ett geografiskt område.
Även om BOLD kan tyckas innehålla väldigt mycket information, ligger fokus på endast ett fåtal
genetiska markörer. Om du vill komma åt annan sekvensinformation (t.ex. andra markörer eller hela
genom, eller proteiner) är det bättre att gå till den amerikanska webplatsen Genbank,
www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank, eller dess europeiska motsvarighet EMBL-EBI, www.ebi.ac.uk.

Syfte med övningen
Syftet med den här övningen är att du ska få bekanta dig med några olika databaser på nätet och få
en inblick i vilken information som finns där och hur de kan användas. Eftersom en betydande del av
den här övningen kommer att handla om DNA-streckkodning är tanken att du också ska få möjlighet
att fördjupa dina kunskaper inom detta område.

BOLD, http://boldsystems.org
Webplatsen har några genvägar längst upp på
sidan som kan vara användbara. Databaser ger
tillgång till olika datakällor, t.ex. primers och
publikationer. Med Taxonomy kan du utforska
olika a r ter och organismgrupper. Vill du matcha
en DNA-sekvens klickar du på Identification.
För att ladda upp nya data till portalen väljer du
Workbench.
Från första sidan finns även en länk till DNA
Barcode Education Portal som tillhandahåller
verktyg for den som vill använda BOLD i
undervisningen.
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Fråga 1. Vilka olika genetiska markörer används
inom DNA-streckkodning for svampar, gröna växter respektive djur? Vilken/vilka typer av
DNA (kärn-, mitokondrie- eller kloroplast-DNA) representerar dessa markörer?

Fråga 2. Du har lyckas få fram en DNA-streckkod från en fågel (sekvensen nedan). Vilken art tillhör din
fågel? Hur säkert är detta resultat? Varför får du inte l00 % träff på någon sekvens i BOLD?

CGGCGCCTGAGCCGGAATAGTAGGTACCGCCCTAAGCCTCCTTATTCGTGCAGAACTAGGCCAA
CCNNNNNCCCTCCTGCGARACGACCAAATCTACAACGTAGTCGTCACGGCCCACGCCTTCGTAA
TAATCTTCTTCATGGTNATACCAATCATGATTGGAGGATTCGGAAACTGACTAGTTCCCCTAAT
GATTGGAGCCNCCGACATAGCATTCCCCCGAATAAACAACATAAGNNTCTGACTAC
Fråga 3. Studera resultatet närmare genom att klicka på knapparna för "Species page", "BIN page"
och "Tree Based Identification". Vad visar dessa sidor för information? Vad kan du dra för
slutsatser i fallet med din art?
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Fråga 4. Hur många fåglar från Sverige har streckkodats i BOLD av arten från fråga 2? Hur
många fåglar av denna art har streckkodats totalt? Hur många svenska fåglar har streckkodats
totalt?

GenBank, www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank
GenBank är ett gigantiskt arkiv där bland annat DNA-sekvenser deponeras. Liksom på BOLD
finns möjlighet att göra likhetssökningar på DNA-sekvenser. För att testa denna funktion och
jämföra BOLD, välj BLAST under GenBank-menyn längst upp till vänster på sidan. Välj
sedan nucleotide blast, och återanvänd sekvensen från fråga 2.

Fråga 5. Skiljer sig resultatet mot det du fick tidigare på BOLD? Skiljer sig presentationen av
resultatet?

Fråga 6. I vilka situationer kan man tänkas vilja göra sökningen på GenBank respektive på
BOLD?
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What Is GenBank?

GenBank Horne

GenSank ®is lhe NIH genetic sequence database, an annotated coflection of all publicly ava able DNA
sequences (NuclefcAdds Researr:./1 2013 Jan·41lD1l:D36-42). GenBank is part of the International
Nudeot1de Sequenca Database Collaboration • which comprises the DNA DataBank of Japan (DDBJ),
the European t.1ok!cufar81o!ogy Laboratocy (EMBL), and GenBank at NCBI. Thesa three organizations
exchange data on a daily basis.

Submisslon Types

Submission Tools
Search GenBank
Uodate GenBank Records

The complete release notes for the current version of GenBank are avaitable on the NCBIftp slte. A
new release is made every two months. GenBank growth statistles for botll the traditional GenBank
divislons and the WGS divislon are available from each release.
An exampfe of a GenBankma y be viewed for a Saccharomyces ceri3visiae gene.

Aceass to GenBank
There are severalways to search and retrieve data from GenBank.
• Search GenBank for sequence ldentifiers and annotations with Entrez Nucleotide,whic.h is

divtded lnlo three dMsions: CoreNucJeotide (the main collecUon), dbEST (Expressed Sequence
Tags), and dbGSS {Genoms Survey Seqoences).
• Search and allgn GenBank sequences to a query sequence using BlAST (Basle Local
AfignmenlSearch Too!). BLAST searches CoreNudeotlde, öoEST.and dbGSS lnds-pendenUy;
see BLAST lnro for more information aboot the numerous BLAST databases.
• Search,link. and download sequences programatically using NCBI e·utnities.

Hitta lämpliga primerpar
Sök upp sekvensen med accessionsnummer L39449. Posten visar en sekvens från
kloroplasgenen ndhF. Gå till adressenwww.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/ och klistra in
accessionsnumret i den stora textrutan längs upp till vänster (PCR Temaplate). Välj storlek på
PCR-produkt till mellan 500 och 800 bp. Avmarkera rutan för "Specificity check". Tryck på
"GET Primers".

Fråga 7. Vad är det som du får ut av sökningen?
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