
 

   Biotekundervisere i Danmark  
 

Sammenligning af vira spikeproteiner 
 

Corona, influenza A og mæslinger skyldes alle sammen virus infektioner. Alligevel er der stor 
forskel på, hvor stor risiko der er for at få sygdommen efter en vaccination. Men hvorfor egentlig? 
Det skal du prøve at undersøge i denne lille øvelse. 
 
Når en virus partikel inficerer en målcelle, bruger den spike protein eller spike proteiner til at koble 
sig sammen med cellen og via fusion få dens arvemateriale ind i cellen, hvor det bruges til at 
producere nye vira partikler. 

 
 

Figur 1. SARS covid 19 spike proteiner (røde) på en SARS covid 19 viruspartikel 
 

I denne øvelse skal du undersøge variationen af 4 proteinsekvenser fra forskellige stammer af 
henholdsvis mæslingervira, Coronavira og Influenza A vira spikeproteiner. Du skal sammenligne 
dem ved at lave pairwaise alignment analyse. I pairwise alignment sammenligner man ligheder og 
forskelle mellem 2 sekvenser. I denne lille analyse skal du undersøge, hvor stor lighed der er 
mellem de forskellige stammers DNA sekvenser for spike proteinet.  
 
 
Du skal først analysere de downloade proteinsekvenser for Influenza A virus. Åben programmet 
Ugene. Du ser nu følgende: 
 

 
Klik på open files. 
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Vælg folderen med Influenza sekvenserne. Du ser nu følgende: 

 
 
Marker de 4 Influenza spike filer som vist og klik på open. Du ser nu følgende: 
 

 
 
Klik på join sequences into alignment og tryk på OK. (en alignment er når man stiller sekvenserne 
under hinanden, så man kan sammenligne baser på de samme positioner). Du ser nu følgende: 
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De fire sekvenser er placeret under hinanden så man kan sammenligne om aminosyrerne er ens 
eller forskellige på de forskellige positioner. Over hver position ses en søjle. Når den helt op er alle 
aminosyrerne ens mellem sekvenserne på positionen. Jo lavere søjlen er jo mere variation er der. 
 
Du skal nu sammenligne de 4 sekvenser med hinanden, for at se hvor ens de er. Klik på ikonet 

 markeret med en rød cirkel ude til højre. Du ser nu følgende: 
 

 
 
Du skal nu vælge de 2 sekvenser du vil sammenligne. Klik på variant 1 til venstre. Når sekvensen er 
markeret, klikker du på > symbolet markeret med rødt. Sekvensen vil nu blive valgt til 
sammenligningen. Det vil se sådan her ud: 
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Du skal nu vælge den sekvens du vil sammenligne med. Marker variant 2, og klik den ind på 
pladsen nedenfor variant 1: 
 

 
 
Du kan nu se hvor ens de to sekvenser er målt i procent (markeret med rød cirkel). Noter den 
procentvise lighed i skemaet på næste side.  
 
Gentag analysen så du sammenligner alle Influenza A varianterne, og lav derefter den samme 
analyse for varianterne af Corona spike protein sekvenserne og mæslinge spike protein 
sekvenserne, der ligger i hver deres separate mappe. Skriv resultaterne ind i skemaerne nedenfor. 
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Influenza A hæmagluttinin spike protein:  
 

 Var .1 Var.2 Var. 3 Var.4 
Var.1 100%    
Var.2 - 100%   
Var.3 - - 100%  
Var.4 - - - 100% 

 
 
Corona spike protein S:  
 

 Var .1 Var.2 Var. 3 Var.4 
Var.1 100%    
Var.2 - 100%   
Var.3 - - 100%  
Var.4 - - - 100% 

 
Mæslinge hæmagluttinin spike protein: 
 

 Var .1 Var.2 Var. 3 Var.4 
Var.1 100%    
Var.2 - 100%   
Var.3 - - 100%  
Var.4 - - - 100% 

 
 

1. Analyser data - hvilken virus udviser den største genetiske variation i spike proteiner, og 
hvilken den mindste? 

 
2. Hvilken betydning har variation i spike proteiner i forhold til at lave en effektiv vaccine mod 

en virus? 
 

3. Vil du forvente at der ville være større eller mindre variation, hvis du sammenlignede DNA 
sekvenserne  fra spike proteinerne end nu, hvor du har sammenlignet 
aminosyresekvenserne? Begrund dit svar. 
 
 


