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1. Introduktion 

Listerios är namnet på en sjukdom som i allmänhet drabbar människor med nedsatt immunförsvar, 
exempelvis äldre och nyfödda, samt gravida kvinnor. Sjukdomen är relativt ovanlig, med ett trettiotal 
kända fall i Sverige per år [1], men då sjukdomen ofta drabbar redan försvagade individer är den 
uppskattade dödligheten så hög som 20-30%. För individer med försvagat immunförsvar är 
hjärnhinneinflammation och blodförgiftning typiska symptom, för gravida är feber, huvudvärk och 

ömmande muskler vanligare. För de senare leder sjukdomen sällan till döden, men däremot finns 
risken för att fostret blir dödfött eller dör under födseln.  

Sjukdomen orsakas av Listeria monocytogenes, en bakterie som förekommer allmänt i naturen, bland 
annat i livsmedel. Den dör vanligtvis vid pastörisering, men kan förekomma i större mängder i icke-
pastöriserad mjölk samt i olika mögelostar. Ett stort problem med bakterien är att den snabbt 

anpassar sig till olika miljöer. I naturen fungerar den vanligtvis som nedbrytare, men i 
värdorganismer förvandlas den till patogen. Den dör vid hög värme men tål låga temperaturer, och 
till skillnad från många andra bakterier så uppvisar den t.o.m. viss tillväxt i kylskåpstemperatur (den 
är s.k. psykotrof) [1]. 

   Mikrobiologins centrala dogma är att DNA-koder skickas till ribosomer i cellen via mRNA 
(”messenger”-RNA), och där tillverkas proteiner enligt instruktionerna från dessa koder. Endast en 
liten del av cellens totala DNA-uppsättning skickas i varje given stund eftersom endast en mindre 

andel proteiner behöver produceras. Exakt vilka proteiner som behöver produceras beror på cellens 
tillstånd - vilken miljö den befinner sig i, om den utsätts för ljus, temperatur et cetera. 

   I början av 2000-talet sekvensbestämdes DNA-koden hos ett antal stammar inom Listeria[2][3], och 
man har sedan kunnat nå konsensus gällande hur många gener som finns inom detta genom 

(stammen EGD-e innehåller t.ex. 2853 protein-kodande gener[4]).  Denna kunskap har gjort det 

möjligt att använda sig av mikroarray-teknik för att undersöka funktionerna hos olika gener i 
organismen.  

   Mikroarrayen utvecklades under 1980-talet, men det är först under det senaste decenniet som 
man har kunnat utnyttja teknikens fulla potential. Mikroarraytekniken möjliggör för oss att få ett 

mått (en signal) på den mängd mRNA som genereras från en varje gen i genomet hos en organism 
under givna omständigheter, t.ex. under stress eller då någon gen tagits bort från organismen på 
artificiell väg. På så vis kan vi få en indikation på vilken funktion varje enskild gen har igenom att 

undersöka i hur stor mängd den uttrycks (transkripteras) i olika miljöer. 

   Ett sätt att undersöka funktionen hos gener via mikroarrayförsök är igenom klusteranalys. 
Klusteranalys syftar till att klustra ihop olika objekt, i detta fall gener, som i något avseende liknar 

varandra. Syftet med detta arbete är att genomföra en klusteranalys på mikroarraydata som härrör 
från fem olika experiment. På så vis kan vi få indikationer på funktionen hos gener i Listeria som ännu 

är mer eller mindre obekanta, och detta arbete kommer att fokusera på 33 gener som varit av 
speciellt intresse för institutionen för molekylärbiologi i Umeå. 

   I och med de landvinningar som har gjort de senaste decennierna, tack vare bl.a. den 

mikroarrayteknik som beskrivs närmare nedan, går forskningen om mikrobiologi i allmänhet (och 
Listeria monocytogenes i synnerhet) snabbt framåt. Det är därför svårt att hitta en uppdaterad 
sammanställning av kunskapen om mikroorganismen i dagsläget.  



 

 

   Vad gäller klusteranalys som statistisk metod går forskningen också snabbt framåt, nya metoder 

och tekniker utvecklas ständigt inom vitt skilda fält. En modern sammanställning, som har används 
som grund för den generella beskrivning av metoderna som följer, är Cluster Analysis, 5th editition 
(2010) av Brian Everitt mfl. Jämförandet av klusteranalystekniker sker sällan igenom teoretiska 

ansatser, utan igenom tillämpningar och simuleringar, och deras succé eller misslyckande är därmed 
tämligen beroende av vilken typ av datamaterial de testas på. Bilden har därför komplemetteras med 
artiklar som diskuterar klusteranalys utifrån dess tillämpning på gendata. 

  Grundfakta om mikrobiologi i allmänhet har hämtats från böckerna Grundläggande Mikrobiologi 
med livsmedelsapplikationer av Thougaard mfl (2001), Molekylär biologi av Henrik Brändén (2003) 
samt Prokaryotic Genetics – Genome Organization, Transfer and Plasticity av Joset och Guespin-

Michel (1993). Mikroarrayteknik och normalisering av mikroarraydata beskrivs t.ex. i Statistical 
Analysis of Gene Expression of Microarray Data (2003), en samling artiklar inom fältet av Terry Speed 
mfl. De egna beräkningar som har gjorts har i allmänhet gjorts i R, ett programmeringsspråk som är 
gratis mjukvara anpassat för statistisk analys. 

 

2. Bakgrund 

2.1. Mikroarrayteknik 

   En mikroarray består av enkelsträngat DNA från tusentals olika gener som placerats i prover på 
olika delar av små (några kvadratcentimeter stora) glasplattor. Nästa steg är att extrahera mRNA från 
de celler man är intresserade av. När man har extraherat mRNA skapar man cDNA1 från det, vilket 

man lägger i en färglösning. När denna lösning sedan kommer i kontakt med mikroarrayen binder 
lösningens cDNA till det enkelsträngade2 DNAt på de plattor som innehåller de gener som kodar de 

proteiner cellen var på väg att tillverka. En mikroarray ger oss alltså ett antal plattor som kommer att 

innehålla ett spektrum av olika färgintensiteter, där de plattor som störst mängd cDNA har bundits 

till kommer att lysa med störst intensitet.  

   Beskrivningen ovan gäller för en mikroarray med en kanal. Det finns också mikroarrayer med två 

kanaler, för vilka syftet är att jämföra två olika typer av celler (t.ex. ”sjuka” och ”friska”). Då används 
två olika typer av fluorescerande färger, (oftast) Cy5 (röd) för den ena celltypen och Cy3 (grön) för 

den andra [5]. Äldre mikroarrayer, s.k. cDNA-arrayer, var alltid av denna typ. Senare utvecklades 
oligonukleotida arrayer, som innehåller en mycket större mängd prover per mikroarray (vilket 

innebär ett ökat antal replikat av varje gen på varje array). 

   Hur mäter man då ljusintensitet? Första steget är att med hjälp av digital bildbehandling skanna in 
en bild av mikroarrayen, varpå man återskapar den i datorn med hjälp av pixlar av olika ljusstyrka 
(antalet sådana beror på datorns upplösning). Sedan gäller det för bildbehandlaren att  

a) kunna skilja mikroarrayens olika prover åt. 

                                                 

1
 ”Copy-DNA”, dvs. DNA-molekyler som har tillverkats artificiellt utifrån RNA.  

2
 Varje DNA-molekyl innehåller två strängar som binder till varann via baspar som sitter ihop som pusselbitar. I 

vissa situationer, t.ex. vid celldelning eller kodandet av proteiner, så lösgörs strängarna, och de nya strängarna 
kan binda till antingen mRNA- eller andra enkelsträngade DNA-molekyler, förutsatt att dessa har de rätta, 
komplementerande basparen. 



 

 

b) kunna bedöma vilka av pixlarna för varje givet prov som verkligen avspeglar intensiteten och 

därmed mängden DNA som har hybridiserats. De som är relevanta kallas för provets signal medan de 
övriga kallas för provets bakgrund. 

c) kunna kvantifiera (dvs. mäta) denna signal [5].  

  Givetvis finns det ett stort antal felkällor för hela denna process, och därför innehåller varje 
mikroarray flera replikat av varje gen. Det finns ett antal mått som en bildbehandlare kan använda 
för att kontrollera kvaliteten på en signal, och om ett prov visar sig vara av låg kvalitet kan man välja 

att välja bort just detta prov, eller alternativt ge det mindre vikt när man sedan räknar ut 
medelvärdet (eller medianen) av de olika replikatens signaler. 

   Förutom replikat på arrayen innehåller i stort sett varje experiment med mikroarrayer replikat av 
arrayer. Utan sådana replikat är det svårt att uppskatta varians samt upptäcka outliers i materialet – 
dessutom ökar replikat precisionen av skattningarna. Man skiljer mellan tekniska och biologiska 

replikat, där de förstnämnda innehåller samma mRNA som har hybridiserats på flera olika 
mikroarrayer medan biologiska replikat skapas från olika mRNA-extrakt. Det förstnämnda ger alltså 
ett mått på variation för själva experimentet medan det senare ger ett mått på variation inom den 
biologiska populationen. 

   Biologiska replikat är i stort sett nödvändiga. Om man inte får ett mått på den biologiska 

variationen för organismen kan man egentligen inte säga något om sina resultat utöver att de gäller 
för just den specifika cell som undersöks. De experiment som utgör underlag för detta arbete har i 

allmänhet använt sig av tre biologiska replikat för varje given faktorkombination (om man använder 
två replikat och dessa skiljer sig mycket åt är det nästintill omöjligt att veta vilket av dem som är 
avvikande). I allmänhet vore fler replikat att föredra, men då ett mikroarrayexperiment i allmänhet 

kostar 10 000-tals kronor uppvägs vinsten i minskad varians sällan av de ökade utgifterna. 

   Två prover med en lika hög andel hybridisering och med lika bra bildkvalité kan ändå skilja sig åt i 

intensitet p.g.a. skillnader i fluoresceringen mellan eller t.o.m. inom olika mikroarrayer. Sådana 

problem kan avhjälpas tack vare tekniska replikat, men för dagens mikroarrayexperiment löser man 
mestadels problemet med teknisk variation med hjälp av en process som kallas normalisering.  Detta 

är en ofta använd statistisk metod som syftar till att olika observationer ska kunna mätas och 
jämföras i samma skala.  

   Man normaliserar såväl inom som mellan arrayer. De största anledningarna till att normalisera 
inom arrayer är: 

1) Skillnader i intensitet (detta gäller för arrayer med två kanaler) mellan de färger som 
används, här benämnda   (röd) och   (grön). Detta kan kontrolleras med hjälp av en s.k. MA-
plot, där, för varje spot på arrayen,  

GRM 22 loglog   

och  

2

loglog 22 GR
A


  



 

 

Om värdena i plotten ligger spridda runt medianen finns inget intensitetsbias. Oftast finns 

dock ett sådant, som dessutom är en funktion av intensiteten – den röda färgen kan vara mer 
markant för låga intensiteter och vice versa. 

2) Skillnader i intensitet mellan olika områden på själva mikroarrayen. Eventuella sådana kan 
kontrolleras med hjälp av spatiala statistika metoder. 

   För att korrigera det förstnämnda av dessa bias används i allmänhet en datorintensiv icke-
parametrisk metod som kallas för MA-loess (lokal regression). I stället för en enda 

regressionslinje för hela materialet beräknas en regressionslinje för varje ny punkt   . 

Skattningen ix̂  räknas alltså inte ut som en funktion av hela datamaterialet, utan enbart av de 

värden som är närliggande.  

   Andelen värden som definieras som ”närliggande” avgörs med hjälp av en 
utslätningsparameter á. Ju högre värde på á, desto mindre hänsyn tas till lokala skillnader, och 

desto mer utslätad blir funktionen. Oavsett värdet på á är det rimligt att argumentera för att 

värden som ligger närmare punkten    bör ha större inflytande på beräkningen av   ̂ än punkter 

som ligger längre ifrån.  

Det är dock värt att observera att normalisering för tvåkanalsexperiment bygger på att antingen  

1) de flesta gener inte skiljer sig åt mellan kanalerna, eller: 

2) att ungefär lika många gener ökar som minskar i intensitet mellan kanalerna. 

   Om så inte är fallet så kommer vad som är en reell skillnad i intensitet att uppfattas som brus och 

filtreras bort. Risken att detta blir ett problem ökar om man utför en serie lokala regressioner jämfört 
med om hela datamaterialet ingår i en enda lokal regression. 

  Ett alternativ till LOESS-normalisering är vad som kallas för kvantilnormalisering. Om antagandet att 

de flesta gener inte skiljer sig nämnvärt åt mellan kanalerna stämmer innebär detta att den 
kumulativa fördelningsfunktionen borde vara mer eller mindre densamma för alla experiment. 
Kvantilnormalisering går alltså ut på att, givet två dataset        och        

1) sortera alla signaler i storleksordning 

2) räkna ut differensen mellan percentilerna  

)()()( iii yxp   

3) Räkna ut de nya, normaliserade värdena som  

)()()(* iii pxx   

samt  

)()()( )1(* iii pyy   

där   vanligen sätts till 0,5. 

 



 

 

2.2 Klusteranalys 

   Till vårt förfogande har vi alltså ett antal arrayer som var och en innehåller ett antal mätvärden och 

ett väldigt stort antal objekt – nära 3000 gener. Detta närmast omöjliggör en direkt hypotesprövning, 
vilket gör att vi istället får använda oss av så kallad explorativ dataanalys (EDA). Meningen med EDA 
är att sammanfatta vårt datamaterial på ett sätt som öppnar vägen för formella hypotestest. En 
sådan hypotesgenerande metod, utvecklad just för en situation där vi har att göra med ett mycket 
omfattande datamaterial, är klusteranalys.  

   Den grundläggande idén bakom klusteranalys är att sortera in våra objekt i ett antal kluster, och i 
detta fall kommer förhoppningsvis gener som kodar protein under liknande omständigheter att 

tillhöra samma kluster. Klusteranalysen bevisar dock inte att något samband mellan generna 
existerar, och säger över huvud taget inget om vilken typ av samband som kan finnas. Däremot ger 
den en stabil grund för formulerandet av statistiska hypoteser. 

   Klusteranalys i dagens mening är väldigt applicerbar inom många olika discipliner, men också i stort 

sett ogenomförbar utan hjälp av dator. Detta innebär att tekniken växte fram hand i hand med att 
datorerna slog igenom på 1950-talet, och detta inom många olika discipliner tämligen oberoende av 
varandra. Även om metoder och begrepp inom området har standardiserats sedan dess har denna 
fragmenterade början varit en av anledningarna till att det finns en mängd olika tillvägagångssätt för 

att genomföra en klusteranalys [6].  

   Datat som ligger till grund för klusteranalysen återfinns i en matris med r rader som var och en 
innehåller mätvärden för olika objekt        och k kolumner som innehåller mätvärden för olika 

variabler       . I detta arbete kommer objekten att vara generna hos listeria och variablerna olika  

miljöer, kännetecknande antingen yttre påverkan eller skillnader inom själva bakterien (dvs. olika 
mutanter av listeria). Varje rad innehåller alltså information om ett objekt i ett antal olika situationer. 
Detta kallas för objektets profil. Målet med klusteranalys är att objekt vars profiler är närbesläktade 

på något sätt ska ingå i samma kluster [6].  

   Hur mäter man då släktskap? Ett rimligt mått som brukar användas är avstånd. Det vanligaste 

avståndsmåttet är euklidiskt avstånd [7] i     – om    och    är två vektorer med mätvärden är 

avståndet normen 21 XX  . 

  När det gäller mikroarraydata finns dock ett antal problem med det euklidiska avståndsmåttet. För 
det första kräver det att mätvärdena är i samma skala - om en gen har en signal som konstant är 

mycket lägre än en annan gens spelar det ingen roll hur mycket genernas profiler än liknar varandras 
- de kommer ändå inte att hamna i samma kluster.  Ett alternativ är att använda sig av korrelation 

som avståndsmått, vilket flyttar fokus från avståndet i rum till avståndet mellan objektens profiler. 

),( yxd blir då 1-korrelationen [7]. 

   Nästa fråga är: hur ska vi definiera korrelation? Det vanligen använda måttet är Pearsons  

korrelationskoefficient XY , definierat som 

)var()var(

),cov(

YX

YX
 

Nackdelen med Pearsons mått är att den förutsätter ett linjärt beroende mellan X och Y, vilket gör att 
andra beroendestrukturer kan passera obemärkt förbi. Dessutom är den känslig för outliers, vilka är 
vanligt förekommande vad gäller mikroarraydata[7]. Ett icke-parametriskt alternativ är Spearmans 



 

 

rangkorrelationskoefficient sr  som ger ett mått på all sorts monoton korrelation. Istället för att 

använda signalvärdena för X och Y som grund för korrelationsuträkningen använder man sig av deras 

rang, där )max( X har rang n och )min(X har rang 1 [8] 3. 

   Att beräkna korrelationen via rang istället för via faktiska mätvärden innebär att en viss mängd 
information inte används i beräkningarna, men i praktiken blir skillnaden ofta marginell – Spearmans 
koefficient har en effektivitet på 91% jämfört med Pearsons i de fall då modellantagandena för den 
senare är uppfyllda (det vill säga: Spearmans korrelationskoefficent kräver i genomsnitt 100 
observationer för kunna förkasta en nollhypotes med samma styrka som Pearsons 
korrelationskoefficient uppnår med 91 observationer) [8]. Kontentan blir alltså att Pearsons 
korrelationskoefficient bör användas om man på goda grunder kan modellera X och Y som bivariat 

normalfördelade4, annars bör man sannolikt använda sig av sr  istället. De datamaterial som man 

applicerar klusteranalys på innehåller ofta väldigt mycket information, vilket dels minskar 
nackdelarna av att inte använda sig av all tillgänglig information, dels gör materialet mer 
svåröverskådligt och därmed gör det svårare att hitta en passande modell. Bägge dessa faktorer talar 
för användandet av robusta icke-parametriska metoder. 

  Det är också möjligt att tänka sig att gener är negativt korrelerade, dvs. förekomsten av en gen i 
materialet gör det troligt att en annan saknas. Ett sådant faktum kan också vara av intresse för 
skapandet av våra kluster, och ett alternativ är därför att använda sig av 1-|korrelationen| som 
avståndsmått. 

  Man skiljer mellan hierarkiska och icke-hierarkiska klusteranalysalgoritmer. De hierarkiska 
algoritmerna kännetecknas av att de antingen: 

1) börjar med räkna varje enskild variabel som ett kluster i sig och sedan slår ihop de kluster vars 

mätvärden ligger närmast varandra till ett nytt kluster. Sedan upprepas proceduren tills alla 
variabler ingår i samma kluster. Detta kallas för en agglomerativ hierarkisk metod. 

2) börjar med att räkna alla variabler som ingående i ett enda stort kluster, som sedan splittras 

steg för steg då man låter de variabler vars mätvärden ligger längst ifrån andra medlemmar i 
klustret bilda egna kluster. Proceduren slutar när alla variabler utgör egna kluster och kallas för 
en divisiv hierarkisk metod. [7] 

   Ett problem med hierarkiska klusteranalysalgoritmer är deras tidskomplexitet5, vilket gör att 
algoritmer för hierarkisk klusteranalys i allmänhet är s.k. giriga algoritmer. Detta innebär att när en 
sammanslagning av kluster väl har gjorts är denna sammanslagning oåterkallig, även om det visar 
sig efter ett antal iterationer att den inte är optimal. Giriga algoritmer konvergerar alltså inte mot 
ett globalt optimum, och små störningar i datamaterialet kan få stora konsekvenser för 
dendrogrammets utseende [9]. Däremot har de en beräkningsbar tidskomplexitet, i detta fall [10] 

                                                 

3
 Om de två mätvärden som skulle översättas till rang k respektive k+1 skulle vara identiska räknas rangen för 

bägge värdena ut som medelvärdet 
       

 
. För kontinuerliga variabler, t.ex. signaler, är en sådan situation i 

teorin omöjlig och i praktiken enbart förekommande om mätvärdena blivit rejält avrundade eller om det finns 
ett maximalt värde för signalen, vilket ibland är fallet för mikroarraydata. 
4
        är alltid en linjär funktion av   då     är bivariat normalfördelade, och därmed ger Pearsons 

korrelationskoefficient en fullständig beskrivning av sambandet mellan variablerna i detta idealfall. 
5
 Komplexitet är ett mått på hur tidskrävande en algoritm är –        innebär i detta fall att den övre gränsen 

för antalet beräkningar är   , där n är antalet objekt. Om antalet kluster redan är specificerat är komplexiteten 

linjär (    ) och beräkningarna går därmed betydligt snabbare att genomföra för stora n. 



 

 

på (ungefär) )( 2nO , vilket algoritmer som garanterade ett globalt optimum för hierarkisk 

klusteranalys sannolikt inte skulle ha. 

   Med andra ord ger agglomerativa och divisiva algoritmer upphov till olika klusterlösningar. 
Agglomerativa algoritmer ger en större precision vad gäller små kluster, men är sämre på att 

upptäcka släktskap hos observationer som är på lite längre avstånd från varandra. Divisiva 
algoritmer ger en större säkerhet när det gäller indelningen i några få, stora grupper, men ger en 
sämre precision om man är intresserad i hur objekten klustrar på detaljnivå. För att åskådliggöra 
bägge algoritmer används oftast något som kallas för ett dendrogram (träddiagram) [7].  Problemet 
med gendata är att antalet objekt är så pass stort att dendrogrammet blir svårt eller omöjligt att 

tyda.  

   Ett annat skäl till att klusteranalys kan genomföras på så många olika sätt är att olika 

tillvägagångssätt är rimliga i olika situationer. Hur avgör man formellt, t.ex., vilka mätvärden som 
ligger nära varandra? Ord som  ”närmast” och ”längst ifrån” kan tyckas intuitiva för enskilda 

observationer - åtminstone nu när vi definierat vårat avståndsmått - men för kluster som innefattar 

flera mätvärden blir det mer problematiskt. Ska vi mäta avståndet från ett kluster till ett annat som 
avståendet mellan de observationer som ligger närmast varandra, de som ligger längst ifrån varandra 
eller via någon sorts medelavstånd?  

  Vi tänker oss en agglomerativ klusteralgoritm, som alltså i varje steg slår ihop två kluster och 
terminerar när vi bara har ett kluster kvar. Låt         vara våra kluster i ett specifikt steg   av 
algoritmen. Varje kluster    innehåller då objekten (i detta fall generna)              . Vi vill beräkna 

avståndet  (     ), där    . När algoritmen slutligen hittat de kluster    och    som minimerar   

slår den sedan ihop dessa kluster och påbörjar nästa iteration    . Enklast är beräkningen  

 (     )      ( (            )), 

 där   är en godtycklig avståndsfunktion (t.ex. euklidisk) som beräknar avståndet mellan punkterna 
      och       . Denna algoritm, som kallas för närmaste-granne-metoden, brukar ha problem med 

outliers. En problematisk konsekvens är t.ex. att algoritmen kan slå ihop två i övrigt tydligt 

separerade kluster därför att någon enstaka observation i respektive kluster ligger nära varandra, s.k. 
kedjefenomen.  Den motsatta lösningen, 

 (     )      ( (            )), 

tenderar å andra sidan att skapa kluster av liknande form och storlek, vilket inte heller alltid 
avspeglar verkligheten. En algoritm som har visat sig effektiv för klustring av mikroarrayexperiment 
[11] kallas för Wards metod. Idén bakom denna är att minimera variationen inom varje kluster sett 

från en centerpunkt   
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och beräkna sedan 

 (     )         (           (  ))   



 

 

där   är det kluster som skulle bildas om man kombinerade    och   
6.  

   Alla datamaterial - även sådana genererade av rena slumptal  - kommer att bilda kluster, så hur 
skiljer vi de kluster som faktiskt säger något om vårat material från de som inte gör det? Vi behöver 
någon sorts stoppregel som talar om när vi har nog många kluster. Här övergår klusteranalysen från  

explorativ till konfirmativ dataanalys (CDA), där nollhypotesen för varje nivå av kluster är att de är 
skapade av ren slump och alternativhypotesen är att de inte är det7. I praktiken finns dock ingen 
enighet kring hur detta test bör utformas. Ett av problemen är valet av nollpopulation – bör man anta 
att observationerna under en sådan modell är uniformt fördelade i   ? Eller att de följer en 
multivariat normalfördelning? Ett annat problem är att det finns så många olika sätt att genomföra 

en klusteranalys (beroende på hur man väljer att definiera avstånd, skapandet av kluster et cetera) 
och detta påverkar lämpligheten hos olika teststatistika. Milligan och Cooper (1985) jämförde med 
hjälp av simulering 30 föreslagna metoder för att bestämma antalet kluster [12], och antalet 
varianter har bara ökat sedan dess (ett exempel är GAP-statistikan [13]).  

     En annan viktig aspekt är stabiliteten hos de kluster som bildas. Om antalet kluster och 
sammansättningen av dem uppvisar stor variation även för små justeringar av datamaterialet är 
detta ett tecken på att den föreslagna lösningen är instabil och därmed måste tolkas med yttersta 
försiktighet. I mindre extrema fall uppvisar vissa kluster stabilitet medan andra är variabla, vilket 

också ger intressant information. Intressant är också att veta vilka enskilda gener som konsekvent 
hamnar i samma kluster och vilka som inte gör det.  

   En approach för att beräkna stabilitet utgår från observationernas silhuetter. Idén är att för varje 
objekt   räkna ut     , medelavståndet från   till övriga medlemmar i klustret. Sedan räknar 
algoritmen ut     , medelavståndet från   till andra kluster. Kvoten  

)}(),(max{

)()(
)(

ibia

iaib
is


  

där  1)(1  is , kallas för objektens silhuett. En ideal klusterlösning visar värden på )(is  nära 1, 

medan 0)( is innebär att objektet lika gärna skulle kunna tillhöra ett annat kluster och ett negativt 

värde på )(is innebär att objektet är felklassificerat.  

   Silhuettvärdena utgör ett mått på intern valdiditet av klusteranalysen. Det finns även mått på 
extern validitet, det vill säga ett värde som summerar hur väl de kluster som bildas motsvarar 
objektens egentliga klasstillhörighet, men detta kräver att dessa klasser är kända på förhand. Dessa 
mått används därför framförallt i teoretiska avhandlingar där målet är att jämföra olika algoritmers 
effektivitet, men vi kan i viss mån använda oss av extern validering även för detta arbete (se nedan). 

                                                 

6
 Som den är definierad här förutsätter Wards metod det euklidiska avståndsmåttet, men i praktiken kan 

metoden användas för andra sorters avstånd också. R-funktionen hclust tar t.ex. en avståndsmatris som in-
argument, inte den ursprungliga datamatrisen, och om sedan avståndsmatrisen är beräknad utifrån 
korrelationsavstånd eller euklidiskt avstånd spelar ingen roll. 
7
 Här och senare i texten följs huvudsakligen den modell för hypotestest som utvecklades av Neymann mfl. - 

givetvis finns alternativ till denna, såväl frekventistiska (Fisher) som bayesianska. Den stora mängd kluster som 
ska accepteras eller förkastas lämpar sig dock för en enkel beslutsregel (det vill säga, ett fixt α). 



 

 

   Som framgår av diskussionen ovan är klusteranalys närmast en djungel av olika metoder, där ingen 

riktig konsensus finns kring vilka som är att föredra. Delvis beror detta på att klusteranalys kan 
appliceras på så många områden, vart och ett med sina egna speciella egenheter, och därmed kan 
det löna sig att anamma ett mer marknära perspektiv och undersöka hur, och med vilka resultat, 

klusteranalys har applicerats på mikroarraydata. Inte heller här finns någon konsensus, men vad som 
framkommit är att korrelationsavstånd sannolikt är att föredra framför euklidiskt avstånd, att 
”närmaste granne”-metoden är direkt olämplig, medan Wards metod verkar ge bra resultat oavsett 
avståndsmått. Om hierarkiska eller icke-hierarkiska algoritmer lämpar sig bättre är fortfarande 
föremål för diskussion [11][14]. 

   Angående hierarkisk klusteranalys har den agglomerativa varianten blivit standard inom området, 

dels för att dess nästlade klusterstruktur passar såväl biologisk data i allmänhet som gendata i 
synnerhet, men också för att dendrogrammet kan ge en bra visuell överblick över ett annars 
svåröverskådligt datamaterial.  

 

2.3 Listeria monocytogenes 

   En nackdel med hierarkiska klusteralgoritmer är, som tidigare nämnts, deras relativt höga 
tidskomplexitet. Icke-hierarkiska alternativ som specificerar antalet kluster på förhand underlättar 
beräkningarna, men detta är en tämligen godtycklig metod om man inte redan har en god aning om 

hur många kluster observationerna bör vara uppdelade i – vilket inte kan sägas vara fallet vad gäller 
genomet hos Listeria monocytogenes. 

   Med detta sagt är detta genom dock tämligen väl utforskat – Listeria monocytogenes har blivit 
något av en modell för att förstå virulenta, intracellulära (se nedan) mikroorganismer i allmänhet 

[15].   Man har t.e.x. sammanställt en genkarta [16] som placerar ut olika gener på 
bakteriekromosomen. Dessa gener är kodade utefter beteckningarna lmo, och lmo0567 är alltså 

granne med generna lmo0566 och lmo0568 på kromosomen8. 

  Framförallt har man varit intresserad av de gener som kodar virulensfaktorer. En virulensfaktor är 
ett protein eller annan molekyl som underlättar för en patogen att sprida sig i värdorganismen, vilket 

gör motverkandet av dessa virulensfaktorer till en viktig del i kampen mot listerios.  

   Listeria monocytogenes är en intracellulär bakterie, vilket innebär att den tar sig in i 
värdorganismens celler och förökar sig inuti cytoplasman. För att ta sig in i en cell använder bakterien 
sig av en metod som kallas för blixtlåsmekanism. Först binder bakterien till cellen, som sedan gradvis 
förmås att omsluta bakterien. För detta syfte behöver listeria en typ av proteiner som fått 
samlingsnamnet internaliner. Dessa proteiner återfinns oftast på bakteriens yta, och en del av dem är 

bevisligen viktiga virulensfaktorer för bakterien, t.ex. inlA och inlB. Olika typer av internaliner 
produceras beroende på vilken typ av cell bakterien tar sig in i [17, 18].  

   Av speciellt intresse är också proteiner som spelar en viktig roll för att avgöra vilka gener som ska 

transkripteras från DNA till RNA, och därmed för vilka sorters protein bakterien bildar. Gemensamt 
för dem är också att de alla har en viktig del i formandet av virulensfaktorer. 

                                                 

8
 Det betyder däremot inte nödvändigtvis att avståndet mellan lmo0001 och lmo2800 är större än det mellan 

lmo0001 och lmo0500 - prokaryota kromosomer är, till skillnad från våra, cirkelformade. 



 

 

    Själva kopieringen av DNA till RNA sker med hjälp av ett enzym som kallas RNA-polymeras. Detta 

enzym är ett stort protein som består av flera olika delar, varav den intressantaste i denna 
undersökning kallas för en sigmafaktor. Sigmafaktorn binder till en viss del av DNA-molekylen - kallad 
promotor - och lindar upp denna från DNA-strängen, vilket möjliggör för mRNA att binda till de 

baspar som nu friggjorts ifrån molekylerna. Varje sigmafaktor binder med större sannolikhet till vissa 
gener än till andra [19]. 

   Beroende på organismens behov kommer olika typer av RNA-polymeras, och därmed olika typer av 
sigmafaktorer, att sköta transkriptionen. I Listeria finns det fem olika sigmafaktorer, benämnda sigma 
A, B, C, D och E. Sigma A är bakteriens normala sigmafaktor, men när bakterien utsätts för stress 
reguleras dess RNA istället av sigma B [4]. 

   En sorts protein som är intressant i sammanhanget är vad som kallas för aktivatorer respektive 
repressorer. Dessa protein binder till vissa gener och förenklar eller försvårar för sigmafaktorerna att 

binda dit [19]. Listeria monocytogenes innehåller flera aktivatorer, men den som reglerar de flesta 

virulensgenerna – och sålunda varit mest intressant för forskningen i allmänhet – kallas för PrFa [20]. 
Sigma B och PrFa hänger ihop på så sätt att sigma B kontrollerar kodningen för PrFa, och därför 

innebär en förlust av sigma B i bakterien också att PrFa minskar, vilket i sin tur innebär att 
produktionen av de virulenta generna och proteinerna går långsammare [21]. 

   Just p.g.a. de ovannämnda proteinernas stora betydelse har man varit intresserad av att undersöka 

hur varianter av listeria som saknar möjligheten att producera dessa fungerar. Dessa kallas för 
deletionsmutanter och benämns med symbolen Δ, i detta fall ΔsigB, och ΔprfA. Sådana mutanter 

skapas på artificiell väg utifrån den typ av listeria monocytogenes som förekommer naturligt, den s.k. 
vildtypen. I praktiken finns dock ingen homogen vildtyp, utan man skiljer mellan olika stammar, dvs. 
varianter av organismen som skiljer sig något åt genetiskt. 

        Frekvent förekommande bland prokaryota organismer är en sorts naturliga genkluster, kallade 

operon. Ett operon är en mängd av intilliggande gener på samma DNA-sträng som använder sig av 

samma promotor, regleras av samma aktivatorer och repressorer, transkriberas tillsammans, och (i 

allmänhet) kodar proteiner med snarlika funktioner [1]. Hierarkisk klusteranalys torde kunna 
användas för att kartlägga förekomsten och utsträckningen av dessa, men för listeria monocytogenes 

finns redan en framtagen operonkarta [22]. En annan idé, som kommer att utforskas i detta arbete, 
är därför att använda denna operonkarta som en partiell extern validering av klusteranalysen. Totalt 

sett ingår 1716 gener hos organismen i ett eller annat operon enligt denna karta.  

  Kopplat till ett operon finns det ofta en regulatorgen,som har sin egen promotor. Regulatorgenen 
kodar ett repressorprotein som i allmänhet binder till operonet och hindrar det från att 
transkripteras, men detta protein kan lossna under vissa förutsättningar, varpå operonet kodas. 
Regulatorgenen själv brukar inte vara bundet till något repressorprotein och dess transkriptering 
påverkas därmed mindre utav organismens tillstånd eller yttre miljö. En sådan gen kallas konstitutiv 

[1].  

   Ett och samma regulatorprotein kan binda till flera olika operon, även om dessa är vitt skilda ifrån 
varandra på kromosomen. Dessa kallas då för ett regulon [23]. Transkripteringen av olika gener kan 
dessutom regleras mer eller mindre av olika regulatorprotein [24]. Med andra ord är generna hos 
prokaryota organismer naturligt indelade i en sorts nästlade kluster, vilket talar för användandet av 

hierarkisk klusteranalys som metod för att beskriva genomet.  

     



 

 

 

3. Metod 

  De mikroarrayer som har används härrör från ett antal olika artiklar. Alla förutom ett (som 
innefattar två replikat) av de experiment som refereras till nedan innefattar tre biologiska replikat 
per experiment.  

  Alla dessa artiklar har syftat till att jämföra vildtyper av listeria med olika mutanter för att hitta 
skillnader i genuttryck och på så sätt identifiera funktioner hos olika gener. Om man t.ex. vet att 
proteinet prFa reglerar transkripteringen av virulenta gener borde man kunna identifiera dessa 

genom att jämföra genuttrycken för vildtypen med genuttrycken för ΔprfA i en miljö där bakterien 
vanligtvis är virulent. 

 Den första artikeln är The Listeria transcriptional landscape from saprophytism to virulence [22], som 

har använt sig av oligonukleotida arrayer från företaget Affymetrix9. Dessa finns tillgängliga på 
databasen ArrayExpress10 (Dataset: E-MEXP-2138). Materialet består av sammanlagt 13 olika arrayer 

med tre biologiska replikat vardera.  Den bakteriestam som undersöks är EGD-e, såväl vildtyp som 
mutanter av denna (ΔsigB, ΔprfA och Δhfq). Dessa undersöks i olika yttre miljöer; blod, tarmkanal, 
syrefattig miljö samt näringsrik miljö11. Filerna är av formatet .chp, vilket kan öppnas med hjälp av 

funktionen read.Chp i statistikprogrammet R om man laddar ned biblioteket affxparser. 

  Övriga arrayer är cDNA-arrayer, vilka ligger i databasen Gene Expression Omnibus (GEO)12. Dessa 

innehåller två kanaler, dvs. varje mikroarray jämför en vildtyp och en mutant. I de flesta fall har den 
använda vildtypen varit stammen 10403S, vilken skiljer sig något åt genetiskt jämfört med EGD-e 

[25].  

De kolumner som varit intressanta för denna undersökning är ”F532 median” och ”F635 median”.  

Det första av dessa material, som jämför vildtypen med en mutant som saknar regulatorn CtsR, har 

används i flera olika artiklar, först och främst i Phenotypic and transcriptomic analyses demonstrate 

interactions between the transcriptional regulators CtsR och Sigma B in Listeria monocytogenes och 
finns tillgängliga på databasen [26] (Dataset: GSE7514).  

   Det andra ligger till grund för artikeln Transcriptomic and phenotypic analyses identify coregulated, 
overlapping regulons among PrFa, CtsR, HrcA, and the alternative sigma factors sigmaB, sigmaC, 
sigmaH, and sigmaL in Listeria monocytogenes [27] (Dataset: GSE24339) och kontrollerar mutanter 

som saknar proteinerna sigma C, sigma H respektive sigma L mot vildtypen. 

  Det tredje återfinns som bilaga till Transcriptomic and phenotypic analyses suggest a network 
between HrcA and sigmaB in Listeria monocytogenes [28] (Dataset: GSE7517) och jämför en mutant 
som saknar regulatorn HrcA mot vildtypen. 

                                                 

9
 http://www.affymetrix.com   

10
 http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/  

11
 Vad som här kallas ”näringsrik miljö” är, direktöversatt från engelskan, s.k. ”BHI-buljong”, som innehåller 

näringsämnen från hjärtan och hjärnor tagna från boskap. Miljön är mycket gynnsam för spridningen av 
mikroorganismer i allmänhet. 
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 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/  

http://www.affymetrix.com/
http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/
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  Det fjärde hör till studien Comparative analysis of the sigma-B-dependent stress responses in Listeria 

monocytogenes and Listeria innocua strains exposed to selected stress conditions [29] (Dataset: 
GSE7492) där sigmaB-mutanter har jämförts med vildtyp både under normalt tillstånd och under 
stress. Endast den del av datasetet som behandlar listeria monocytogenes har använts. 

   Vad gäller alla GEO-arrayer har rådata (dvs. icke-normaliserat data) används - detta för att försäkra 

om att normalisering – som går att utföra på en mängd olika sätt - görs på samma sätt för så stor del 
av materialet som möjligt, vilket minskar variansen för mätvärdena.  För Affymetrix-arrayerna har 
dock redan normaliserat data används. Detta eftersom rådatat varit tämligen svåröverskådligt i och 
med att antalet prober är väldigt stort.   

   Efter insamling av data är nästa steg att skapa en stor datamatris, som sedan kan bli föremål för 
klusteranalys, med generna som rader och försöksbetingelserna som kolumner. Detta innebär att 
enbart de gener som är gemensamma för alla försök kan användas. 

  Klassifikationssystemet för listeria monocytogenes är lmo(1-2857),  och matrisen har sorterats på så 
sätt att mätvärderna för lmo0001 utgör första raden, lmo0002 den andra et cetera. De spots som 
innehåller data från gener med annan klassifikation (det vill säga kontrollgener) har raderats ur 
arrayerna. Affymetrix-arrayerna och GEO-arrayerna är som sagt baserade på olika vildtyper, och    

10403S innehåller några gener som EGD-e inte har, vilka därför har tagits bort ur undersökningen13.  
cDNA-arrayerna innehåller mått på två signaler från varje gen (då varje gen uttrycks i två prover på 

själva mikroarrayen), och där har valts att ta medelvärdet av dessa signaler.  

   Efter det att matrisen skapats så har kvantilnormalisering (med α=0.5) genomförts på de olika 
kolumnerna för att ta bort effekterna av teknisk variation. Ett problem har varit att en del kolumner 
har haft relativt många värden som uppnått den maximala intensiteten14 för dessa arrayer. Detta har 

medfört en mängd identiska värden och därmed gjort så att sorteringen, och därmed 
kvantilnormaliseringen, inte blivit fullständigt utförd. För att lösa detta problem har en matris med 

väldigt små normalfördelade slumptermer (från  fördelningen N(0, 0,001) lagts till den ursprungliga 

matrisen vilket gjort värdena kontinuerliga och därmed möjliga att sortera och kvantilnormalisera. 

   Vad gäller klusteranalysen har en hierarkisk agglomerativ klusteranalys gjorts med hjälp av 

funktionen hclust i R. Som avståndsmått har  -   använts, och nya kluster har genererats med hjälp 

av Wards metod. Den interna validiteten för våran lösning har utvärderas med hjälp av en 
silhuettplott. 

   För att få ett mått på den externa validiteten har klusterlösningen jämförts med operonen hos 
listeria monocytogenes med hjälp av en poängfunktion . För varje operon beräknas vilket kluster som 
flest gener i operonet hamnar i. För varje gen i operonet som hamnar i detta kluster ges sedan ett 

poäng, om inte alla gener tillhör olika kluster (då inga poäng ges). 
     

                   
 blir sedan ett 

mått på den totala andelen korrekt klustrade gener i operonen. 

   Det är värt att notera begränsningarna med denna metod. Klusterlösningar med färre kluster i 

allmänhet ges en högre poängsumma, liksom klusterlösningar där storleken på de enskilda klustren 

                                                 

13
 Dessa gener är lmo0329-30 samt lmo0827-8. 

14
 När mikroarrayer skannas in i datorn sparas de oftast som 16-bitsfiler, vilket innebär att ett tak för den 

intensitet som kan mätas är talet    -       , ett tal som därför är frekvent förekommande i vissa 
mikroarrayexperiment.  



 

 

varierar mycket. En ”närmaste granne”-metod, som anses olämplig för mikroarraydata, får överlag 

mycket poäng eftersom nästan alla objekt hamnar i ett enda kluster. Detta gör en stor mängd operon 
rättklassificerade enligt poängfunktionen, samtidigt som lösningen inte säger någonting intressant 
om den egentliga genstrukturen. 

   Det största problemet är dock att operonkartan är framtagen med hjälp av resultaten i The Listeria 

transcriptional landscape from saprophytism to virulence [22] och alltså inte är oberoende utav våran 
undersökning. Mycket av värdet för vår poängfunktion beror alltså på 1) hur korrekt denna 
operonkarta är, och 2) till hur stor del den bygger på annan kunskap än de mikroarrayer som är 
gemensamma för denna undersökning och artikeln i fråga. Annars kommer de arrayer som kommer 
från dessa försök (vilka dessutom utgör en stor del av experimentet) att närmast per definition ge en 

hög poängsumma, oavsett om operonkartan är korrekt eller ej. I det följande förutsätter vi att 
operonkartan är korrekt, åtminstone i huvudsak. 

   Poängfunktionen har många möjliga användningsområden, även om den inte bör användas som 

ensam indikator för att avgöra vilken klusterlösning som är den bästa. Först kan den ge ett mått på 
hur pålitlig den föreslagna lösningen är. Dessutom kan den användas för att testa signifikansen hos 

vår klusterlösning. I det syftet genomför vi 1000 slumpmässiga permutationer av 
operontillhörigheten hos generna och räknar antalet poäng för var och en av dessa permutationer.  

   Efter att ha specificerat ett optimalt antal kluster kan vi kontrollera om vi kan förbättra våran 

lösning. Ett möjligt problem med att använda sig av många mikroarrayförsök är att en del av dem 
innehåller mer teknisk varians än andra. Man kan t.ex. anta att ett Affymetrix-baserat försök utfört 

2012 har en lägre teknisk varians än ett cDNA-array-försök gjort i början av 2000-talet. Igenom att ta 
bort ett replikat i taget och beräkna nya klusterlösningar och nya poäng så kan vi identifiera replikat 
som snarare ökar än minskar säkerheten hos våran klusterlösning.  

 

4. Resultat 

   I figur 1 visas antal poäng som en funktion av antalet kluster. Antalet verkar minska ungefär 

exponentiellt, vilket verkar rimligt då skillnaden i poäng mellan ett och två kluster borde vara ungefär 
lika stor som skillnaden i poäng mellan 100 och 200 kluster.  

   Med 200 kluster får vi en lösning där 509 operongener är korrekt klustrade, det vill säga 

%4.29
1716

509
 .  Silhuettplotten i figur 2 ger en medelsilhuett på 0.05, medan värdena för enskilda 

objekt varierar mellan 0,66 och -0,43. 

  För beräkningar av poängfunktionen för 1000 slumpmässiga permutationer av operontillhörigheten 
uppnåddes ett maximalt poängantal på 72, alltså långt mindre än för våran egntliga klusterlösning. 
Den skattade sannolikheten för att få poängantalet 509 eller större av en ren slump är med andra ord 



 

 

mindre än 
1000

1
 och vi kan därmed sluta oss till att det finns ett samband mellan våra föreslagna 

kluster och ”naturliga” kluster i genomet15.  

  Kan vi göra detta samband ännu starkare? Om vi tar bort ett replikat i taget från de experiment som 
kommer från cDNA-arrayer från GEO-databasen och genomför nya klusteranalyser på det 

kvarvarande datamaterialet får vi resultatet att vår poängsumma ökar 25 gånger av 29, med ett 
maximalt värde på 556 och ett minimalt värde på 493. En idé är därför att ta bort alla cDNA-arrayer, 

varpå vi får resultatet att 816 operongener är korrekt klustrade, det vill säga  %6.47
1716

816
 ,medan 

om vi bara inkluderar cDNA-arrayerna är %5.20
1716

351
 korrekt klustrade.  

  Det senare resultatet är av intresse eftersom det är ett resultat som är oberoende av operonkartan. 

Man kan dock fråga sig om detta innebär att cDNA-arrayerna enbart tjänar till att öka den tekniska 

variansen och att vi skulle kunna få en bättre klusterlösning igenom att enbart använda oss av 
Affymetrix-arrayerna från ArrayExpress. 

   Det bör observeras att silhuettvärdena är större för ArrayExpress-datat (i snitt 0,09) än för det 
sammantagna datat, så även den interna validiteten indikerar på sätt och vis en bättre klusterlösning. 
Dock är standardavvikelsen för ArrayExpress-datat något högre, och det största klustret innehåller 
159 observationer, jämfört med 141 för hela datamaterialet. 

   En tolkning av detta är att mängden gener som aldrig är differentierade ökar i och med att vi tar 

bort en stor del av datamaterialet, varpå dessa gener kommer att hamna i stora kluster som snarare 
reflekterar våran okunskap  än säger något om likhet mellan generna i sig. Skillnaden mellan 

klustrenas storlek för respektive klusterlösning bör dock inte överdrivas (se boxplott i figur 4). Med 
allt detta i åtanke återfinns därför i bilaga 1 resultat från två olika klusterlösningar, en som bara 

inkluderar ArrayExpress-materialet, och en som inkluderar hela datamaterialet.  

   Hur är det då med de 33 gener vars funktion vi är intresserade av att undersöka? För den lösning 

som inkluderar alla arrayer kan vi se att endast 2 av dessa gener, lmo0327 och lmo0544, hamnar i 
samma kluster. För vår ArrayExpress-lösning hamnar lmo0890 och lmo0892 i samma kluster (1), 
liksom lmo0893 och lmo0894 (58), lmo0724 och lmo0957 (121), lmo0333 samt lmo0842 (130), 

lmo1337 och lmo2074 (147), lmo0774 och lmo0818 (176). Det faktum att lmo0887-lmo0896 utgör 
ett operon enligt operonkartan indikerar att de borde hamna i samma kluster, ett faktum som talar 

för den senare lösningen.  

  I figur 5 ser vi ett dendrogram över de 33 genernas inbördes släktskap, enligt våran Array-Express-
lösning. Förutom de 33 generna har regulatorgenerna prFa och sigma B lagts till i diagrammet.  
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 Som jämförelse ger en ”närmaste granne”-metoden en lösning där 1588 gener är korrekt klustrade, men av 

1000 slumpmässiga permutationer har 5 av dem ett lika stort eller större värde. Silhuettplotten för ”närmaste 
granne”-lösningen med 200 kluster ger ett värde på -0.48, vilket innebär att de flesta observationer är felaktigt 
klassificerade enligt intern validering. 



 

 

 

Figur 1 Klusterlösning, extern validitet. Linjediagram som visar antal poäng som funktion av antal kluster. Klustren har 

skapats igenom att på olika höjder kapa dendrogrammet som hör till en agglomerativ hierarkisk klustring (Wards metod) av 

kvantilnormaliserat mikroarraydata från ArrayExpress (E-MEXP-2138) och GEO (GSE7514, GSE24339, GSE7517, och 

GSE7492). 
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Figur 2 Klusterlösning, intern validitet. Silhuettplott över alla 200 genkluster som bildats genom att kapa dendrogrammet 

som hör till en agglomerativ hierarkisk klustring (Wards metod) av kvantilnormaliserat mikroarraydata från ArrayExpress (E-

MEXP-2138) och GEO (GSE7514, GSE24339, GSE7517, och GSE7492). 

 



 

 

 

Figur 3 Klusterlösning, intern validitet. Silhuettplott över alla 200 genkluster som bildats genom att kapa dendrogrammet 

som hör till en agglomerativ hierarkisk klustring (Wards metod) av kvantilnormaliserat mikroarraydata från ArrayExpress (E-

MEXP-2138). 

 



 

 

 

Figur 4 Klusterstorlek. En boxplott som jämför storleken på 200 genkluster genererade genom att kapa dendrogrammet 

som hör till en agglomerativ hierarkisk klustring (Wards metod) av kvantilnormaliserat mikroarraydata från å ena sidan 

ArrayExpress (E-MEXP-2138) och GEO (GSE7514, GSE24339, GSE7517, och GSE7492) (till vänster i grafen) och å andra sidan 

data från enbart ArrayExpress (till höger).  
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Figur 5 Släktskap. Dendrogram som visar släktskapet mellan de 33 gener (samt regulatorgenerna prFa och sigB) som 

undersökts med avseende på genuttryck. Data är kvantilnormaliserat mikroarraydata från ArrayExpress (E-MEXP-2138), och 

dendrogrammet har skapats med hjälp av agglomerativ hierarkisk klustring (Wards metod). 

 

5. Diskussion 

   För att närmare kunna utvärdera resultatet av denna klusteranalys krävs större kunskaper om 
mikrobiologi i allmänhet och listeria monocytogenes i synnerhet. Den partiella externa validering som 
har gjorts av klusteranalysen indikerar att resultatet är statistiskt signifikant - inga slumpmässiga 
permutationer ger en tillnärmelsevis lika hög andel operongener som klustrar tillsammans.  

  Å andra sidan säger analysen att en majoritet av generna i ett genomsnittligt operon inte hamnar i 
samma kluster. Även om två gener som sedan tidigare tros ha väldigt liknande funktioner inte 
klustrar ihop innebär den här analysen alltså inte att ett samband mellan dem bör uteslutas, 

framförallt inte eftersom silhuettvärdena är tämligen låga och våra kluster därmed inte är särskilt väl 
separerade från varandra. 



 

 

   Många av de mikroarrayförsök som har legat till grund för denna klusteranalys har haft som syfte 

att upptäcka virulensfaktorer hos listeria, vilket kan innebära att en del gener inte har uttryckts 
differentierat i något av försöken. Man skulle därför kunna tänka sig att bygga vidare på detta arbete 
igenom att inkludera mikroarrayförsök som syftar till att undersöka helt andra egenskaper hos 

organismen. Utifrån de resultat som uppnåtts här är detta inte att rekommendera, om det inte rör 
sig om nya försök utförda på påkostade och moderna mikroarrayer.  Annars är risken stor att den 
ökade tekniska variansen innebär försämrad snarare än förbättrad precision. En möjlig idé är dock att 
vikta signalerna från de försök som gjorts så att vissa försök får mer genomslagskraft i analysen än 
andra.  
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Bilaga 1: Klusterlösning, hela datamaterialet 

lmo0124 2 lmo2174 5 lmo0367 32 lmo2849 33 

lmo0134 2 lmo2789 5 lmo0515 32 lmo0241 49 

lmo0211 2 lmo0159 19 lmo0546 32 lmo0459 49 

lmo0265 2 lmo0177 19 lmo0695 32 lmo0505 49 

lmo0547 2 lmo0292 19 lmo0700 32 lmo0562 49 

lmo0636 2 lmo0327 19 lmo0715 32 lmo0690 49 

lmo0880 2 lmo0346 19 lmo0859 32 lmo0691 49 

lmo0887 2 lmo0395 19 lmo0968 32 lmo1190 49 

lmo1608 2 lmo0400 19 lmo0980 32 lmo1229 49 

lmo1755 2 lmo0544 19 lmo1303 32 lmo1392 49 

lmo1881 2 lmo0875 19 lmo1335 32 lmo1406 49 

lmo1957 2 lmo0877 19 lmo1417 32 lmo1729 49 

lmo2367 2 lmo0881 19 lmo1643 32 lmo1810 49 

lmo2405 2 lmo1052 19 lmo1671 32 lmo1849 49 

lmo2655 2 lmo1110 19 lmo1939 32 lmo2314 49 

lmo0890 4 lmo1259 19 lmo1978 32 lmo2336 49 

lmo1060 4 lmo1489 19 lmo2002 32 lmo2414 49 

lmo1120 4 lmo1741 19 lmo2109 32 lmo2418 49 

lmo1121 4 lmo1883 19 lmo2145 32 lmo2419 49 

lmo1407 4 lmo2055 19 lmo2424 32 lmo2486 49 

lmo1486 4 lmo2122 19 lmo2454 32 lmo2595 49 

lmo1872 4 lmo2231 19 lmo2572 32 lmo2619 49 

lmo1945 4 lmo2312 19 lmo2681 32 lmo2682 49 

lmo1968 4 lmo2472 19 lmo0015 33 lmo2774 49 

lmo2743 4 lmo2473 19 lmo0040 33 lmo0029 52 

lmo0017 5 lmo2591 19 lmo0251 33 lmo0114 52 

lmo0175 5 lmo0003 21 lmo0373 33 lmo0156 52 

lmo0195 5 lmo0096 21 lmo0381 33 lmo0297 52 

lmo0312 5 lmo0214 21 lmo0409 33 lmo0316 52 

lmo0413 5 lmo0353 21 lmo0651 33 lmo0350 52 

lmo0460 5 lmo0950 21 lmo0975 33 lmo0365 52 

lmo0714 5 lmo1387 21 lmo0976 33 lmo0399 52 

lmo0892 5 lmo1724 21 lmo1206 33 lmo0446 52 

lmo1138 5 lmo1728 21 lmo1748 33 lmo0586 52 

lmo1172 5 lmo1800 21 lmo1948 33 lmo0607 52 

lmo1211 5 lmo2250 21 lmo2057 33 lmo0615 52 

lmo1326 5 lmo2546 21 lmo2100 33 lmo0630 52 

lmo1758 5 lmo2808 21 lmo2175 33 lmo0788 52 

lmo1953 5 lmo0022 32 lmo2331 33 lmo0799 52 

lmo1958 5 lmo0221 32 lmo2337 33 lmo0876 52 

  



 

 

lmo0879 52 lmo2345 60 lmo2143 73 lmo0315 80 

lmo0903 52 lmo2458 60 lmo2450 73 lmo0493 80 

lmo0967 52 lmo2479 60 lmo2485 73 lmo0528 80 

lmo1056 52 lmo2667 60 lmo2778 73 lmo0533 80 

lmo1136 52 lmo2700 60 lmo0225 74 lmo0842 80 

lmo1191 52 lmo0086 61 lmo0293 74 lmo0878 80 

lmo1201 52 lmo0227 61 lmo0390 74 lmo1069 80 

lmo1262 52 lmo0829 61 lmo0420 74 lmo1082 80 

lmo1365 52 lmo0899 61 lmo0662 74 lmo1090 80 

lmo1490 52 lmo0962 61 lmo0720 74 lmo1128 80 

lmo1494 52 lmo1019 61 lmo1959 74 lmo1194 80 

lmo1588 52 lmo1146 61 lmo0044 75 lmo1239 80 

lmo1601 52 lmo1302 61 lmo0204 75 lmo1268 80 

lmo1713 52 lmo1316 61 lmo0273 75 lmo1286 80 

lmo1721 52 lmo1317 61 lmo0415 75 lmo1332 80 

lmo1746 52 lmo1342 61 lmo0430 75 lmo1336 80 

lmo1821 52 lmo1580 61 lmo0442 75 lmo1599 80 

lmo1915 52 lmo1581 61 lmo0464 75 lmo1605 80 

lmo1985 52 lmo1582 61 lmo0519 75 lmo1801 80 

lmo2024 52 lmo1685 61 lmo0590 75 lmo1885 80 

lmo2126 52 lmo1689 61 lmo0600 75 lmo1949 80 

lmo2159 52 lmo1717 61 lmo0605 75 lmo2196 80 

lmo2171 52 lmo1952 61 lmo1257 75 lmo2209 80 

lmo2343 52 lmo2038 61 lmo1308 75 lmo2210 80 

lmo2376 52 lmo2357 61 lmo1428 75 lmo2233 80 

lmo2402 52 lmo2438 61 lmo1641 75 lmo2272 80 

lmo2455 52 lmo2566 61 lmo1675 75 lmo2281 80 

lmo2459 52 lmo0099 73 lmo1720 75 lmo2351 80 

lmo2496 52 lmo0349 73 lmo1828 75 lmo2516 80 

lmo2630 52 lmo0433 73 lmo1859 75 lmo2571 80 

lmo2781 52 lmo0489 73 lmo1936 75 lmo2600 80 

lmo0033 60 lmo0574 73 lmo2037 75 lmo2674 80 

lmo0056 60 lmo0770 73 lmo2050 75 lmo2696 80 

lmo0333 60 lmo1099 73 lmo2068 75 lmo2772 80 

lmo1158 60 lmo1108 73 lmo2094 75 lmo2780 80 

lmo1688 60 lmo1111 73 lmo2208 75 lmo2848 80 

lmo1698 60 lmo1263 73 lmo0144 80 lmo0021 90 

lmo1886 60 lmo1528 73 lmo0235 80 lmo0260 90 

lmo2177 60 lmo1529 73 lmo0257 80 lmo0383 90 

lmo2230 60 lmo1578 73 lmo0282 80 lmo0504 90 

 

  



 

 

lmo0804 90 lmo1743 99 lmo1276 135 lmo2668 140 

lmo1615 90 lmo1877 99 lmo1295 135 lmo2794 140 

lmo1649 90 lmo2046 99 lmo1551 135 lmo0230 157 

lmo1702 90 lmo2053 99 lmo1705 135 lmo0532 157 

lmo1736 90 lmo2165 99 lmo1856 135 lmo0701 157 

lmo1788 90 lmo0131 106 lmo1984 135 lmo0787 157 

lmo1873 90 lmo0189 106 lmo2104 135 lmo0981 157 

lmo1898 90 lmo0311 106 lmo2242 135 lmo1096 157 

lmo2167 90 lmo0362 106 lmo2259 135 lmo1178 157 

lmo0126 94 lmo0458 106 lmo2396 135 lmo1180 157 

lmo0212 94 lmo0473 106 lmo2403 135 lmo1182 157 

lmo0289 94 lmo0501 106 lmo2526 135 lmo1319 157 

lmo0380 94 lmo0684 106 lmo2596 135 lmo1330 157 

lmo0385 94 lmo0894 106 lmo2649 135 lmo1426 157 

lmo0516 94 lmo0933 106 lmo2856 135 lmo1427 157 

lmo0550 94 lmo0990 106 lmo0122 140 lmo1666 157 

lmo0603 94 lmo1080 106 lmo0146 140 lmo1775 157 

lmo0616 94 lmo1132 106 lmo0154 140 lmo1917 157 

lmo0623 94 lmo1227 106 lmo0172 140 lmo1995 157 

lmo0689 94 lmo1258 106 lmo0173 140 lmo2032 157 

lmo0705 94 lmo1778 106 lmo0249 140 lmo2064 157 

lmo0947 94 lmo2347 106 lmo0290 140 lmo2686 157 

lmo1076 94 lmo0161 128 lmo0355 140 lmo1811 158 

lmo1298 94 lmo0256 128 lmo0435 140 lmo1918 158 

lmo1396 94 lmo0387 128 lmo0478 140 lmo2224 158 

lmo1450 94 lmo0882 128 lmo0778 140 lmo2400 158 

lmo1631 94 lmo2464 128 lmo1207 140 lmo2408 158 

lmo1865 94 lmo0276 135 lmo1267 140 lmo2520 158 

lmo2348 94 lmo0524 135 lmo1534 140 lmo2613 158 

lmo2663 94 lmo0539 135 lmo1696 140 lmo2740 158 

lmo2784 94 lmo0612 135 lmo1764 140 lmo0496 165 

lmo2797 94 lmo0699 135 lmo1837 140 lmo0846 165 

lmo2801 94 lmo0706 135 lmo1899 140 lmo0911 165 

lmo2818 94 lmo0893 135 lmo2120 140 lmo1271 165 

lmo2853 94 lmo0910 135 lmo2134 140 lmo1356 165 

lmo0436 99 lmo0920 135 lmo2173 140 lmo1842 165 

lmo0437 99 lmo0982 135 lmo2234 140 lmo1897 165 

lmo0440 99 lmo1000 135 lmo2244 140 lmo1965 165 

lmo0518 99 lmo1026 135 lmo2549 140 lmo2036 165 

lmo1337 99 lmo1224 135 lmo2565 140 lmo2189 165 
  



 

 

lmo2415 165 lmo1690 192 lmo0956 198 

lmo2488 165 lmo1797 192 lmo0957 198 

lmo0201 166 lmo1905 192 lmo1114 198 

lmo0537 166 lmo1975 192 lmo1375 198 

lmo0538 166 lmo2366 192 lmo1439 198 

lmo1024 166 lmo2578 192 

lmo1025 166 lmo2821 192 

lmo1306 166 lmo0918 193 

lmo1445 166 lmo1449 193 

lmo1446 166 lmo2074 193 

lmo1485 166 lmo2084 193 

lmo1706 166 lmo2477 193 

lmo2049 166 lmo0406 194 

lmo2130 166 lmo0722 194 

lmo2131 166 lmo0724 194 

lmo2502 166 lmo0760 194 

lmo2515 166 lmo0847 194 

lmo2545 166 lmo1339 194 

lmo2770 166 lmo1563 194 

lmo0447 178 lmo1645 194 

lmo0727 178 lmo0806 196 

lmo0736 178 lmo0807 196 

lmo1493 178 lmo0809 196 

lmo1887 178 lmo0818 196 

lmo1969 178 lmo0916 196 

lmo2170 178 lmo1208 196 

lmo2582 178 lmo1399 196 

lmo2584 178 lmo1596 196 

lmo2654 178 lmo1639 196 

lmo2793 178 lmo1796 196 

lmo0190 192 lmo1923 196 

lmo0774 192 lmo2028 196 

lmo0810 192 lmo2062 196 

lmo0830 192 lmo2220 196 

lmo1222 192 lmo2264 196 

lmo1249 192 lmo2508 196 

lmo1331 192 lmo2575 196 

lmo1418 192 lmo2727 196 

lmo1514 192 lmo0856 198 

lmo1638 192 lmo0927 198 

 

        

 



 

 

Bilaga 2: Klusterlösning, ArrayExpress-data 

lmo0001 1 lmo1688 9 lmo2709 17 lmo2660 26 

lmo1352 1 lmo1689 9 lmo2846 17 lmo0347 26 

lmo0636 1 lmo1890 9 lmo2847 17 lmo2337 26 

lmo0889 1 lmo2061 9 lmo2850 17 lmo2191 26 

lmo0890 1 lmo2262 9 lmo1604 25 lmo2335 26 

lmo0892 1 lmo2449 9 lmo2407 25 lmo2487 26 

lmo1353 1 lmo2467 9 lmo2063 25 lmo0500 26 

lmo1369 1 lmo2527 9 lmo1443 25 lmo0728 26 

lmo1488 1 lmo2557 9 lmo1637 25 lmo2257 26 

lmo1657 1 lmo0506 17 lmo1070 25 lmo1229 26 

lmo1658 1 lmo2016 17 lmo0725 25 lmo2336 26 

lmo1669 1 lmo2137 17 lmo2777 25 lmo2486 26 

lmo1756 1 lmo0544 17 lmo0168 25 lmo0545 26 

lmo2460 1 lmo2133 17 lmo1288 25 lmo0107 26 

lmo1903 1 lmo2849 17 lmo0845 25 lmo0349 26 

lmo2243 1 lmo2136 17 lmo0033 25 lmo0770 26 

lmo2465 1 lmo0542 17 lmo0056 25 lmo1111 26 

lmo2482 1 lmo0023 17 lmo0487 25 lmo1199 26 

lmo2635 1 lmo0358 17 lmo0489 25 lmo2591 31 

lmo2636 1 lmo0505 17 lmo0293 25 lmo2803 31 

lmo0002 2 lmo0507 17 lmo2037 25 lmo0040 31 

lmo0159 2 lmo0543 17 lmo0817 25 lmo0815 31 

lmo0327 2 lmo1791 17 lmo1737 25 lmo2523 31 

lmo0835 2 lmo1580 17 lmo2385 25 lmo2254 31 

lmo2302 2 lmo2135 17 lmo1202 25 lmo2516 31 

lmo0820 9 lmo2437 17 lmo0494 25 lmo0047 31 

lmo1269 9 lmo2848 17 lmo0396 25 lmo0334 31 

lmo2359 9 lmo1034 17 lmo0057 25 lmo0816 31 

lmo1028 9 lmo0504 17 lmo2753 25 lmo1444 31 

lmo0221 9 lmo2663 17 lmo0172 25 lmo1802 31 

lmo1125 9 lmo0024 17 lmo0570 25 lmo1983 44 

lmo1304 9 lmo0025 17 lmo1051 25 lmo0731 44 

lmo0799 9 lmo0357 17 lmo1813 25 lmo2547 44 

lmo2452 9 lmo0360 17 lmo2677 25 lmo1259 44 

lmo0010 9 lmo0408 17 lmo2059 25 lmo1800 44 

lmo0149 9 lmo0501 17 lmo0034 26 lmo2546 44 

lmo0216 9 lmo0904 17 lmo0108 26 lmo1710 44 

lmo0671 9 lmo1408 17 lmo2661 26 lmo0255 44 

lmo1010 9 lmo2138 17 lmo0348 26 lmo2814 44 

lmo0790 9 lmo2662 17 lmo1153 26 lmo0059 44 

 



 

 

lmo2769 44 lmo0295 45 lmo1092 58 lmo2577 85 

lmo2410 44 lmo0087 45 lmo0885 58 lmo0164 85 

lmo2418 44 lmo0843 45 lmo0886 58 lmo2196 85 

lmo2419 44 lmo1777 45 lmo2402 58 lmo0978 85 

lmo2682 44 lmo1989 45 lmo1886 58 lmo1736 85 

lmo2469 44 lmo1050 45 lmo0084 58 lmo0840 85 

lmo0560 44 lmo2215 45 lmo1372 58 lmo1976 85 

lmo2439 44 lmo0756 45 lmo2529 58 lmo2766 85 

lmo0269 44 lmo1681 45 lmo1675 58 lmo2746 85 

lmo0286 44 lmo0229 45 lmo1128 58 lmo0868 87 

lmo0328 44 lmo0232 45 lmo1281 58 lmo2789 87 

lmo0455 44 lmo0230 45 lmo0894 58 lmo2819 87 

lmo1600 44 lmo0568 45 lmo0906 58 lmo2680 87 

lmo2768 44 lmo0757 45 lmo2530 58 lmo0720 87 

lmo1006 44 lmo2714 48 lmo1674 58 lmo0594 87 

lmo2374 44 lmo2332 48 lmo0893 58 lmo1679 87 

lmo1483 44 lmo0068 48 lmo1609 58 lmo1799 87 

lmo1619 44 lmo2109 48 lmo1887 58 lmo2462 87 

lmo0534 44 lmo0070 48 lmo0086 60 lmo2818 87 

lmo0458 44 lmo0753 48 lmo0660 60 lmo0595 87 

lmo1956 44 lmo2273 48 lmo2179 60 lmo0173 87 

lmo2270 44 lmo2274 48 lmo1587 60 lmo0281 87 

lmo0062 44 lmo2276 48 lmo2809 60 lmo0314 87 

lmo1695 44 lmo0985 48 lmo0121 75 lmo1678 87 

lmo0457 44 lmo2275 48 lmo0124 75 lmo0496 87 

lmo0846 44 lmo1942 48 lmo0120 75 lmo2776 87 

lmo2502 44 lmo2501 48 lmo0123 75 lmo0564 87 

lmo2545 44 lmo0069 48 lmo0128 75 lmo2722 87 

lmo0063 45 lmo2265 48 lmo0117 75 lmo0863 87 

lmo0569 45 lmo1597 48 lmo0118 75 lmo1442 87 

lmo2835 45 lmo2221 48 lmo0126 75 lmo1175 92 

lmo2587 45 lmo2227 48 lmo0129 75 lmo1185 92 

lmo1475 45 lmo2228 48 lmo0115 75 lmo1186 92 

lmo0565 45 lmo1373 58 lmo0125 75 lmo1187 92 

lmo0456 45 lmo1374 58 lmo0127 75 lmo1099 92 

lmo0231 45 lmo1397 58 lmo0122 75 lmo2094 92 

lmo0409 45 lmo1282 58 lmo0116 75 lmo1194 92 

lmo0106 45 lmo2472 58 lmo0704 75 lmo2210 92 

lmo1907 45 lmo2473 58 lmo0119 75 lmo1151 92 

lmo2721 45 lmo0969 58 lmo1948 85 lmo1184 92 
  



 

 

lmo0189 92 lmo0924 103 lmo0781 121 lmo1060 147 

lmo1176 92 lmo0923 103 lmo0783 121 lmo1120 147 

lmo0850 92 lmo0239 103 lmo0782 121 lmo1121 147 

lmo1149 92 lmo0240 103 lmo0406 121 lmo1435 147 

lmo1183 92 lmo2415 103 lmo0722 121 lmo0884 147 

lmo1145 92 lmo2488 103 lmo0724 121 lmo2041 147 

lmo1178 92 lmo1065 103 lmo0760 121 lmo1274 147 

lmo1180 92 lmo0857 108 lmo0648 121 lmo0459 147 

lmo1182 92 lmo0253 108 lmo0649 121 lmo1862 147 

lmo1177 92 lmo1615 108 lmo0650 121 lmo1022 147 

lmo1147 92 lmo1898 108 lmo0723 121 lmo1122 147 

lmo1144 92 lmo2167 108 lmo0759 121 lmo1337 147 

lmo1211 94 lmo2483 108 lmo0956 121 lmo1124 147 

lmo1210 94 lmo2464 108 lmo0957 121 lmo1130 147 

lmo0214 94 lmo0860 115 lmo1114 121 lmo1338 147 

lmo0193 94 lmo1033 115 lmo1375 121 lmo1434 147 

lmo2553 94 lmo0271 115 lmo1439 121 lmo2476 147 

lmo0248 94 lmo2667 115 lmo0461 130 lmo1861 147 

lmo0866 94 lmo2013 115 lmo1213 130 lmo1561 147 

lmo2596 94 lmo0499 115 lmo0463 130 lmo1129 147 

lmo0249 94 lmo0359 115 lmo0333 130 lmo2267 147 

lmo1004 94 lmo0270 115 lmo0464 130 lmo1021 147 

lmo1356 94 lmo2120 115 lmo0581 130 lmo1123 147 

lmo1315 94 lmo2134 115 lmo0801 130 lmo2074 147 

lmo2027 103 lmo2668 115 lmo0842 130 lmo1339 147 

lmo1922 103 lmo2014 115 lmo0462 130 lmo1563 147 

lmo2413 103 lmo0503 115 lmo0444 130 lmo1645 147 

lmo2412 103 lmo2664 115 lmo1549 130 lmo2405 159 

lmo0241 103 lmo2665 115 lmo0435 130 lmo2144 159 

lmo2414 103 lmo1726 115 lmo1550 130 lmo0990 159 

lmo2785 103 lmo2666 115 lmo1646 130 lmo2404 159 

lmo1738 103 lmo2174 121 lmo1655 130 lmo1920 159 

lmo1268 103 lmo0784 121 lmo2143 142 lmo1384 159 

lmo0925 103 lmo1433 121 lmo0727 142 lmo2390 159 

lmo1889 103 lmo0292 121 lmo0736 142 lmo0537 159 

lmo0243 103 lmo1883 121 lmo1493 142 lmo0538 159 

lmo1041 103 lmo2231 121 lmo1969 142 lmo0774 176 

lmo1595 103 lmo0761 121 lmo1346 142 lmo1514 176 

lmo0220 103 lmo0958 121 lmo0428 142 lmo1638 176 

lmo0242 103 lmo1432 121 lmo0726 142 lmo1690 176 
 

       

 

  



 

 

lmo1975 176 lmo0927 180 

lmo2578 176 lmo1573 180 

lmo0818 176 lmo1803 180 

lmo1399 176 lmo1807 180 

lmo1639 176 lmo1808 180 

lmo2220 176 

lmo2655 180 

lmo1486 180 

lmo2633 180 

lmo2534 180 

lmo2535 180 

lmo0921 180 

lmo1067 180 

lmo2118 180 

lmo2626 180 

lmo2631 180 

lmo1581 180 

lmo1582 180 

lmo1512 180 

lmo1525 180 

lmo1547 180 

lmo2632 180 

lmo2607 180 

lmo1809 180 

lmo2606 180 

lmo1456 180 

lmo1548 180 

lmo2559 180 

lmo2610 180 

lmo2624 180 

lmo1811 180 

lmo1918 180 

lmo2656 180 

lmo2654 180 

lmo2608 180 

lmo1222 180 

lmo1249 180 

lmo1331 180 

lmo1418 180 

lmo0856 180 

 

 


