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Abstract 

The purpose of this thesis is to analyze the variation in the maximal discrimination of the 

interaction between cognate and a non-cognate codon and anti-codon (also called the d-value).  

The variation was analyzed with a multiple regression model with the d-value as the dependent 

variable and with the codon position and the different mRNA and tRNA bases as independent 

variables. The result of the analysis not only confirmed earlier studies that the maximal accuracy 

was highest in the second codon position and lowest in the third codon position but we also 

found other significant relationships and interaction effects.  
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1. Introduktion 
Studien som ligger till grund för denna uppsats genomförs på Biomedicinskt centrum inom 
institutionen för cell- och molekylärbiologi. Det är en del av den omfattande grundforskning som 
bedrivs för att öka förståelsen för hur olika funktioner i skapandet av proteiner fungerar.   

Proteiner är huvudbeståndsdelen i levande organismer och utför i stort sett alla funktioner i den 
levande cellen. Proteinerna i sig består av långa kedjor av aminosyror som även kallas peptider. 
Ribosomer kallas de enzymer där peptiderna bildas och det som bestämmer aminosyrornas 
ordning (eller sekvens) i peptiderna är den genetiska informationen som återfinns i mRNA. mRNA 
står för messenger-RNA och namnet anspelar på det faktum att den bär med sig genetisk 
information om hur proteinet ska byggas till ribosomen. Det finns 20 olika aminosyror i cellen 
och för att det ska bli rätt aminosyrasekvens läser ribosomen av den genetiska informationen i 
mRNA. 

Processen där ribosomen läser av informationen i mRNA för att bilda nya sekvenser benämns 
som translation då ribosomen översätter informationen som finns i mRNA för att bilda nya 
sekvenser av aminosyror som sedan blir proteiner. Den som bär med sig aminosyrorna till 
ribosomen kallas för tRNA vilket är en förkortning för transfer-RNA. 

Det är en aspekt av noggrannheten i denna process, där tRNA kommer med en aminosyra som 
ska bindas med mRNA, som denna uppsats tittar närmare på. Noggrannheten benämns i denna 
kontext som den maximala diskrimineringen mellan kognat och icke-kognat substrat med 
parametern d vilket förenklat kan sägas vara den maximala noggrannhet som kan uppnås i 
bortsorteringen av felaktiga kombinationer av mRNA och tRNA. Ju högre d-värde, desto högre 
noggrannhet i bindningen. Rent allmänt är det viktigt för cellen att noggrannheten är hög så att 
det bildas korrekta proteiner. Varje protein kräver i genomsnitt 333 korrekta aminosyror i rad så 
det krävs en hög total noggrannhet för att skapa ett protein.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera variationen i den maximala diskrimineringen, d, mellan 
kognat och icke-kognat substrat samt att försöka förklara denna variation. 

1.2 Frågeställning 
För att uppnå uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats:  

1. Hur beskrivs variationen i den maximala diskrimineringen d? 
2. Vad förklarar variationen i den maximala diskrimineringen d? 

1.3 Disposition 
Uppsatsen börjar med en introduktion där ämnet presenteras tillsammans med syftet för 

uppsatsen och frågeställningar. Därefter följer ett teoretiskt avsnitt som kort presenterar de 

biologiska fundamenten som ligger till grund för de data som uppsatsen analyserar. Efter teorin 

följer ett kapitel om data, med de variabler och en deskriptiv analys av datan som ingår i analysen. 

Metoddelen presenterar sedan den valda statistiska modellen för analysen samt 

transformeringen av responsvariabeln. I kapitlet resultat redovisas resultatet från de skattade 
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modellerna. Efter resultat följer ett diskussionskapitel som diskuterar resultatet. Slutligen följer 

en kort slutsats där resultatet presenteras i förhållande till syftet. 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs relevanta koncept och termer inom molekylärbiologi för att ge ett 
teoretiskt fundament för den kommande analysen. Först beskrivs molekylen RNA och några 
associerade termer, sedan beskrivs de olika koncepten för translation, translationsnoggrannhet 
och slutligen hur man härleder den maximala diskrimineringen d. 

2.1 RNA 

RNA är en förkortning för ribonukleinsyra vilket är en molekyl som innehar olika roller inom 
molekylärbiologi. RNA är tillsammans med DNA, proteiner och kolhydrater alla viktiga molekyler 
som återfinns i alla former av levande organismer. Det finns olika former av RNA men för denna 
uppsats är enbart tRNA och mRNA relevant. (Stryer, 2012) 

Ett kodon är en del av mRNA och består av tre nukleotider som antingen är A, C, G eller U. Anti-
kodonet är då det komplementära kodonet som återfinns hos tRNA och som matchar mRNA vid 
bindningen. Baspar är benämningen för de två nukleotider som binds samman när kodonet och 
anti-kodonet paras ihop, till exempel mellan mRNA-basen A och tRNA-basen C så bildar de 
basparet A och C. De korrekta basparen är mellan A och U, och G och C. Inom molekylärbiologi 
används även termen kognat för att beskriva molekyler (såsom olika former av RNA) som typiskt 
interagerar med varandra. Icke-kognat substrat är alltså en kombination av molekyler som 
vanligtvis inte interagerar med varandra. (Stryer, 2012) 

2.2 Translation 

Inom molekylärbiologi är translation processen där nya proteiner bildas i ribosomen med hjälp 
av mRNA. Den genetiska informationen som transkriberats från DNA till mRNA transporteras till 
ribosomen. Till ribosomen kommer sedan en tRNA-molekyl som bär på en aminosyra och släpper 
den inuti ribosomen där kodonen matchas mot varandra. tRNA-molekylen frigörs sedan från 
ribosomen. (Stryer, 2012) Detta fortsätter tills en fullständig peptidsekvens eller aminosyra 
byggts upp. I figur 1 har denna syntes illustrerats.  

 

Figur 1: Illustration över skapandet av nya peptider (peptidsyntes) "Illustration of tRNA building peptide chain" av Frank 
Boumphrey, licensierad under CC BY-SA 3.0 
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Det är dock viktigt att påpeka att denna process inte alltid är korrekt. Sannolikheten att rätt tRNA 
med rätt aminosyra dyker upp är inte 100 %. I praktiken kan alla tRNA dyka in i ribosomen och 
hur bra matchningen är beror på interaktionen med mRNA. Bindningarna mellan olika baspar är 
olika starka, samt det faktum att två av tre baspar brukar räcka för att ett tRNA ska kunna bindas. 
Ribosomen bidrar även den till att påverka noggrannheten. Det finns alltså en hel del variation i 
processen. 

2.3 Translationsnoggrannhet 

Noggrannheten i translationen är relativt hög med en felfrekvens på 0,001. Som tidigare påpekat 
är det viktigt att felfrekvensen är låg så att man får korrekta sekvenser av aminosyror. 
Translationens noggrannhet kan mätas för två olika processer; för initialselektion eller rättning 
(proofreading). Datan i denna uppsats har uppmätts för initialselektion.  

Noggrannhet definieras som kvoten mellan flödena j av korrekt produktbildning c och inkorrekt 
produktbildning nc, vilket kan beskrivas med hjälp av Michaelis-Menten-kinetik där flödet skrivs 
om som produkten av enzymets och substratets koncentrationer samt enzymets effektivitet i 

produktbildning med detta substrat, 
𝑘𝑐𝑎𝑡

𝐾𝑚
 , se ekvation 1. (Johanson et al. 2012) 

𝐴𝑡𝑜𝑡 = ([𝑆]) =
𝑗𝑐

𝑗𝑛𝑐 =
𝐸[𝑆𝑐](

𝑘𝑐𝑎𝑡
𝐾𝑚

)𝑐

𝐸[𝑆𝑛𝑐](
𝑘𝑐𝑎𝑡
𝐾𝑚

)𝑛𝑐
     (1) 

Den normaliserade noggrannheten A då 𝑆𝑐 = 𝑆𝑛𝑐  blir kvoten mellan effektiviteten 
𝑘𝑐𝑎𝑡 

𝐾𝑚
 i 

produktbildning med kognat eller ickekognat substrat. Effektiviteten 
𝑘𝑐𝑎𝑡

𝐾𝑚
 kan också skrivas som 

associationshastighetskonstanten 𝑘𝑎, med vilken substratet associerar till enzymet, multiplicerat 
med sannolikheten för produktbildning. 

Om vi i detta fall tänker oss att kognat och ickekognat substrat anländer med samma hastighet, 
återstår bara kvoten av sannolikheten för produktbildning. Vi tänker oss att det finns två utfall 
för substratet: antingen godkänns det, och bildar produkt med hastighetskonstant k, eller så 
förkastas det med hastighetskonstant q. Sannolikheten för produktbildning blir då denna 
hastighet delat med den totala hastigheten k + q, se ekvation 2. (Johanson et al. 2012) 

𝐴 =
(
𝑘𝑐𝑎𝑡

𝐾𝑚
)𝑐

(
𝑘𝑐𝑎𝑡

𝐾𝑚
)𝑛𝑐

=
𝑘𝑎

𝑐𝑃𝑐

𝑘𝑎
𝑛𝑐𝑃𝑛𝑐

= [𝑜𝑚 𝑘𝑎
𝑐 = 𝑘𝑎

𝑛𝑐] =
𝑃𝑐

𝑃𝑛𝑐
=

(
𝑘

𝑘 + 𝑞
)𝑐

(
𝑘

𝑘 + 𝑞
)𝑛𝑐

=
1 + (

𝑞
𝑘

)𝑛𝑐

1 + (
𝑞
𝑘

)𝑐
=

1 + 𝑎 ⋅ 𝑑

1 + 𝑎
; 

   𝑑ä𝑟 𝑎 = (
𝑞

𝑘
)𝑐𝑜𝑐ℎ 𝑑 =

(
𝑞

𝑘
)𝑛𝑐

(
𝑞

𝑘
)𝑐

     (2) 

Detta leder oss till de två viktiga noggrannhetsparametrarna a och d. Parametern d står för den 
maximala diskrimineringen mellan kognat och ickekognat substrat, d.v.s. den maximala 
noggrannhet som kan uppnås för det aktuella systemet. Parametern a avgör hur mycket av den 
maximala noggrannheten som används. Då a är mycket stor går noggrannheten mot d samtidigt 
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som hastigheten går mot noll. Det finns med andra ord en avvägning mellan hastighet och 
noggrannhet.  

2.2 Tidigare studier 

Tidigare studier av translationsprocessen har resulterat i ett par slutsatser i hur den maximala 
noggrannheten kan uppföra sig och som kan vara relevant för denna studie. Till exempel har Ogle 
et al. (2010) visat att noggrannheten i den tredje kodonpositionen alltid är lägre än de övriga två 
och Johansson et al. (2012) visade att noggrannheten är som störst i kodonposition två och som 
lägst i kodonposition tre.  

3. Data 
Den data som ligger till grund för denna uppsats kommer från ett manuskript där man har lyckas 
mäta den maximala diskrimineringen, d, för många kombinationer av felmatchade tRNA och 

kodon genom att mäta kvoten mellan effektiviteterna 
𝑘𝑐𝑎𝑡 

𝐾𝑚
.  Manuskriptet kommer att 

preliminärt att publiceras under 2015 med titeln Accuracy of initial codon selection by aminoacyl-
tRNAs on the mRNA-programmed bacterial ribosome och med Jingji Zhang, Ka-Weng Ieong, 
Magnus Johansson och Måns Ehrenberg som författare. I datan finns det totalt sju stycken tRNA 
med totalt 63 observationer av kombinationer av baspar. Utöver detta finns det även tre olika 
baser av kodon där basparen är.  

Tabell 1: Beskrivning av variabler 

Variabel Beskrivning 

d_trans Kontinuerlig variabel transformerad för normalitet 
Bas Kategorisk variabel med följande kategorier: 

1 = Första kodonpositionen 
2 = Andra kodonpositionen 
3 = Tredje kodonpositionen 
där första basen används som referens. 

tRNA-bas Kategorisk variabel med följande kategorier: 
A, C, G, U 
där A används som referens. 

mRNA-bas Kategorisk variabel med följande kategorier: 
A, C, G, U 
där A används som referens. 

tRNA Kategorisk variabel med följande kategorier: 
Glu (Glutaminsyra), Phe (Fenylalanin), His (Histidin), 
Cys (Cystein), Tyr (Tyrosin), Asp (Asparaginsyra), Lys 
(Lysin)  
där Phe är referens. 
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3.1 Responsvariabeln 

Med avseende på syftet och frågeställningarna i uppsatsen är den maximala diskrimineringen d 
responsvariabel. 

3.2 Förklarande variabler 

Som förklarande variabler används de olika grupperna i datan, då det antas att dessa faktorer 
kan förklara variationen i responsvariabeln. Se tabell 1 för en översikt av variablerna. Variablerna 
är uppdelade på kodonpositionerna, de olika aminosyrorna som bärs av tRNA samt de olika 
baserna i kodonet för både tRNA och mRNA. De olika kodonen används som kategoriska variabler 
där varje kategori är en nukleotid som antingen är A, C, G eller U.  

3.3 Deskriptiv analys av data 
 

 

Figur 2: Histogram över observerade d-värden 

I figur 2 kan man se fördelningen för d-värdet och den är till synes uppenbart skev med en 
majoritet av värdena under 10000. Ju högre d-värde desto säkrare är diskrimineringen och det är 
några få observationer som är mycket säkra.  

Tabell 2: Medelvärde av d-värdet fördelat på kodonposition 

Kodonposition N Medelvärde av d-värden (SE) Minimum Maximum 
1 21 14852 (3938) 800 69000 
2 21 19950 (5416) 200 84000 
3 21 2191 (652) 1 9000 

 

Tabell 2 visar medelvärdet för de olika kodonpositionerna vid bindning av basparen. 
Kodonposition 3 har en relativt större skillnad i medelvärde av d-värdet jämfört med de andra 
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kodonpositionerna vilket betyder att det är en större osäkerhet vid bindning av baspar i den 
tredje kodonpositionen. 

Tabell 3: Medelvärde av d-värden uppdelat på tRNA-baserna 

tRNA-
bas 

N Medelvärde av d-värden (SE) Minimum Maximum 

A 12 13867 (6195) 800 79000 
C 19 41533 (8606) 4800 84000 
G 18 3084 (830) 1 10000 
U 24 7548 (1960) 2 31000 

 

Medelvärdet för de olika tRNA-baserna hittas i tabell 3. Tabellen visar att den bas med den 

bästa diskrimineringen är C och att den med sämst diskriminering är G. 

Tabell 4: Medelvärde av d-värden uppdelat på mRNA-baserna 

mRNA-bas N Medelvärde av d-värden (SE) Minimum Maximum 

A 13 11200 (3119) 200 34000 
C 15 20177 (6520) 650 84000 
G 18 8498 (4254) 2 79000 
U 17 10332 (4401) 1 55000 

 

Medelvärdet för de olika mRNA-baserna hittas i tabell 4. Tabellen visar att den bas med bästa 

diskriminering är C och att den med sämst diskriminering är G.  

Tabell 5: Medelvärde av d-värdet uppdelat på varje tRNA-antikodon 

tRNA Medelvärde av d-värdet (SE) Minimum Maximum 

Phe 14022 (8274) 1,7 79000 

Cys 20845 (9988) 4 84000 

Tyr 10378 (3168) 1,4 28000 

Asp 8789 (3838) 3,7 33000 

His 2817 (1073) 1,3 10000 

Glu 21121 (8801) 2,4 69000 

Lys 8345(2606) 9 25000 

 

I tabell 5 kan man se att det högsta medelvärdet av d-värdet bland aminosyrorna hittas hos Glu 

och Cys som är snarlika. Det lägsta medelvärdet är hos His som har lägst noggrannhet. 
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Tabell 6: Medelvärde av d-värden fördelad på baspar 

Baspar 
(tRNA:mRNA) 

N Medelvärde av d-värden 
(SE) 

Minimum Maximum 

A:A 4 12950 (3665) 4800 22000 
A:C 4 3650 (1372) 800 6000 
A:G 4 25000 (18180) 2000 79000 
C:A 3 25333 (6766) 12000 34000 
C:C 3 52600 (24289) 4800 84000 
C:U 3 46667 (6888) 33000 55000 
G:A 6 2967 (1456) 200 10000 
G:G 6 6033 (1222) 3000 9000 
G:U 6 252 (250) 1 1500 
U:C 8 16281 (4219) 650 31000 
U:G 8 2095 (1136) 2 8800 
U:U 8 4268 (1449) 240 11000 

 

Medelvärdet för de olika basparen hittas i tabell 6. Tabellen visar att det baspar med bäst 
diskriminering är C:C och att den med sämst diskriminering är G:U. 

4. Metod 
Utifrån uppsatsens syfte att analysera variationen i den maximala diskrimineringen har fyra 
samband identifierats som intressanta efter att ha undersökt datan. Det första sambandet är 
mellan den maximala diskrimineringen och kodonpositionen. Det andra sambandet är mellan 
den maximala diskrimineringen, kodonpositionen, tRNA, mRNA och basparen. I det tredje 
sambandet är mellan den maximala diskrimineringen, kodonpositionen, basparen, tRNA, mRNA 
och interaktionseffekterna mellan tRNA och mRNA. Och slutligen det sista sambandet är mellan 
den maximala diskrimineringen, kodonpositionen, basparen, tRNA, mRNA, 
interaktionseffekterna mellan tRNA och mRNA, och vilken aminosyra som kommer till 
ribosomen. 

Då syftet med uppsatsen är att analysera den maximala diskrimineringen är det därför naturligt 
att använda d som responsvariabel, vilket därför gör att en multipel regression är passande då 
denna metod förutsätter en metrisk responsvariabel. Gujarati (2009) menar att hänsyn även 
måste tas till huruvida modellen är teoridriven eller datadriven och en optimal modell med linjär 
regression har en kombination av båda. Det finns i nuläget ingen teori som beskriver förhållandet 
mellan hur tRNA och mRNA interagerar och hur det påverkar den maximala diskrimineringen. 
Därför måste dessa förhållandet undersökas genom att titta på de olika basparen och 
baserna. För att undersöka datan används först och främst deskriptiv statistik för att belysa om 
det finns några samband mellan den maximala diskrimineringen och tRNA eller bas. Utfallet från 
denna analys får ligga som teoretisk grund för den modell som vi har. 
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Då responsvariabeln är den maximala diskrimineringen är det rimligt att utreda de fyra 
sambanden med en multipel linjär regressionsmodell. Detta då linjära regressioner är en metod 
för att beskriva förhållandet mellan en responsvariabel och flera förklarande variabler, eftersom 
naturen av datan betyder att det bara finns en variabel i vårt data som är metrisk vilket är den 
maximala diskrimineringen. Detta blir då den responsvariabeln som skattas i 
regressionsmodellen. Resten av variablerna är kategoriska och kodas om som dummyvariabler 
och används som förklarande variabler. 

I denna rapport används först och främst t-statistikan och p-värdena för att utreda huruvida det 
finns ett signifikant samband mellan responsvariabeln och de förklarande variablerna. 
Koefficienterna tolkas inte rent numeriskt då det inte är meningsfullt ur en teoretisk synvinkel. 
Däremot används de skattade tecknen (positivt eller negativt) för att förutspå den effekt som 
variabeln kan tänkas tillföra. 

4.1 Multipel linjär regression 

Multipel linjär regression är en metod som används för att förklara förhållandet mellan en 
responsvariabel 𝑦𝑖  och flera olika förklarande variabler 𝑥𝑖  där man vill skatta en linjär 
kombination av de förklarande variablerna med minimalt fel (Gujarati 2009). En typisk modell 
man vill skatta skulle kunna vara ekvation 3: 

 𝑦𝑖 = 𝛼1 + 𝛽1𝑥1𝑖 + 𝛽2𝑥2𝑖 + 𝜀𝑖,     (3) 

där 𝛼1 , 𝛽1och 𝛽2 är de parametrar vi vill skatta. Feltermen 𝜀𝑖 antas vara normalfördelat. Ofta 
antar man också att variationen i feltermen är konstant och oberoende för alla 𝑦𝑖 men det finns 
metoder för att undvika detta, vilket kallas heteroskedasticitet. Då parametrarna skattas används 

OLS (ordinary least squares) där �̂� , en vektor med estimerade parametrar, skattas av �̂� =
(𝑋′𝑋)−1𝑋′𝑌, där X är en matris med de förklarande variablerna och där Y är en vektor med 
responsvariabeln. (Gujarati, 2009) 

Determinationskoefficient 

Determinationskoefficienten 𝑅2  (även benämnd som förklaringsgrad) anger hur mycket av 
variationen i responsvariabeln som kan förklaras av de förklarande variablerna och ges enligt 
Gujarati (2009) av 

𝑅2 = 1 −
𝑅𝑆𝑆

𝑇𝑆𝑆
 

där RSS (residual sum of squares) definieras som 

𝑅𝑆𝑆 = ∑(𝑦𝑖 − 𝑦�̂�)
2

𝑛

𝑖=1

 

där TSS (total sum of squares) definieras som 
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𝑇𝑆𝑆 = ∑(𝑦𝑖 − 𝑦�̅�)
2

𝑛

𝑖=1

 

När man utökar den multipla linjära modellen med fler förklarande variabler kommer 𝑅2 alltid 
att öka då proportionen av variationen som förklaras av de förklarande variablerna ökar (Gujarati 
2009). Det är därför opassande att jämföra modeller med hjälp av förklaringsgraden. Istället 
använder man den justerade förklaringsgraden som tar hänsyn till antalet förklarande variabler i 
modellen och ges utav 

𝑅𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑
2 = 1 −

𝑅𝑆𝑆(𝑛 − 1)

𝑇𝑆𝑆(𝑛 − 𝑘)
 

För att testa om skillnaden i förklaringsgrad är signifikant och inte bara slumpmässig variation 

används ett F-test med teststatistikan 

𝐹 =
(

𝑅𝑆𝑆1 − 𝑅𝑆𝑆2

𝑝2 − 𝑝1
)

(
𝑅𝑆𝑆2

𝑛 − 𝑝2
)

 

som under nollhypotesen, att förklaringsgraden är samma för bägge modellerna, är F-fördelad 

med (𝑝2 − 𝑝1, 𝑛 − 𝑝2) frihetsgrader. p står för antal parametrar, och siffran i indexläge syftar till 

en viss modell, där modell 1 är den begränsade modellen, som saknar vissa förklarande variabler, 

till skillnad från modell 2 där de är med. n står för antal datapunkter. (Gujarati 2009).  

Nollhypotesen förkastas när teststatistikan är högre än det kritiska värdet för den F-fördelning 

som är relevant för situationen, typiskt så stort att risken för Typ I-fel är 5 %. 

Test av koefficienter 

För att kunna utföra inferens och testa huruvida de skattade koefficienterna bidrar till att förklara 
variationen och gör man en signifikanstest av varje koefficient. T-statistikan används för att testa 
koefficienterna på en vald signifikansnivå. (Gujarati 2009).  Hypoteserna som testas är 

𝐻0: 𝛽𝑗 = 0 

𝐻𝑎: 𝛽𝑗 ≠ 0 

Där 𝛽𝑗  är koefficienten och nollhypotesen är att koefficienten är noll och inte förklarar 

variationen i responsvariabeln (Gujarati 2009). Den t-statistika som används fås genom 

𝑡 =
�̂�𝑗 − 𝛽𝑗

0

𝑆𝐸(𝛽�̂�)
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Antaganden för multipel regression 

● Linjäritet - att responsvariabeln kan förklaras med en linjär kombination av de förklarande 
variablerna.  

● Ingen perfekt multikollinearitet - att de förklarande variablerna inte korrelerar fullt ut 
med varandra, med andra ord att de mäter samma sak. 

● 𝜀𝑖 ∼ 𝑁𝐼𝐷(0, 𝜎2) - Residualerna är normalfördelade med samma varians 
(homoskedasticitet). Om de inte är normalfördelade kan vi inte lita på tester och 
konfidensintervall.  

● 𝑛 > 𝑘 - Mer observationer än parametrar som ska skattas, annars kan man inte skatta 
modellen. 

● 𝑉(𝑋) > 0 - De förklarande variablerna måste variera för att kunna förklara variationen i 
responsvariabeln. 

Många av de antaganden som gäller för multipel regression, i form av residualanalyser, kan först 
kontrolleras efter att en regressionsanalys har genomförts med hjälp av olika tester.   

Test för heteroskedasticitet 

För att testa huruvida regressionsmodellen har heteroskedasticitet används Breusch-Pagan-
testet.  

Test för normalitet 

För att testa normalitet används Shapiro-Wilks test, där nollhypotesen är att urvalet kommer från 
en normalfördelad population. Teststatistikan för Shapiro-Wilks-testet är  

𝑊 =
(∑ 𝑎𝑖𝑥(𝑖)

𝑛
𝑖=1 )

2

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)𝑛
𝑖=1

2 

där konstanterna 𝑎𝑖  ges av en funktion av de förväntade orderstatistikorna och 
kovariansmatrisen för dessa orderstatistikor.  

4.2 Transformering av responsvariabeln 

När den initiala regressionsanalysen genomfördes kunde det konstateras att antaganden för en 
multipel regressionsanalys inte höll fullt ut. Mer specifikt så kunde man se att residualerna inte 
är normalt distribuerade och att datan visar upp tecken på heteroskedasticitet. Det var inte 
oväntat då en deskriptiv analys visade att datan är mycket skev. Detta faktum var inte bra för 
denna analys då det huvudsakliga målet var att se om det finns något statistiskt signifikant 
samband mellan de olika variablerna och om antaganden för normalitet inte kan stärkas så kan 
vi inte lita på t-statistikorna och p-värdena. 

Problemet löstes genom att transformera responsvariabeln. Transformering innebär att man 
genomför en matematisk operation på enskild data i det ursprungliga datasetet. Man ersätter 
data i punkten 𝑍𝑖  med ett transformerat värde 𝑦𝑖 = 𝑓(𝑧𝑖) där f är en funktion. Inom statistik 
genomförs transformationer för att erhålla data som uppfyller de antaganden som behövs för att 
genomföra en analys, eller för att göra ett dataset mer lättolkat. Det finns olika former av 
transformationer. Så kallade linjära transformationer innebär till exempel att man multiplicerar 
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eller dividerar sin data med ett viss värde eller helt enkelt adderar eller subtraherar en konstant 
från datan. Beakta att med linjära transformationer så förändras inte datans fördelning. 

Ett exempel på en linjär transformation kan vara standardisering av data där man dividerar datan 
med standardavvikelsen. En vanlig icke-linjär transformation som används inom det 
ekonometriska området är till exempel att alltid ta den logaritmiska funktionen av årlig inkomst 
då inkomst har en positiv skevhet. Denna transformation förändrar då fördelningen av inkomst 
från skev till normal. (Fördelningar som antar en normal fördelning efter logaritmering kallas 
även för log-normala fördelningar). 

För att transformera responsvariabeln d i denna rapport används den så kallade Box-Cox-
transformationen. 

Box-Cox-transformation 

Box-Cox-transformationen är en så kallad powertransformation där man använder exponenten 
för att transformera datan till en normal fördelning (Box & Cox, 1964). Det värde som exponenten 
kan anta kallas lambda och hela Box-Cox-metoden går ut på att estimera det optimala värdet på 
lambda (𝜆). Box-Cox-transformation fås av 

𝑧(𝜆) =
𝑧𝜆 − 1

𝜆
, 𝜆 ≠ 0 

𝑧(𝜆) = 𝑙𝑛(𝜆),            𝜆 = 0     (4) 

Där 𝑧 = 𝑧1, 𝑧2, . . . , 𝑧𝑛  är en vektor av observationer och där man väljer värdet på lambda där 
lambda maximerar logaritmen av likelihood-funktionen 

𝑓(𝑧, 𝜆) = −
𝑛

2
𝑙𝑛 [∑

(𝑧𝑖(𝜆)−𝑧(𝜆))
2

𝑛

𝑛
𝑖=1 ] + (𝜆 − 1) ∑ 𝑙𝑛(𝑧𝑖)

𝑛
𝑖=1    (5) 

där 

𝑧(𝜆) =
1

𝑛
∑ 𝑧𝑖(𝜆)𝑛

𝑖=1      (6) 

är medelvärdet på den transformerade datan. (Box & Cox, 1964) 

Till synes är alltså lambda det värdet som varje enskild data skall upphöjas med och om lambda 
är noll tas den naturliga logaritmen istället. För att hitta det värdet på lambda som datan skall 
upphöjas till går Box-Cox-transformationen igenom värdena -5 till +5 tills det mest optimala 
värdet på lambda är hittat. Man måste även ta i beaktning att Box-Cox-transformationen inte 
fungerar om det finns data vars värde understiger noll. Man kan dock kringgå denna begränsning 
genom att först tillämpa en linjär transformation på datan genom att till exempel addera en 
konstant. När Box-Cox tillämpades på datan i denna uppsats skattades lambda till 0,21, vilket vi 
testade för icke-normalitet och då ej kunde förkasta normalitet på 5 % -nivån för vår 
transformerade responsvariabel. 
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Det finns dock ingen garanti för att en Box-Cox-transformation ska fungera och därigenom lyckas 
transformera datan till en mer normal fördelning. Det enda transformationen gör är att välja det 
värde mellan 5 och -5 som har den högsta sannolikheten att göra datan normal när 
standardavvikelsen är som minst. För att utvärdera huruvida normalitet har uppnåtts i 
residualerna med hjälp av Box-Cox-transformation används därför normalitetstester. Denna 
rapport använder Shapiro-Wilks test för normalitet och ett Q-Q-diagram samt ett histogram för 
att grafiskt visualisera fördelningen. Dessa tester kan hittas i bilaga 2. 

Alternativ metod 

I datan finns det bara en variabel som är metrisk vilket är den maximala diskrimineringen d. Då 
målet med uppsatsen är att förklara variationen i den maximala diskrimineringen är det rimligt 
att använda d som responsvariabel. Detta val utesluter klassificerande metoder såsom logistisk 
regression eller diskriminant funktionsanalys som inte kan hantera kontinuerliga variabler som 
responsvariabler. 

Om studien hade siktat på att försöka klassificera grupptillhörighet hade det kanske varit möjligt 
att som responsvariabel istället kunnat använda basparen eller de olika tRNA- och mRNA-baserna 
för att försöka förutspå klassificering beroende på vilket d-värde och vilken position som de 
befinner sig i. En fördel med just logistisk regression är att förutsättningarna för metoden är 
mycket förlåtande då det enda som krävs är att det inte är någon uppenbar multikollinearitet 
mellan de förklarande variablerna. Nackdelen med logistisk regression i detta fall är dock 
storleken på urvalet. Rekommendationen är att en storlek på 400 observationer och det uppfylls 
därför inte. Om man däremot tar i beaktning rekommendationen på gruppstorlekar så är det att 
det ska vara minst 10 observationer per förklarande variabel och det uppfylls däremot. 

4.3 Modellspecifikation 
Utifrån den valda metoden och de variabler som valts ut blir följande modellspecifikationer för 
de fyra sambanden: 

Modell 1: 

𝑑_𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛾1𝐵𝑎𝑠𝑖 + 𝜀𝑖    (7) 

Modell 2: 

𝑑𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖
= 𝛼𝑖 + 𝛾1𝐵𝑎𝑠𝑖 + 𝛾2𝑚𝑅𝑁𝐴𝑏𝑎𝑠𝑖

+ 𝛾3𝑡𝑅𝑁𝐴𝑏𝑎𝑠𝑖
+ 𝜀𝑖                               (8) 

Modell 3: 

𝑑_𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛾1𝐵𝑎𝑠𝑖 + 𝛾2𝑚𝑅𝑁𝐴_𝑏𝑎𝑠𝑖 + 𝛾3𝑡𝑅𝑁𝐴_𝑏𝑎𝑠𝑖+𝛾4𝑚𝑅𝑁𝐴_𝑏𝑎𝑠: 𝑡𝑅𝑁𝐴_𝑏𝑎𝑠𝑖 + 𝜀𝑖  (9) 

Modell 4: 
𝑑_𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛾1𝐵𝑎𝑠𝑖 + 𝛾2𝑚𝑅𝑁𝐴_𝑏𝑎𝑠𝑖 + 𝛾3𝑡𝑅𝑁𝐴_𝑏𝑎𝑠𝑖+𝛾4𝑡𝑅𝑁𝐴𝑖 + 𝛾5𝑚𝑅𝑁𝐴_𝑏𝑎𝑠: 𝑡𝑅𝑁𝐴_𝑏𝑎𝑠𝑖 + 𝜀𝑖   (10) 
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5. Resultat 
I detta avsnitt redovisas de skattade modellerna från regressionsanalyserna. Det har tidigare i 
rapporten under metoddelen diskuterats normalitet och att analyserna visade att residualerna 
inte var normalfördelade. Detta problem löstes med hjälp av en Box-Cox-transformering av 
responsvariabeln. Då alla varianter av modeller som skattas utgår från den fullständiga modellen 
fast med reducerat antal variabler används den justerade förklaringsgraden för att jämföra de 
olika modellerna.  För varje modell har alla antaganden för multipel linjär regression blivit testade 
och uppfyllelse av dessa har inte kunnat förkastas. Alla antaganden redovisas dock inte i löpande 
text utan kan ses i bilaga 2. 

5.1 Modell 1 
Den första modellen behandlar samband mellan maximala diskrimineringen och vilken position 
som kodonet har. Resultatet från regressionsanalys kan ses i tabell 4. 

Tabell 7: Utskrift från regression på modell 1 

 Koefficientestimat 
(SE)  

p-värde 

Bas 2 0,438 (3,007) 0,885 
Bas 3 -14,318 (3,007) <0,001 *** 

*** = Signifikant på 0,1 % -nivån 

 
I tabellen 7 ser vi att Bas 3 är den enda variabeln som är signifikant på 5 % signifikansnivå när bas 
1 används som referens och att koefficienten har ett negativt tecken. Alltså är det mindre 
noggrannhet när basen befinner sig i kodonposition 3. Denna modell har en justerad 
förklaringsgrad på 32 % vilket är relativt lågt men kan förklaras med att enbart en variabel skattas. 

5.2 Modell 2 
I modell två utökas modellen med variablerna för tRNA-basen och mRNA-basen. 

Tabell 8: Utskrift från regression på modell 2 

  Koefficientestimat 
(SE) 

p-värde 

Bas 2  4,4515 (3,0176) 0,146 
Bas 3  -9,1651 (3,5841) 0,013 * 
mRNA-bas C  1,4557 (3,5138) 0,680 
mRNA-bas G  -1,4259 (3,2859) 0,666 
mRNA-bas U  -5,9692 (3,3528) 0,081 
tRNA-bas C  12,4517 (3,8687) 0,002 ** 
tRNA-bas G  0,1441 (4,3037) 0,973 
tRNA-bas U  -2,8824 (3,6333) 0,431 

** = Signifikant på 1 % -nivån 
* = Signifikant på 5 % -nivån 
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I tabell 8 kan resultaten från regressionsanalysen för modell 2 besiktas. Resultaten gör gällande 
att de enda variablerna som är signifikanta på 5 % -nivån är tRNA-bas C och kodonposition 3. 
Tittar man på tecken på dessa koefficienter kan man därför se att noggrannheten minskar i 
genomsnitt för alla baspar i kodonposition 3, vilket vi kunde se i föregående modell, och att 
noggrannheten ökar när tRNA-basen C försöker binda med mRNA:t. Denna modell har en 
justerad förklaringsgrad på 49 %. 

5.3 Modell 3 
Modell 3 är densamma som modell två men i denna modell läggs interaktionseffekter mellan 
basparen till. 

Tabell 9: Utskrift från regression på modell 3 

 Koefficientestimat (SE) p-värde 

Bas 2 4,4515 (2,1002) 0,039 * 
Bas 3 -9,1651 (2,4945) <0,001 *** 
mRNA-bas C -8,5950 (4,1651) 0,044* 
mRNA-bas G 0,5628 (4,1651) 0,893 
mRNA-bas U 7,7733 (5,1012) 0,133 
tRNA-bas C 5,0866 (4,5022) 0,264 
tRNA-bas G -1,9959 (4,2508) 0,641 
tRNA-bas U -15,7481 (3,8031) <0,001*** 
tRNA-bas C & mRNA-bas C 12,2116 (6,3623) 0,06 
tRNA-bas C & mRNA-bas U -1,8700 (7,0109) 0,79 
tRNA-bas G & mRNA-bas G 5,2662 (5,3771) 0,332 
tRNA-bas G & mRNA-bas U -22,6394 (6,1309) <0,001*** 
tRNA-bas U & mRNA-bas C 24,8547 (5,1012) <0,001*** 

*** = Signifikant på 0,1 % -nivån 
* = Signifikant på 5 % -nivån 

 

Resultaten från regressionsanalysen för denna modell (Tabell 9) ger att både kodonposition 3 och 
kodonposition 2 är signifikanta på 5 % -nivån. Tecknen berättar för oss att noggrannheten är 
mindre i kodonposition 3 men att det är en större noggrannhet i kodonposition 2, detta i 
jämförelse med kodonposition 1 som är referens. 

En mRNA-bas fick en signifikant koefficient (C) där noggrannheten minskar när den försöker att 
binda sig med tRNA. Några av våra interaktionseffekter, alltså kombinationer av mRNA- och 
tRNA-baser, är signifikanta. Dessa är mellan tRNA-bas G och mRNA-bas U, och tRNA-bas U och 
mRNA-bas C. Denna modell har en justerad förklaringsgrad på 75 %. 
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5.4 Modell 4 

Modell 4 är en utökad variant av modell 3, där de olika tRNA fördelade på aminosyror tas med i 
regressionsanalysen.  
 

Tabell 10: Utskrift från regression på modell 4 

 

Koefficientestimat (SE) p-värde 

Bas 2 7,4977 (2,0717) <0,001 *** 

Bas 3 -10,9536 (2,2373) <0,001 *** 

mRNA-bas C -8,5950 (3,3164) 0,013 * 

mRNA-bas G 0,5628 (3,3164) 0,866 

mRNA-bas U 7,7733 (4,0617) 0,062 

tRNA-bas C 5,9079 (3,9899) 0,146 

tRNA-bas G 2,5423 (3,7959) 0,507 

tRNA-bas U -19,7390 (4,0644) <0,001 *** 

Cys -2,2990 (2,3888) 0,341 

Tyr 3,3582 (2,4724) 0,181 

Asp -2,9715 (2,8677) 0,306 

His -5,1083 (2,8747) 0,083 

Glu 2,8392 (3,3070) 0,395 

Lys 9,1757 (3,6253) 0,015 * 

tRNA-bas C & mRNA-bas C 12,2116 (5,0659) 0,020 * 

tRNA-bas C & mRNA-bas U -1,8700 (5,5823) 0,739 

tRNA-bas G & mRNA-bas G 5,2662 (4,2815) 0,225 

tRNA-bas G & mRNA-bas U -22,6394 (4,8816) <0,001 *** 

tRNA-bas U & mRNA-bas C 24,8547 (4,0617) <0,001 *** 
*** = Signifikant på 0,1 % -nivån 

* = Signifikant på 5 % -nivån 
 

I tabell 10 kan det ses att båda kodonpositionerna är signifikanta på 5 % -nivån precis som i 
förra modellen. Det kan även noteras att mRNA-bas C är signifikant och ökar noggrannheten. 
Dock så är tRNA-bas U minskar noggrannheten när den försöker binda i basparen. Tittar man på 
de nya variablerna är det endast aminosyran Lys som är signifikant och man kan se att i 
genomsnitt ökar noggrannheten när den aminosyran försöker binda. 
 
För övrigt finns det några interaktionseffekter som är signifikanta och bland dessa man kan se 
hur noggrannheten påverkas när dessa interagerar: 
 

 tRNA-bas C & mRNA-bas C ökar noggrannheten 

 tRNA-bas G & mRNA-bas U minskar noggrannheten 

 tRNA-bas U & mRNA-bas C ökar noggrannheten 

 

Denna modell har en justerad förklaringsgrad på 84 % vilket är relativt högt och eftersom att det 
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är den högsta förklaringsgraden kan denna modell anses vara den som bäst beskriver variationen 
i den maximala diskrimineringen av de modeller som skattats. 

5.4 Jämförelser av modeller 
För att jämföra de olika modellerna använder vi oss av F-test för att se huruvida skillnaden i 
förklaringsgraden mellan modellerna är signifikant. 

Tabell 11: F-test mellan de skattade modellerna 

Obegränsad modell Begränsad modell F-värde Frihetsgrader p-värde 

Modell 2 Modell 1 4,2852 6 0,001 ** 

Modell 3 Modell 2 15,322 5 <0,001 *** 

Modell 4 Modell 3 5,7147 6 <0,001 *** 
*** = Signifikant på 0,1 % -nivån 

** = Signifikant på 1 % -nivån 
 

Med hjälp av F-testen kan vi i tabell 11 se att det finns en signifikant skillnad i förklaringsgraderna 

mellan dels modell 1 och 2, modell 2 och 3, och modell 3 och 4. Då modell 1 kan ses som en 

begränsad modell av modell 2 och 3 kan skillnaden i förklaringsgrad testas med ett F-test mellan 

dels modell 1 och 2 (eller 3), och modell 2 och 3. Då modell 2 kan ses som en begränsad modell 

av modell 3 testar vi även de två mot varandra, men ej modell 1 och 3, då det blir redundant i 

och med testet av modell 1 och 2, likaså med modell 3 och 4. Vi kan konstatera att modell 2 

förklarar signifikant mer (på 5 % -nivån) variation av responsvariabeln än modell 1, och detsamma 

med modell 3 och modell 2, och för modell 3 och modell 4. Vi finner det alltså bekräftat att den 

bästa modellen vi har för att förklara responsvariabeln, den maximala diskrimineringen d, är 

modell 4.  

6. Diskussion 
Efter att ha skattat de tre modellerna blev kontentan att modell 4, som inkluderade alla variabler 
och interaktionseffekter, var den bästa modellen i termer av förklaringsgrad och antalet 
signifikanta variabler. Frågan är då huruvida det är motiverat att ha med interaktionseffekterna i 
modellen. Ur ett biologiskt perspektiv är interaktionseffekterna definitivt relevanta då det i 
biologiska termer finns olika interaktionsenergier mellan nukleotiderna som kan påverka 
interaktionseffekten. 

Vid skattning av modellerna som inkluderade interaktionseffekter kunde inte alla 
interaktionseffekter mellan nukleotiderna skattas. Detta för att det i vårt data existerar perfekt 
kollinearitet med vissa av variablerna och interaktionseffekterna. Det är kanske inte förvånande 
då det är få observationer och att nukleotiderna är uppdelade i enskilda variabler och att man 
samtidigt skattar interaktionseffekter mellan dessa variabler. 

När det gäller Box-Cox-transformationen så hade den positiv påverkan på analysens effekt utöver 
det faktum att residualerna normaliserades. Osborne (2010) visade att Box-Cox-transformation i 
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vissa situationer förbättrade effekten i analyser och det märktes även i denna analys. 
Förklaringsgraderna blev högre och fler variabler blev signifikant när regressionsanalyserna 
gjordes om med Box-Cox-transformationen vilket borde betyda att med de transformerade 
värdena har det erhållits en större styrka i testet. Fördelen med Box-Cox-transformation är att 
den kan tillämpas på en rad olika former av data (både negativt eller positivt skeva fördelningar) 
då den har ett stort omfång av tillgängliga transformationer. Osborne (2010) visade även att data 
som normaliserats med hjälp av Box-Cox kan ha en stor påverkan på statistisk styrka genom att 
bidra till en högre korrelation mellan variabler eller en högre förklaringsgrad. 

Kritik som framförts från till exempel Bickel & Doksum (1981) menar att det efter en Box-Cox-
transformation kan komplexitet introduceras, vilket kan leda till att de skattade parametrarna 
blir svårtolkade eller till och med leder till sämre prestationer i tester vilket gör att det därför kan 
vara svårt att göra inferens sett utifrån den ursprungliga skalan. Carroll och Rupert (1981) menar 
dock att kostnaden av att skatta parametrar efter en genomförd Box-Cox-transformation inte har 
allvarliga konsekvenser för eventuell inferens om man ska förutspå värden utifrån den 
ursprungliga skalan. Det finns dock ett stöd från Hinkley & Runger (1984) för att det i normala 
linjära modeller går att använda Box-Cox-parametrar för tester och att dessa tester även har en 
god styrka, vilket även bekräftas av Doksum & Wong (1981). Med detta i åtanke känns det 
lämpligt att kunna använda de transformerade parametrarna för tester och även förutspå 
effekter.  

Den allmänna bristen på teoretisk bakgrund som kan stödja resultaten hämmar analysen då 
regressionsmodeller fungerar bäst när det finns en teoretisk grund bakom variablernas 
förhållande. En av våra forskningsfrågor handlade om försöka förklara variationen i den maximala 
diskrimineringen. Denna forskningsfråga känns svår att svara på ur ett biologiskt perspektiv 
utifrån denna analys och denna uppsats kan nog mest fungera som en explorativ studie som kan 
ge vissa riktlinjer i hur den maximala diskrimineringen varierar i just detta dataset. 

Det finns även en risk för att göra både Typ1- och Typ2-fel i denna uppsats. De hypoteser om 
datan har genererats utifrån redan observerad data vilket gör att man riskerar att hamna i en så 
kallad post hoc-teoretisering. I en sådan situation är det mycket troligt att man kommer att göra 
Typ 1-fel och förkasta en nollhypotes även fast den inte är sann i till exempel t-tester vid en 
multipel regression. 

I detta fall så verkar det som att datan visar att noggrannheten blir sämre i kodonposition 3. Vid 
analysen ser man även att den variabeln är signifikant och man kan dra slutsatsen att 
noggrannheten faktiskt blir sämre i kodonposition 3. Man bekräftar alltså sin egen hypotes 
utifrån redan observerad data och i dessa fall är det högre chans att förkasta nollhypotesen. Det 
hade varit bra att få analysera ytterligare ett dataset för att verkligen bekräfta de slutsatser som 
denna rapport kommit fram till och testa modellen. På grund av att de är relativt få observationer 
finns även risken för Typ2-fel och de låga observationsantalen gör att styrkan i våra test kan vara 
svaga. Analysen visar trots detta på en del signifikanta variabler så det finns en möjlighet att det 
finns tillräckligt starka effekter som gör variablerna signifikanta. 
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7. Slutsats 
Alla modeller som skattades hade minst en signifikant variabel men den sista och fullständiga 
modell 4 med interaktionseffekter var den som kunde förklara den största andelen av variation i 
responsvariabeln. Syftet med uppsatsen var att analysera variationen i den maximala 
diskrimineringen och försöka förklara densamma och fyra samband identifierades som 
intressanta och analyserades. Utifrån dessa fyra samband; kodonposition, aminosyra, baspar och 
interaktionseffekter var det bara kodonposition där alla variabler till slut blev var signifikanta.  

Utifrån den analys som gjorts kan man se resultatet bekräftar tidigare studier om att 
kodonposition påverkar variationen i den maximala diskrimineringen d, och att noggrannheten 
minskar i kodonposition tre och där noggrannheten ökar i kodonposition två om man jämför med 
kodonposition 1. 

När det gäller uppdelningen på aminosyror var det bara aminosyran Lys som blev signifikant. Där 
kunde det konstateras att det i genomsnitt ökade noggrannheten när denna aminosyra försökte 
binda med mRNA. 

Tittar man på de individuella basparen så fanns det signifikanta samband i mRNA-bas U och tRNA-
bas C där båda baserna minskar noggrannheten när de försöker binda. Slutligen så fanns det en 
del interaktionseffekter mellan nukleotiderna. 
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Bilaga 1: Regressionsutskrifter 

 

Modell 1: 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-18.2390  -9.0114   0.5858   7.6139  18.7820  

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)   27.527      2.126  12.946  < 2e-16 *** 

Bas2           0.438      3.007   0.146    0.885     

Bas3         -14.318      3.007  -4.761 1.26e-05 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 9.744 on 60 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.342, Adjusted R-squared:   0.32  

F-statistic: 15.59 on 2 and 60 DF,  p-value: 3.526e-06 

 

Analysis of Variance Table 

 

Response: ((kodondata$Bas_d^0.21) - 1)/0.21 

          Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)     

Bas        2 2960.6 1480.28  15.591 3.526e-06 *** 

Residuals 60 5696.7   94.94                       

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Modell 2: 

 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-15.8517  -6.5854   0.6389   6.3042  17.6406  

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)  25.4208     3.2573   7.804 2.04e-10 *** 

Bas2          4.4515     3.0176   1.475  0.14597     

Bas3         -9.1651     3.5841  -2.557  0.01340 *   

mRNA_basC     1.4557     3.5138   0.414  0.68030     

mRNA_basG    -1.4259     3.2859  -0.434  0.66606     

mRNA_basU    -5.9692     3.3528  -1.780  0.08065 .   

tRNA_basC    12.4517     3.8687   3.219  0.00218 **  

tRNA_basG     0.1441     4.3037   0.033  0.97342     

tRNA_basU    -2.8824     3.6333  -0.793  0.43106     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 8.463 on 54 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.5532, Adjusted R-squared:  0.487  

F-statistic: 8.358 on 8 and 54 DF,  p-value: 2.679e-07 

 

Analysis of Variance Table 
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Response: ((kodondata$Bas_d^0.21) - 1)/0.21 

          Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)     

Bas        2 2960.6 1480.28 20.6659 2.164e-07 *** 

mRNA_bas   3  559.8  186.61  2.6052  0.061117 .   

tRNA_bas   3 1268.9  422.96  5.9049  0.001464 **  

Residuals 54 3868.0   71.63                       

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Modell 3: 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-13.3347  -2.5321  -0.4719   3.7365  12.9646  

 

Coefficients: (4 not defined because of singularities) 

                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)          28.1082     2.9916   9.396 1.53e-12 *** 

Bas2                  4.4515     2.1002   2.120 0.039133 *   

Bas3                 -9.1651     2.4945  -3.674 0.000591 *** 

mRNA_basC            -8.5950     4.1651  -2.064 0.044375 *   

mRNA_basG             0.5628     4.1651   0.135 0.893066     

mRNA_basU             7.7733     5.1012   1.524 0.133982     

tRNA_basC             5.0866     4.5022   1.130 0.264065     

tRNA_basG            -1.9959     4.2508  -0.470 0.640759     

tRNA_basU           -15.7481     3.8031  -4.141 0.000136 *** 

mRNA_basC:tRNA_basC  12.2116     6.3623   1.919 0.060771 .   

mRNA_basG:tRNA_basC       NA         NA      NA       NA     



 

23 
 

mRNA_basU:tRNA_basC  -1.8700     7.0109  -0.267 0.790798     

mRNA_basC:tRNA_basG       NA         NA      NA       NA     

mRNA_basG:tRNA_basG   5.2662     5.3771   0.979 0.332211     

mRNA_basU:tRNA_basG -22.6394     6.1309  -3.693 0.000558 *** 

mRNA_basC:tRNA_basU  24.8547     5.1012   4.872 1.20e-05 *** 

mRNA_basG:tRNA_basU       NA         NA      NA       NA     

mRNA_basU:tRNA_basU       NA         NA      NA       NA     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 5.89 on 49 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.8036, Adjusted R-squared:  0.7515  

F-statistic: 15.42 on 13 and 49 DF,  p-value: 4.538e-13 

 

Analysis of Variance Table 

 

Response: ((kodondata$Bas_d^0.21) - 1)/0.21 

                  Df  Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)     

Bas                2 2960.55 1480.28 42.6641 1.861e-11 *** 

mRNA_bas           3  559.82  186.61  5.3783  0.002792 **  

tRNA_bas           3 1268.88  422.96 12.1904 4.444e-06 *** 

mRNA_bas:tRNA_bas  5 2167.86  433.57 12.4963 7.736e-08 *** 

Residuals         49 1700.11   34.70                       

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 
Modell 4: 
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Residuals: 

    Min       1Q   Median       3Q      Max  

-10.1583  -1.7254  -0.2668   2.3505  10.9447  

 
Coefficients: (4 not defined because of singularities) 

                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)          27.0819     2.6763  10.119 6.02e-13 *** 

Bas2                  7.4977     2.0717   3.619 0.000773 *** 

Bas3                -10.9536     2.2373  -4.896 1.42e-05 *** 

mRNA_basC            -8.5950     3.3164  -2.592 0.012995 *   

mRNA_basG             0.5628     3.3164   0.170 0.866037     

mRNA_basU             7.7733     4.0617   1.914 0.062319 .   

tRNA_basC             5.9079     3.9899   1.481 0.145976     

tRNA_basG             2.5423     3.7959   0.670 0.506601     

tRNA_basU           -19.7390     4.0644  -4.857 1.62e-05 *** 

tRNAGCA              -2.2990     2.3888  -0.962 0.341227     

tRNAGUA               3.3582     2.4724   1.358 0.181463     

tRNAGUC              -2.9715     2.8677  -1.036 0.305911     

tRNAGUG              -5.1083     2.8747  -1.777 0.082647 .   

tRNAUUC               2.8392     3.3070   0.859 0.395348     

tRNAUUU               9.1757     3.6253   2.531 0.015112 *   

mRNA_basC:tRNA_basC  12.2116     5.0659   2.411 0.020276 *   

mRNA_basG:tRNA_basC       NA         NA      NA       NA     

mRNA_basU:tRNA_basC  -1.8700     5.5823  -0.335 0.739265     

mRNA_basC:tRNA_basG       NA         NA      NA       NA     

mRNA_basG:tRNA_basG   5.2662     4.2815   1.230 0.225387     

mRNA_basU:tRNA_basG -22.6394     4.8816  -4.638 3.28e-05 *** 
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mRNA_basC:tRNA_basU  24.8547     4.0617   6.119 2.45e-07 *** 

mRNA_basG:tRNA_basU       NA         NA      NA       NA     

mRNA_basU:tRNA_basU       NA         NA      NA       NA     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 
Residual standard error: 4.69 on 43 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.8907,    Adjusted R-squared:  0.8425  

F-statistic: 18.45 on 19 and 43 DF,  p-value: 7.763e-15 

 
Analysis of Variance Table 

 
Response: ((kodondata$Bas_d^0.21) - 1)/0.21 

                 Df  Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)     

Bas                2 2960.55 1480.28 67.2945 5.716e-14 *** 

mRNA_bas           3  559.82  186.61  8.4832 0.0001534 *** 

tRNA_bas           3 1268.88  422.96 19.2281 4.657e-08 *** 

tRNA               6  754.24  125.71  5.7147 0.0001948 *** 

mRNA_bas:tRNA_bas  5 2167.86  433.57 19.7105 3.659e-10 *** 

Residuals         43  945.87   22.00                       

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 

Utskrifter för F-tester 

 

Analysis of Variance Table 

 

Model 1: ((kodondata$Bas_d^0.21) - 1)/0.21 ~ Bas 
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Model 2: ((kodondata$Bas_d^0.21) - 1)/0.21 ~ Bas + mRNA_bas + 

tRNA_bas 

  Res.Df    RSS Df Sum of Sq     F   Pr(>F)    

1     60 5696.7                                

2     54 3868.0  6    1828.7 4.255 0.001403 ** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Analysis of Variance Table 

 

Model 1: ((kodondata$Bas_d^0.21) - 1)/0.21 ~ Bas + mRNA_bas + 

tRNA_bas 

Model 2: ((kodondata$Bas_d^0.21) - 1)/0.21 ~ Bas + mRNA_bas + 

tRNA_bas +  

    mRNA_bas:tRNA_bas 

  Res.Df    RSS Df Sum of Sq      F    Pr(>F)     

1     54 3868.0                                   

2     49 1700.1  5    2167.9 12.496 7.736e-08 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Analysis of Variance Table 

 
Model 1: ((kodondata$Bas_d^0.21) - 1)/0.21 ~ Bas + mRNA_bas + 

tRNA_bas +  

   mRNA_bas:tRNA_bas 

Model 2: ((kodondata$Bas_d^0.21) - 1)/0.21 ~ Bas + mRNA_bas + 

tRNA_bas +  

   mRNA_bas:tRNA_bas + tRNA 

 Res.Df     RSS Df Sum of Sq      F    Pr(>F)     
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1     49 1700.11                                   

2     43  945.87  6    754.24 5.7147 0.0001948 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
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Bilaga 2: Antaganden 

Antaganden för modell 1 

. 

 

Figur 3: Histogram för residualerna i modell 1 

 

Figur 4: QQ-plot för residualerna i modell 1 

I Figur 3 kan histogram för residualerna i modell 1 synas. Den grafiska visualiseringen visar att 
fördelningen har en skevhet med många låg värden men liknar utöver det en normal fördelning. 
Q-Q-plotten i figur 4 bekräftar även den samma slutsats: Skevhet kan noteras nere i vänstra 
hörnet men linjen avviker inte alltför mycket från normalitet. 
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Normalitetstester visar även de att fördelningen för modell 1 inte avviker från normalitet. Med 
Shapiro-Wilks normalitetstest av residualerna testar vi nollhypotesen om att datan är normal mot 
den alternativa hypotesen att datan inte är normal. 

Tabell 12: Teststatistika för Shapiro-Wilks i modell 1 

Teststatistika p-värde 

0,9687 0,109 

 

Utifrån de värdena i tabell 12 så kan vi inte förkasta nollhypotesen om att datan är normal med 
en signifikansnivå på 5%. 

Angående heteroskedasticitet genomfördes Breusch–Pagans test för heteroskedasticitet där 
nollhypotesen är att datan är homoskedastisk. Med ett p-värde på 0,1828 kan vi ej förkasta 
nollhypotesen om att datan är homoskedastisk på 5%-nivån. 

Tabell 13: Teststatistika för Breusch-Pagan test för modell 1 

Teststatistika Frihetsgrader p-värde 
3,3992 2 0,1828 

 

Antaganden för modell 2 

 

 

Figur 5: Histogram för residualerna i modell 2 
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Figur 6: QQ-plot för residualerna i modell 2 

Ett histogram för residualerna i modell 2 hittas i figur 5. Fördelningen ser ut att följa en normal 
fördelning men har några outliers. I figur 6 kan Q-Q-plotten synas och även där kan spår av 
outliers ses i svansarna men  på det stora hela syns ingen större avvikelse från normalitet. 

Normalitetstester visar även de att fördelningen för modell 2 inte avviker från normalitet. Med 
Shapiro-Wilks normalitetstest av residualerna testar vi nollhypotesen om att datan är normal mot 
den alternativa hypotesen att datan inte är normal. 

Tabell 14: Teststatistika för Shapiro-Wilks i modell 2 

Teststatistika p-värde 
0,9716 0,1536 

 

Också i det här fallet genomförde genomfördes Breusch–Pagans test för heteroskedasticitet där 
nollhypotesen är att datan är homoskedastisk. Med ett p-värde på 0,08525 kan vi ej förkasta 
nollhypotesen om att datan är homoskedastisk på 5%-nivån. 

Tabell 3: Teststatistika för Breusch-Pagan test för modell 2 

Teststatistika Frihetsgrader p-värde 

13,8689 8 0,08525 
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Antaganden för modell 3 

 

 

Figur 7: Histogram för residualerna i modell 3 

 

Figur 8: QQ-plot för residualerna i modell 3 

Ett histogram för residualerna i modell 3 hittas i figur 7. Fördelningen ser ut att följa en normal 
fördelning. I figur 8 kan Q-Q-plotten synas och på det stora hela syns ingen större avvikelse från 
normalitet. 

Normalitetstester visar även de att fördelningen för modell 3 inte avviker från normalitet. Med 
Shapiro-Wilks normalitetstest av residualerna testar vi nollhypotesen om att datan är normal mot 
den alternativa hypotesen att datan inte är normal. 
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Tabell 15: Teststatistika för Shapiro-Wilks i modell 3 

Teststatistika p-värde 
0,9904 0,9076 

 

Också i det här fallet genomförde genomfördes Breusch–Pagans test för heteroskedasticitet där 
nollhypotesen är att datan är homoskedastisk. Med ett p-värde på 0,1331 kan vi ej förkasta 
nollhypotesen om att datan är homoskedastisk på 5%-nivån. 

Tabell 16: Teststatistika för Breusch-Pagan test för modell 4 

Teststatistika Frihetsgrader p-värde 
23,518 17 0,1331 

 

Antaganden för modell 4 

 

Figur 9: Histogram för residualerna i modell 4 
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Figur 10: QQ-plot för residualerna i modell 4 

Ett histogram för residualerna i modell 4 hittas i figur 9. Fördelningen ser ut att följa en normal 
fördelning. I figur 10 kan Q-Q-plotten synas och på det stora hela syns ingen större avvikelse från 
normalitet. 

Normalitetstester visar även de att fördelningen för modell 4 inte avviker från normalitet. Med 
Shapiro-Wilks normalitetstest av residualerna testar vi nollhypotesen om att datan är normal mot 
den alternativa hypotesen att datan inte är normal. 

Tabell 17: Teststatistika för Shapiro-Wilks i modell 4 

Teststatistika p-värde 

0,9878 0,7888 

 

Också i det här fallet genomförde genomfördes Breusch–Pagans test för heteroskedasticitet där 
nollhypotesen är att datan är homoskedastisk. Med ett p-värde på 0,3754 kan vi ej förkasta 
nollhypotesen om att datan är homoskedastisk på 5%-nivån. 

Tabell 18: Teststatistika för Breusch-Pagan test för modell 4 

Teststatistika Frihetsgrader p-värde 

24,5221 23 0,3754 
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Bilaga 3: R-kod  
library(AID) 

boxcoxnc(kodondata$Bas_d) 

shapiro.test(((kodondata$Bas_d^0.21)-1)/0.21) 

mod1 <- lm(((kodondata$Bas_d^0.21)-1)/0.21 ~ Bas, data=kodondata) 

mod2 <- lm(((kodondata$Bas_d^0.21)-1)/0.21 ~ Bas + mRNA_bas + tRNA_bas, data=kodondata) 

mod3 <- lm(((kodondata$Bas_d^0.21)-1)/0.21 ~ Bas + mRNA_bas + tRNA_bas + 
mRNA_bas:tRNA_bas, data=kodondata) 

mod4 <- lm(((kodondata$Bas_d^0.21) - 1)/0.21 ~ Bas + mRNA_bas + tRNA_bas + 
mRNA_bas:tRNA_bas + tRNA, data = kodondata) 

summary(mod1) 

anova(mod1) 

shapiro.test(resid(mod1)) 

library(lmtest) 

bptest(mod1) 

summary(mod2) 

anova(mod2) 

shapiro.test(resid(mod2)) 

bptest(mod2) 

summary(mod3) 

anova(mod3) 

shapiro.test(resid(mod3)) 

bptest(mod3) 

summary(mod4) 
anova(mod4) 

shapiro.test(resid(mod4)) 

bptest(mod4) 
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hist(resid(mod1), xlab = "Residualer", ylab = "Frekvens", main = "Histogram för residualerna i 
modell 1") 

qqnorm(resid(mod1), xlab = "Teoretiska kvantiler", ylab = "Observationskvantiler", main = "QQ-
plot för residualerna i modell 1") 

hist(resid(mod2), xlab = "Residualer", ylab = "Frekvens", main = "Histogram för residualerna i 
modell 2") 

qqnorm(resid(mod2), xlab = "Teoretiska kvantiler", ylab = "Observationskvantiler", main = "QQ-
plot för residualerna i modell 2") 

hist(resid(mod3), xlab = "Residualer", ylab = "Frekvens", main = "Histogram för residualerna i 
modell 3") 

qqnorm(resid(mod3), xlab = "Teoretiska kvantiler", ylab = "Observationskvantiler", main = "QQ-
plot för residualerna i modell 3") 

hist(resid(mod4), xlab = "Residualer", ylab = "Frekvens", main = "Histogram för residualerna i 
modell 4") 

qqnorm(resid(mod4), xlab = "Teoretiska kvantiler", ylab = "Observationskvantiler", main = "QQ-
plot för residualerna i modell 4") 

anova(mod1,mod2) 

anova(mod2,mod3) 

anova(mod3,mod4) 

 


