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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení numerických reprezentaci pro detekci 

překryvů. Úvodní část se věnuje popisu struktury deoxyribonukleové kyseliny. Dále 

jsou popsány sekvenační metody a techniky pro sestavení genomu. Další část se zabývá 

numerickými reprezentacemi, které převádějí sekvence DNA do numerické podoby. Na 

základě metrik podobnosti je otestováno použití těchto reprezentací pro detekci 

překryvů mezi čteními DNA. V praktické části práce je navržen a zrealizován 

algoritmus pro detekci překryvů za využití numerických reprezentací. Algoritmus je 

následně otestován na datech. 

Klíčová slova 

DNA, DNA sekvenování, sestavení genomu, numerické reprezentace, metriky 

podobnosti 

 

 

Abstract 

The bachelor´s thesis is focused on the evaluation of numerical representations 

suitability for overlap detection. Introductory part deals with description of 

deoxyribonucleic acid structure. The next part discribes sequencing methods and 

genome assembly techniques. Following part deals with numerical representations that 

convert DNA sequences into numerical form. Based on similarity metrics, the use of 

these representations is tested for the detection of overlaps between DNA reads. In the 

practical part of the thesis an algorithm for overlap detection is designed and 

implemented using numerical representations. The algorithm is then tested on data. 
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1 ÚVOD 

Velký pokrok v oblasti technologií v různých oblastech, včetně mikroskopie, chemie, 

biochemie nukleotidů, ukládání dat, nám umožnily realizovat alternativní strategie pro 

sekvenování DNA. Sekvenování se řadí mezi nejčastější postupy pro analýzu 

biologického materiálu a v současné době je k dispozici velké množství metod a technik 

pro provedení sekvenace. Mimo tradiční metody jako je Sangerova metoda či Maxam-

Gilbertova metoda se rozvinuly metody druhé generace, které způsobily ohromný 

rozvoj v moderní biologii. Tyto metody umožňují osekvenovat velké množství DNA 

najednou za příznivou cenu i čas a mimo jiné nám poskytly příležitost prozkoumat do 

hloubky obsah lidského genomu.  

I přes obrovskou vyspělost a výkonnost současných sekvenátorů, je nutné před 

samotnou sekvenací nastříhat DNA na kratší úseky, dosahující velikosti 1000 bp. 

Výjimku tvoří nanopórové technologie, které jsou schopné osekvenovat až tisíce bází 

dlouhé úseky, vyznačují se však poměrně velkou chybovostí, a proto se stále vyvíjí. 

Abychom získali sekvenci celé DNA, bylo nezbytné vyvinout techniky pro sestavení 

těchto fragmentů (čtení) zpátky do souvislých sekvencí. Sestavení genomu z přečtených 

úseků nazýváme anglickým termínem assembly. V dnešní době známe mnoho metod 

pro sestavení krátkých i dlouhých čtení do původní sekvence a stále dochází k jejich 

zlepšování. 

V této práci se zaměřím na hledání překryvů mezi čteními. Překrývající se čtení 

se spojují do delších úseků, dokud není dosaženo sestavení kompletní DNA. Při hledání 

překryvů se běžně používají techniky zpracování řetězců, které porovnávají jednotlivé 

znaky DNA. Zde je však využíváno numerických metod. Tyto metody jsou založené na 

překladu DNA ze znakové podoby do podoby číselné a nabízí možnost uplatnit bohaté 

množství výkonných metod zpracování signálu pro analýzu DNA. 

Ze začátku práce je nezbytné si připomenout DNA a její strukturu a vysvětlit si 

základní pojmy, které jsou s DNA spjaty.  

Dále se seznámíme s metodami sekvenování, které sahají až do 70. let minulého 

století.  V další části práce jsou rozebrány techniky pro sestavení genomu se zaměřením 

na grafové a řetězcové algoritmy. Poté se text dostává ke stěžejní části této práce, což 

jsou numerické reprezentace, které nám umožňují číslicové zpracování genomických 

signálů. Určité numerické metody využijeme k převodu sekvencí DNA do číselného 

signálu. Stejně tak, jako existují metody pro porovnání znakových úseků, tak existují i 

metriky určující podobnost mezi signály. Některé z těchto metrik představím a použiji 
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pro porovnání překryvů numerických sekvencí. Následně budou zhodnoceny výsledky 

testování a vybrány nejvhodnější metody a metriky.  

Po této spíše teoretické části následuje část praktická. S využitím dosažených poznatků 

je navržen algoritmus pro detekci překryvů mezi čteními s následnou implementací 

v programovacím jazyku Matlab. Funkčnost algoritmu je otestována na umělých datech, 

výsledky jsou dále diskutovány.  

Na závěr je zhodnoceno využití numerických reprezentací pro hledání překryvů, 

zaměřuji se zejména na přesnost detekce s ohledem na chybovost čtení, jelikož stále 

neexistují metody sekvenace, které by bezchybně přečetly pořadí nukleotidů v DNA 

sekvenci.     
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2 DNA 

Deoxyribonukleová kyselina společně s RNA (ribonukleová kyselina) patří do skupiny 

biochemických makromolekulárních látek zvané nukleové kyseliny. Již od roku 1944 

byla DNA předpokládanou nositelkou genetické informace. Za základní sekundární 

strukturu DNA se považuje dvojitá pravotočivá šroubovice, která stala se symbolem 

molekulární biologie. 

Objev struktury DNA umožnil vysvětlení procesů replikace, transkripce a 

translace na molekulární a submolekulární úrovni. Objevem dvoušroubovice DNA bylo 

vytvořeno nové paradigma molekulární biologie. Model struktury DNA se stal 

předmětem zkoumání různých fyzikálních přístrojů, bádalo se především o platnosti 

modelu, molekulové a atomové struktuře. Používaly se techniky například elektronové 

mikroskopie, spektroskopie, nukleární magnetické resonance, rentgenové difrakce a 

jiné.  Do současné doby bylo nashromážděno mnoho informací o struktuře DNA, které 

skýtají velmi dobrý obraz o molekulární stavbě nukleových kyselin, což nám vysvětluje 

množství jejich biologických funkcí. [1] [7]  

2.1 Struktura DNA 

Nukleové kyseliny jsou, stejně jako ostatní biopolymery, tvořeny jednoduchými nebo 

větvenými řetězci svých stavebních jednotek – monomerů. V případě nukleových 

kyselin nazýváme tyto jednotky nukleotidy, které jsou poskládané do 

polynukleotidového řetězce. Pořadí nukleotidů v DNA nám udává primární strukturu 

této molekuly [8]. Z chemického i strukturního hlediska se každý nukleotid skládá ze tří 

odlišných částí: cukerného zbytku, dusíkaté báze a zbytku kyseliny fosforečné. [7] 

Nukleové kyseliny dělíme dle obsaženého cukerného zbytku na DNA obsahující 

deoxyribózu a RNA obsahující ribózu. Deoxyribózu i ribózu řadíme mezi cyklické D-

pentózy. Zbytek kyseliny fosforečné je příčinou kyselého charakteru nukleových 

kyselin a zprostředkovává vazbu mezi pentózami 3‘, 5‘ - fosfodiesterovými vazbami. 

Fosfátové skupiny jsou napojeny na uhlíky cukru C3‘ předchozího nukleotidu a na 

uhlíky C5‘ nukleotidu následujícího. Podle toho, který uhlík deoxyribózy či ribózy je na 

koncích řetězce volný, označujeme konce 5‘ a 3‘. Dusíkaté báze jsou navázány vždy na 

prvním uhlíku cukerného zbytku glykosidickou vazbou. Rozlišujeme dva druhy 

dusíkatých bází. Bicyklické purinové (adenin, guanin) a monocyklické pyrimidinové 

(cytosin, uracil a tymin) báze. DNA obsahuje báze adenin, guanin, cytosin a tymin. 

V případě RNA je místo tyminu jeho demetylovaná forma, uracil. [1] [7] 
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DNA je tvořena dvěma antiparalelními řetězci nukleotidů, tedy řetězci, které 

mají opačný směr fosfodiesterové vazby [8]. Tyto řetězce jsou zároveň vzájemně 

komplementární, jelikož významnou vlastností nukleových kyselin je tvorba párů jejich 

dusíkatých bází a komplementarita nám dává přísná pravidla, jak se nukleotidy párují. 

Vazba je zprostředkovaná vodíkovými můstky mezi polárními skupinami bází. Adenin 

se páruje s thyminem dvěma vodíkovými můstky a guanin s cytosinem prostřednictvím 

tří vodíkových můstků. Toto párování je hmotným nositelem genetické informace. Jiné 

varianty párování by mohly v případě DNA způsobit deformaci genetické informace. 

W-C páry jsou nepostradatelné pro stabilitu molekuly a na jejich procentuálním 

zastoupení závisí pevnost vzájemné vazby komplementárních řetězců. DNA obsahuje 

až několik milionů nukleotidových jednotek. [7] 

Nukleové kyseliny, jako nositelky genetické informace, zprostředkovávají 

správný přenos genetické informace z generace na generaci a také převod NK na 

proteiny. Proces přenosu genetické informace probíhá podle centrálního dogmatu 

molekulární biologie. (Obr. 2.1). [8]  

Obr. 2.1 Centrální dogma molekulární biologie (Převzato a upraveno z: [23] ) 

Podle tohoto dogmatu je možné genetickou informaci přepisovat z DNA do RNA a 

naopak. Z řetězce nukleotidů RNA je pak možné informaci přeložit do řetězce 

aminokyselin proteinu, kdy vždy trojice nukleotidů kóduje jednu aminokyselinu dle 

genetického kódu. Převod RNA na protein se nazývá translace, tento děj je 

jednosměrný. [8] 

 Jak už bylo zmíněno, k získání genetické informace, je nezbytné znát primární 

strukturu DNA. Pro stanovení pořadí nukleotidů v řetězci se používají techniky 

sekvenování, kterým je věnována další kapitola.  

  



15 

 

3 SEKVENACE DNA  

Termín sekvenování obecně chápeme jako stanovení primární struktury, tedy pořadí 

základních stavebních prvků řetězců biopolymerů. U DNA se jedná o určení pořadí 

nukleotidů, u bílkovin jde o pořadí aminokyselin [7]. Metody sekvenování nám 

umožňují rychle a spolehlivě určit sekvenci nukleotidů a mají zásadní význam v analýze 

genomů. Pomáhají nám také pochopit základní principy biologických pochodů 

v organismech a také ke stanovení pořadí aminokyselin v kódovaných proteinech. Dále 

poskytují znalosti o regulaci tvorby proteinů a dovolují podrobně určit povahu mutací, 

projevující se vznikem genetických onemocnění. Sekvenační techniky uspíšily rozvoj 

dalších molekulárních metod, jako je např. PCR. [9] 

Metody sekvenace však nejsou stěžejním tématem této práce, proto si popíšeme 

pouze některé. 

3.1 Příprava knihovny 

Pro většinu metod je před začátkem sekvenování důležitá příprava sekvenační 

knihovny, abychom po sekvenaci dostali dostatečně silný signál. Je proto nezbytné 

získat uspokojivé množství molekul DNA úseku, který je sekvenován. Každá 

analyzovaná báze se tudíž nachází na velkém počtu molekul DNA, nikoli pouze na 

jedné. [7] 

V současné době většina genomových projektů využívá pro sekvenování celých 

genomů strategii zvanou „whole-genom shotgun“, kdy se genomová DNA rozštěpí na 

malé náhodné fragmenty. V závislosti na technologii jsou tyto fragmenty následně 

sekvenovány. [16] 

Příprava knihovny má obecně stejný postup: nastříhání DNA, ošetření konců 

fragmentů a navázání sekvenačních adaptorů, amplifikace (namnožení) a samotný 

proces sekvenace [7]. Nejběžněji uplatňovaným počátečním materiálem pro 

sekvenování DNA jsou proto restrikční fragmenty, vytvořené enzymatickou restrikcí či 

fyzickým štěpením. Poté nastává namnožení úseků ve vhodném klonovacím vektoru, 

nebo amplifikace metodou PCR. [9] 

Při klonování se využívá bakteriální umělý chromozom (zkratka BAC). Lidská 

DNA je rozdělena na kusy, které jsou poměrně velké, ale stále dobře zpracovatelné (asi 

150 000 a 200 000 párů bází). Fragmenty jsou klonovány v bakteriích, které uchovávají 

a replikují lidskou DNA tak, aby mohla být připravena v dostatečně velkém množství 

pro sekvenování. Předností této metody je nízká chybovost, jelikož bakterie jsou 

schopné kontrolovat a opravovat děje procesu replikace. [7]  
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Kromě náročné přípravy sekvenační knihovny s sebou sekvenace přináší vysoké 

nároky ze strany výpočetního zpracování dat při sestavování osekvenovaných 

fragmentů do původních souvislých sekvencí na základě jejich překryvu. Toto skládání 

je nazýváno anglickým termínem assembly. [16]  

Metody sestavení však budou v této práci probrány později.  

3.2 Metody první generace 

3.2.1 Sangerova metoda 

Položení základního kamene metod DNA sekvenace se pojí se jmény Sanger, Maxam, 

Gilbert. Jako první byla popsána metoda na principu in vitro syntézy nového řetězce, 

který je komplementární k jednovláknovému templátu. Aplikuje se při tom enzym 

polymeráza stejně jako při replikaci DNA, a také fluorescenční značení pro stanovení 

sledu nukleotidů. Princip této metody popsal britský vědec Frederik Sanger společně 

s kolegy v roce 1973. Proces podléhal úpravám, až se stal podstatou pro tzv. „plus 

minus“ metodu, vytvořenou speciálně pro určení jednovláknového DNA genomu 

bakteriofágu phiX174. Sekvenci Sanger publikoval v roce 1977. Ve stejném roce ale 

Sanger se svým týmem popsal novou metodu terminátorové sekvenace (dideoxy).  

Opětovně se při ní syntetizuje nový řetězec podle předlohy s využitím DNA polymerázy 

a radioaktivního značení bází. Polymeráza dle vzorové DNA přiřazuje na 3‘ konec 

řetězce volné nukleotidy z reakční směsi. Před začátkem syntézy je však nutné navázat 

před analyzovaný úsek synteticky připravený primer, který je pak dále elongován. 

Podstatou čtení pořadí bází je přerušení polymerace v místě určité báze. To je 

provedeno tak, že se do řetězce náhodně připojí pozměněná nukleotidová báze (tzv. 

dideoxynukleotid), která neobsahuje hydroxylovou skupinu na třetím uhlíku, a zabrání 

DNA polymeráze v syntéze vznikajícího řetězce. Jak už bylo zmíněno, modifikované 

báze jsou na konci řetězce značené fluorescenčním barvivem. Každý jednotlivý 

nukleotid A, C, T nebo G je označený jinou barvou, což nám umožňuje poměrně snadno 

stanovit, o jakou bázi se jedná. Díky náhodnosti ukončení syntézy řetězce, dostáváme 

po dostatečném počtu opakování směs různě dlouhých molekul. Svou délkou odpovídají 

všem možným pozicím v templátovém řetězci. [7] [14]  

Následně se tedy molekuly DNA separují kapilární elektroforézou a s využitím 

jejich odlišného fluorescenčního značení dochází k automatickému snímání a převedení 

do podoby elektroforegramu (Obr. 3.1), který znázorňuje intenzity jednotlivých bází na 

daných pozicích. 
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Dříve byly všechny modifikované nukleotidy značené radioaktivním 
32

P. 

Sekvenace se proto rozdělila do čtyř různých reakcí, kdy každá obsahovala pouze jeden 

dideoxy-nukleotid. Separování pak probíhalo podle délky gelovou elektroforézou a 

vizualizace pomocí radioaktivního značení. [7]  

Po dlouholetém zlepšování Sangerovy metody je nyní umožněno stanovení 

dlouhých fragmentů, kdy délka jednoho čtení může dosahovat až 1000 bp na jednu 

sekvenační reakci, s přesností až 99,9 % [13]. Zejména použití polyakrylamidových 

gelů nám dovoluje separovat fragmenty DNA podle jejich délky s rozlišením na úrovni 

jednoho nukleotidu. [7]  

Mezi nevýhody dříve patřila možnost sekvenování pouze jednoho úseku, 

v současné době však existují moderní sekvenátory schopné sekvenovat desítky 

odlišných molekul DNA během jednoho provozu přístroje [7]. Omezující faktor je 

poměrně vysoká cena (cca 500 dolarů/ 1 Mb) a nízká rychlost [13]. Nevhodný je pro 

sekvenování celých genomů nebo pří stanovení menších genů u většího počtu 

organismů. [14]  

3.2.2 Maxam – Gilbertova metoda  

V témže roce 1977 také uvedli Allan Maxam a Walter Gilbert alternativní metodu, která 

je založena na chemické přeměně bází a specifickém štěpení řetězců DNA v místě 

přeměny báze. Z toho důvodu je proto někdy označována jako chemická metoda. Od 

Sangerovy metody se liší hlavně tím, že nedochází k syntéze nového řetězce, ale je 

štěpena molekula analyzované sekvence DNA, jež může být i dvouvláknová. Výstupem 

této metody jsou opět různě dlouhé kopie počáteční sekvence. Fragmenty jsou na 

jednom konci radioaktivně značeny, na rozdíl od Sangerovy metody je možné značit 

konce 5‘ i 3‘ a je umožněno přečíst asi 250 bp z obou konců. Sekvence jsou oddělovány 

na základě jejich délky gelovou elektroforézou. Následně dochází k vizualizaci 

radioaktivních značek konců fragmentů a díky tomu zjistíme, jaká báze se nachází v 

daném místě. I přes počáteční úspěch Maxam-Gilbertovy metody se do popředí dostala 

Sangerova metoda hlavně díky možnosti využití neradioaktivního značení sekvencí a 

rovněž díky postupné automatizaci sekvenace. [7]  

Obr. 3.1 Výsledek sekvenace DNA automatickým sekvenátorem, Zdroj: (Wikipedie) 
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3.3 Metody druhé generace 

Potřeba sekvenování stále většího množství sekvencí či rovnou celých genomů za kratší 

časový úsek a menší náklady vedla k zavedení nových sekvenační metod tzv. druhé 

generace (Next Generation Sequencing, NGS). I když je tradiční Sangerovo 

sekvenování používáno dodnes, metody druhé generace umožnily celkovou analýzu 

genomu, který jsou schopné v rámci jediné laboratoře lehce osekvenovat v řádu 

několika hodin až dnů. Také výdaje se mnohonásobně snížily díky možnosti masivního, 

paralelního sekvenování, kdy může být zároveň sekvenováno až milion rozdílných 

molekul DNA najednou [14]. Výhody sekvenování DNA druhé generace jsou 

doprovázeny několika nevýhodami. Nejvýznamnější z nich zahrnuje délku čtení, jelikož 

u všech nových platforem jsou v současnosti délky čtení mnohem kratší než u tradičních 

sekvenací a bývají také o něco málo přesnější. Maximální délka čtení dosahuje 100 až 

500 bází. Musíme brát však v potaz, že tyto technologie se budou nadále zlepšovat, 

stejně jako se konvenční metody sekvenování vyvíjely během tří desetiletí, než dospěly 

do současné podoby. [13] [7] [14] 

Od roku 2005 se na trhu objevily tři hlavní technologie v oblasti metod druhé 

generace: GS (Genom Sequencer) technologie vytvořená firmou 454 Life Sciences 

(nyní přísluší společnosti Roche), HiSeq a GA (Genom Analyer) přístroje od firmy 

Illumina a instrument SOLiD od společnosti Applied Biosystems (ABI). Dále se ne poli 

sekvenačních technologií objevují metody HeliScope, Ion Torrent aj. [7] 

V současné době patří mezi nejpoužívanější způsoby sekvenování metoda 

Illumina, proto si právě tuto metodu podrobněji popíšeme v následující části. 

3.3.1 Illumina  

Reverzibilní terminátorová sekvenace je komerčně úspěšná metoda, která zpočátku 

patřila společnosti Solexa, ale roku 2007 byla odkoupena firmou Illumina a aplikována 

v přístroji GA (Genome Analyzer). V dnešní době Illumina nabízí celkově pět variant 

přístrojů provádějící tuto technologii sekvenace. Mezi nejvýkonnější nástroje patří 

HiSeq či systém HiSeqSQ, který umožňuje také čipovou analýzu. [7] Podstata 

sekvenace je založená na syntéze obdobně jako u Sangerovy metody. Knihovna 

fragmentů může být vytvořena jakoukoliv metodou vedoucí ke vzniku směsi sekvencí, 

které jsou obklopené adaptory. Amplifikace se provádí můstkovou PCR. Amplifikované 

sekvence jsou připojeny k pevnému substrátu pomocí adaptérů a tvoří můstky. Dochází 

k opakovanému množení molekul DNA, a tím dostáváme mozaiku milionů shluků, kdy 

každý obsahuje asi 1000 identických kopií jediného členu z knihovny templátů. [7]  
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Obr. 3.2 Můstková PCR, (Zdroj:[14]) 

Jako předloha pro sekvenaci se používá vždy jedno z namnožených vláken 

kopie. Druhé vlákno je odstraněno, jelikož by mohlo interferovat s probíhající 

sekvenaci. V každém cyklu sekvenace je do rostoucího řetězce polymerázovou reakcí 

zabudována báze s navázanou fluorescenční barvou, tím dochází k reverzibilní 

terminaci, tedy vratnému ukončení. V tomto okamžiku nastává přečtení nově přidané 

báze vysoce citlivou kamerou. Kamera díky fluorescenčním značkám pozná, jaký 

nukleotid byl přidán v každém z miliónů shluků. Následně je enzymaticky odštěpena 

fluorescenční látka a blokující část molekuly, může tak probíhat další kolo reakce. Po 

dokončení všech cyklů počítač zrekonstruuje sekvenci DNA. [14]  

Běžná délka čtení je 36 bp, nejdelší čtení se pohybují okolo 100 – 150 bp, ale 

způsobují vyšší chybovost, přesnost metody se však uvádí mezi 99 – 99,9 %. Chyba 

nastává například rozpadem signálu, neúplným štěpení fluorescenčních značek nebo 

terminačních částí. Reakce může být dále ovlivněna úbytkem a vyčerpáním 

polymerázy, vysvěcováním fluorescenčních barviv nebo nedostatečnou terminací. 

Dominantní typ chyby je substituce spíše než inzerce nebo delece, jelikož i když jsou ke 

značení nukleotidů používány odlišné fluorescenční značky pro každý nukleotid, jsou 

excitovány pouze dvěma lasery. Proto může dojít k substituci A/C a G/T.  Hlavní 

předností technologie je schopnost sekvenovat až stovky miliard bází najednou, mimo 

jiné je umožněno čtení sekvencí i z opačného směru. Cena při přepočtu na jednotlivé 
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báze je také velmi příznivá (0,5 – 2 dolarů /Mb) [13]. Společnost má kvalitně 

vypracované, standardizované a zaběhnuté protokoly a reagenční sady pro resekvenace 

známých genomů či sekvenace transkribovaných úseků. [7] [13] [14] 

    
Obr. 3.3 Srovnání metod sekvenování (Zdroj:[14]) 

3.4 Metody třetí generace  

V posledních letech se výzkum zaměřuje na rozvíjející se metody třetí generace, které 

usilují o eliminaci nutnosti štěpení DNA na menší fragmenty a následné amplifikaci. 

Tyto přístupy se zaměřují na možnosti čtení z původní molekuly a také na analýzu 

delších řetězců DNA, jde tedy o tzv. single-molecule přístup. V současné době jsou 

dostupné platformy od společností Pacific Bioscience (SMRT platforma), Helicos 

Genetic Analysis a Oxford Nanopore (instrumenty GRIDion a MINion). [25] [7] 

Oxford Nanopore (Obr. 3.4) pracuje na principu průchodu řetězce DNA přes 

elektricky rezistentní membránu obsahující nanopóry (bílkovinné nebo uměle 

vytvořené) [27]. Je-li nanopór otevřený a nic jej neblokuje, je detekován konstantní 

stejnosměrný proud, používaný jako referenční. Prochází-li nukleová kyselina 

nanopórem, dochází k částečnému rozvinutí terciální struktury. Vstup, průchod a výstup 

jednotlivých molekul analytu nanopórem způsobí pokles celkového procházejícího 

proudu, který je detekován citlivým zesilovačem a srovnáván s proudem referenčním. 

Báze mají rozdílné elektrické vlastnosti, proto se každý nukleotid podepíše na 

procházejícím proudu odlišně. Přístroje se liší zejména velikostí senzorů a počtem pórů 

v membráně. 
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Výhodou Oxford Nanopore je, že nepotřebuje žádná drahá fluorescenční činidla 

k označení DNA, tudíž cena této metody je oproti ostatním poměrně nízká (od 1 000 

dolarů /genom) [25]. Mezi nevýhody se řadí modulace signálu v některých oblastech 

nanopóru a také příliš rychlá translokace membránou, což se může projevit značnou 

chybovostí při sekvenaci. [26]  

 Metody však zatím nejsou rozšířeny ve větším měřítku, jelikož je provází řada 

technických omezení. Technologie se vyznačují vysokou frekvencí chyb v rozmezí 10-

15% [14]. Vznikají zejména, jdou-li stejné nukleotidy několikrát po sobě. To může mít 

za následek vznik inzercí či delecí. [7] [14]  

  

Obr. 3.4 Schéma metody Oxford Nanopore, Zdroj ([24])  
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4 GENOMOVÁ SESTAVENÍ 

Vývoj metod pro objasnění DNA sekvence v rámci genomu organismů vedl k převratu 

v biomedicínském výzkumu a současně ke genomové revoluci. V této části práce se 

zaměřím na algoritmy, které rekonstruují genomové sekvence z mnoha malých 

fragmentů DNA (čtení), tento proces označujeme jako genomové sestavení, anglicky 

assembly. [5] [7] 

Pokud se snažíme přečíst dosud neznámý genom, jedná se o tzv. de novo 

sekvenování. V tomto případě je obtížné zjistit, které úseky genomu byly přeloženy 

správně, či které úseky chybí, jelikož výsledný genom nemáme s čím porovnávat. Méně 

náročné je sestavení genomů, jejichž sekvence je již známa, zde mluvíme o resekvenaci. 

Resekvenace se používá například při hledání polymorfních míst u zkoumaných 

jedinců. Známá sekvence zde slouží jako vzor, na němž je možné získané krátké 

sekvence takzvaně mapovat. [15] [16] 

I přes velký pokrok technologií, které slouží k sekvenování DNA, mohou 

moderní přístroje přečíst pouze malé segmenty genomů většiny organismů. Velikost 

těchto segmentů se pohybuje od přibližně 100 párů bází (base pair - bp) do 10-20 kbp. 

Celogenomové sekvenování překonává omezení způsobené krátkými čteními tak, že 

původní DNA je náhodně rozdělena do mnoha úseků a jejich sekvenace probíhá 

paralelně. Postup fragmentace se opakuje několikrát. Díky náhodnosti fragmentace lze 

očekávat, že se jednotlivá čtení budou překrývat. [16]  

Pro správné sestavení jsou důležité tři parametry - délka čtení, pokrytí genomu 

(tzv. hloubka čtení - coverage) a minimální překryv mezi dvěma čteními, který může 

být účinně detekován assemblerem („sestavovatelem“ genomu). K efektivní 

rekonstrukci genomu musí být ve čteních každá původní báze obsažena 

několikanásobně. Délka čtení má také zásadní vliv, protože algoritmy sestavení 

optimalizované pro dlouhá čtení jsou zásadně odlišné od přístupů zaměřených na krátká 

čtení. Délka fragmentů je závislá na sekvenační technologii. [40] 

  Výkonné počítačové algoritmy jsou poté využívány ke spojování výsledných 

čtení sekvenace zpět do delších spojitých úseků – kontigů a ty zase do skaffoldů. 

Kontigy obvykle neobsahují žádné polymorfismy a poskytují mnohonásobné zarovnání 

čtení a konsenzuální (výslednou) sekvenci. Skaffoldy, někdy nazývané superkontigy 

nebo metakontigy, definují pozici a orientaci kontigů a také rozměry mezer mezi nimi. 

Pro většinu aplikací je nezbytné získat dlouhé kotingy. S daty obsahující dlouhá čtení je 

to možné i při poměrně omezené hloubce sekvence. Nicméně při použití technologií 

generující krátká čtení je zapotřebí vysoké celkové pokrytí (>100x). Při určování 

genomu je tedy generováno obrovské množství dat. Genom obratlovce (se 100x 
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pokrytím) při sekvenování vytváří datové soubory v řádu několika stovek gigabajtů. 

Během procesu sestavování dočasné soubory snadno překročí hranici terabajtu. 

Sestavení genomu je proto výpočetně náročný problém, který vyžaduje čas, zdroje a 

odborné znalosti. Pro konkrétní projekt sestavení genomu je třeba získat základní 

znalosti o velikosti genomu, mírách chyb sekvenční analýzy, obsahu repetic a stupni 

duplikací genů. [5] [33] 

Počítačové programy obvykle používají data sestávající z jednoduchých nebo 

párových čtení. Při párovém sekvenování jsou generována čtení se spárovanými konci 

(paired-end, mate-pair). Tato čtení jsou typicky přibližně stejné délky jako čtení 

jednoduchá, ale pocházejí z obou konců DNA fragmentů. Při skládání párových konců, 

které je prováděno na základě knihovny fragmentů, pak dostáváme sekvence několika 

desítek až stovek nukleotidů, které ohraničují neznámý úsek, ale máme alespoň 

představu o přibližné délce tohoto úseku. [5] [31] 

Získaná data nám poté dávají informace o směrové a prostorové orientaci 

sekvencí. To může být využito při skládání kontigů do větších úseků – skaffoldů 

(scaffolds), při tvoření pracovní sekvence (draft), přemostění duplikací či repeticí, 

analýze a hodnocení výsledných genomů. Párové konce mohou také indikovat velikost 

opakujících se oblastí a vzdálenost mezi kontigy. [7] [16]  

V posledním kroku jsou výsledné skaffoldy často spojeny do souvislých skupin 

nebo umístěny na chromozomy. Pravděpodobně nejlepší způsob jak orientovat a 

uspořádat skaffoldy do delších sekvenčních bloků jsou genetické mapy. [5]  

Existuje celá řada softwarů dostupných pro sestavení sekvenačních dat a nové 

programy jsou neustále vyvíjeny. Od roku 2005 bylo vytvořeno nebo upraveno několik 

softwarů, které jsou speciálně určeny pro sestavení genomu ze sekvenačních dat druhé 

generace [33]. V následující části si uvedeme nejčastější metody, na kterých bývají 

assemblery založené.  

4.1 Řetězcové algoritmy 

Ukkonen a spol. [39] formulovali problém sestavení DNA jako problém nalezení 

nejkratšího řetězce, který zahrnuje všechny čtení jako podřetězce. Tato formulace tzv. 

Occamovy břitvy předpokládá, že zrekonstruovaný genom je nejúspornější výsledek 

sestavení ze sady čtení. Jejich práce ukázala, že sestavení genomové sekvence je 

výpočetně těžko řešitelné a nalezení správného řešení může vyžadovat prozkoumání 

exponenciálního počtu možných řešení. Snaha najít alespoň přibližné řešení vedla 

k prvnímu praktickému genomovému assembleru. [5] 

Jedna z nejjednodušších metod pro sestavování genomové sekvence zahrnuje 

iterativní spojování čtení v sestupném pořadí kvality jejich překryvů. Jinak řečeno, 
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proces začíná spojením dvou čtení s nejlepším překryvem (z hlediska délky překrytí 

nebo složitějšího měřítka kvality). Tento proces se dále opakuje, dokud není dosaženo 

minimálního prahu kvality překryvu. Výsledkem je, že vznikající sekvence (tj. kotingy) 

roste buď přidáváním čtení, nebo spojováním dříve vytvořených kotingů. Překryvy 

čtení, které jsou v rozporu s již vytvořenými kotingy, se neberou v úvahu. Přístup je 

nazýván „greedy approach‘‘ – hladový algoritmus, protože v každém kroku usiluje o 

„nejlačnější“ (lokálně optimální) volbu. Navzdory své jednoduchosti tento přístup a 

jeho obměny poskytují dobrý odhad optimálního sestavení. Hladové algoritmy však 

mohou uvíznout v lokálním maximu, pokud se kontig spojí se čteními, které by s jinými 

kontigy utvořily ještě lepší spojení.[5][33] 

Na tuto metodu spoléhalo také mnoho prvotních genomových assemblerů. Jeden 

z příkladů je Phrap, který byl hlavním assemblerem používaným k sestavení lidského 

genomu v rámci Human Genome Project. Dále TIGR Assembler, který byl použit 

k rekonstrukci genomu prvního žijícího organismu. Mezi další algoritmy založené na 

hladovém algoritmu patří SSAKE, SHARGS a VCAKE. [33] 

SSAKE byl jeden z prvních assemblerů krátkých čtení. Byl navržen pro 

nepárová krátká čtení jednotné délky. Používá vyhledávací tabulku čtení indexovaných 

podle jejich prefixů (počáteční části kontigů). SSAKE iterativně vyhledává čtení, která 

se překrývají. Kandidáti na spojení musí mít délku překryvu prefixu a sufixu (koncová 

část kontigu) nad stanoveným prahem. SSAKE si pečlivě vybírá mezi různými čteními 

se stejně dlouhým překryvem. Software zjistí, kdy soubor testovacích čtení představuje 

větší prodloužení a tato čtení spojí. Po nalezení větve grafu, je ukončeno jeho 

rozšiřování. Pokud již žádné překryvy čtení nedosahují minimálního prahu, je tato 

hodnota snížena. Uživatelské nastavení určuje, s jakou agresivitou algoritmus 

překonává repetiční překážky a oblasti s nízkým pokrytím. [33] 

SHARCGS pracuje také s krátkými nepárovými čteními o stejné délce a vysokém 

pokrytí jako SSAKE. SHARCGS však k základnímu algoritmu SSAKE přidává určité 

úpravy, které tento software činí citlivější na chyby ve čteních. Vyšší citlivost je 

zajištěna filtrací souboru čtení pokaždé s různou striktností. Výsledkem filtrace jsou tří 

filtrované sady, které jsou sestavovány odděleně iterativním prodlužováním kontigu. Na 

závěr se slučují všechny tři sady kontigů s využitím zarovnání sekvencí. Cílem sloučení 

je rozšíření kontigu z filtrované sady s přísným kritériem tím, že se začlení delší kontigy 

ze sady s méně přísným kritériem filtrace.[33] 

I přes obrovské počáteční úspěchy má hladový přístup vážná omezení, jelikož 

vzhledem k lokální povaze nemůže účinně zvládat repetiční úseky. Vzhledem k tomu, 

že se velikost a složitost sekvenovaných genomů zvyšovala, byl tento přístup nahrazen 
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složitějšími grafovými algoritmy, které jsou lépe schopné modelovat a vyřešit sestavení 

genomů s vysokým počtem repetic. [5] 

4.2 Grafové algoritmy 

Jak už bylo uvedeno, potřeba brát ohled i na repetice vedla k novým modelům sestavení 

sekvencí, tyto metody jsou založeny na grafech a tvoří základ prakticky všech 

moderních assemblerů. Graf představuje jakési zobecnění, které se v počítačové vědě 

široce využívá. Teorie grafů reprezentuje čtení sekvencí a jejich odvozené vzájemné 

vztahy jako vrcholy (uzly) a hrany v grafu. Procházení (cesta) grafem znázorňuje 

uspořádání čtení, která mohou být spojena dohromady. Sekvenační assembler se 

pokouší najít tu nejoptimálnější cestu grafem, která nejlépe rekonstruuje základní 

genom a zároveň se snaží vyvarovat vytváření nesprávných sestavení tím, že příjme 

chybné cesty způsobené repeticemi.[4][33] 

4.2.1 OLC grafy 

Overlap Layout Consensus neboli metoda překryvů je nejjednodušší model sestavení 

založený na grafech. Každé čtení sekvence představuje vrchol grafu a dvojice vrcholů 

jsou spojeny hranou, pokud se čtení překrývají. Některé formulace definují pár vrcholů 

pro každé čtení, jeden vrchol reprezentuje začátek a druhý konec čtení. Hrany spojující 

tyto vrcholy potom představují sekvenci čtení. V tomto případě je překryv 

reprezentován hranou z koncového vrcholu jednoho čtení do koncového vrcholu jiného 

čtení. Graf může mít odlišné prvky a vlastnosti, které rozeznávají konce 5’ a 3’, 

sekvence ve stejném směru a reverzně komplementární sekvence, délku čtení, překryvů 

a typ překryvu. [5] [33] 

 Proces sestavení obvykle probíhá ve třech hlavních etapách. Nejdříve se zjistí 

překrývající se dvojice čtení (overlap). Za druhé je vytvořen graf a nalezeno vhodné 

uspořádání a orientace čtení (layout). Nakonec se z uspořádaných a orientovaných čtení 

vypočítá konsenzuální sekvence (consensus). [5]  

Fáze hledání překryvů obvykle požaduje značný výpočetní čas. Teoreticky 

bychom mohli jednoduše porovnávat všechny dvojice čtení pomocí dynamického 

programování, abychom zkontrolovali, zda má každá dvojice významný překryv 

(určený délkou překrytí a podobností v překrývajících se oblastí). Tento přístup je 

výpočetně náročný a je vhodný pouze k sestavení sekvencí velmi malých genomů. [33] 

Pro urychlení detekce překryvů se veškerý sestavovací software do určité míry spoléhá 

na pojem k-mer. K-mer je sekvence k bazí, kde k je nějaké kladné celé číslo (k je 

obvykle v rozsahu 16-24 bází). Čtení s vysokou podobností sekvencí musí zákonitě 

sdílet k-mery v jejich překrývajících se oblastech. Software předběžně vypočítá obsah 
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k-merů ve všech čteních, vybere překrývající se kandidáty, kteří sdílejí k-mery a 

vypočítá jejich zarovnání pomocí k-merů. Zjištění překryvů je citlivé na nastavení 

velikosti k-meru, minimální délce překryvu a minimální procentuální hodnotě 

požadované pro překrytí. Tyto tři parametry ovlivňují odolnost vůči chybám ve čtení a 

nízkému pokrytí sekvencí. Větší hodnoty parametrů vedou k přesnějším, avšak kratším 

kontigům. Společné k-mery je obecně jednodušší nalézt než překryvy, proto tato 

technika výrazně snižuje vyhledávací prostor a je široce používána. [5] 

Jelikož optimální řešení uspořádání skaffoldů je výpočetně neproveditelné, 

v tomto kroku se usiluje o generování unitigů, což jsou soubory čtení, které mohou být 

jednoznačně sestaveny s velmi malou pravděpodobností chybného sestavení. Assembler 

obvykle odstraňuje nekvalitní čtení sekvencí a překryvy, poté odstraní i nadbytečné 

hrany. Nakonec algoritmus uspořádání nalézá jednoznačně definované oblasti grafu. 

Po tom, co jsou čtení uspořádána a správně orientována, je vytvořeno vícenásobné 

zarovnání z řetězce překryvů a vyvozuje se konsensuální sekvence. [5] 

Navzdory úspěchu metod OLC s daty pocházející ze Sangerova sekvenování, 

tato strategie měla problémy, když měla pracovat s obrovským množstvím krátkých 

čtení, které je generováno nástroji druhé generace pro sekvenování DNA. Výpočet 

překryvů hned v první fázi procesu byl velkou překážkou. Metody byly nepraktické, 

když se setkaly se soubory dat obsahující stovky gigabází sekvence. Falešné shody 

způsobené krátkou délkou čtení znehodnotily výpočet překryvu, dokonce i s chytrými 

technikami snižující vyhledávací prostor indexováním k-merů. Velikost výsledného 

grafu překryvů se také ukázala jako problematická. Počet hran v překryvném grafu roste 

kvadraticky s hloubkou pokrytí a počtem repetic. Velká hloubka dat a mnoho falešných 

překryvů může způsobit, že je graf neprakticky velký. Později byl však tento přístup 

optimalizován i pro velké genomy v softwarech zahrnující Celera Assembler, Arachne, 

CAP a PCAP. [32] 

Celera Assembler je assembler založený na principu OLC vyvinutý pro data 

generovaná Sangerovým sekvenování a je revidovaný pro data z platformy 454 Life 

Science. Revidovaná verze, nazvaná CABOG, sestavuje počáteční unitigy, ale 

nezahrnuje do nich čtení, které jsou podřetězce jiných čtení, protože jsou náchylnější k 

tvorbě falešných překryvů způsobených repeticemi. CABOG nejprve porovnává každé 

čtení se sadou překrývajících se čtení. Vyvozuje sekvenační chybu na jakékoliv bázi, 

která je v rozporu se zbytkem překryvů. [33] 

V dalším kroku se aplikuje uživatelem definovaný práh míry chybovosti. 

Z překryvů, které splňují maximální práh chybovosti a minimální délky zarovnání, jsou 

vybrány nejlepší překryvy pro všechny konce čtení. Nejlepší překryv je definován jako 

zarovnání většiny bází. Graf překryvů je sestrojen ze čtení a nejlepších překryvů. V 
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grafu se vytváří unitigy z nejjednodušších cest, které jsou nerozvětvené a neprotínají se. 

Dále jsou spojovány unitigy do kontigů a ty zase do skaffoldů. Aplikuje se řada kroků k 

redukci grafu včetně odstranění přechodných hran. Nakonec se získá konsenzuální 

sekvence vypočítáním vícenásobného zarovnání sekvencí z rozložení skaffoldů a 

sekvenačních čtení. [33] 

Z důvodu velké výpočetní náročnosti a vyhledávacího prostoru se však většina 

postupů sestavování rozsáhlých dat s krátkými čteními sekvencí později spoléhá na de 

Bruijnův grafový přístup, který je podrobněji popsán níže.  

4.2.2 De Bruijnovy grafy 

De Bruijnovy grafy pro sestavení sekvence mají své kořeny v teoretické práci z konce 

80. let., kdy Pavel Pevzner [36] studoval problém rekonstrukce genomové sekvence, je-

li známa pouze její sada jednotlivých k-merů. Tato teoretická práce a následný vývoj se 

staly jádrem pro metody sestavení sekvencí na základě de Bruijnových grafů 

z celogenomových sekvenačních dat. [5] 

Sestavení De Bruijnem dosáhlo velkého významu až se vznikem vysoce 

výkonných sekvenačních technik druhé generace produkující krátká čtení. De Bruijnovy 

grafové přístupy mají značnou výhodu ve srovnání s koncepcí založenou na překryvech. 

Nevyžadují totiž nalezení překryvů mezi dvojicemi čtení, neukládají nezbytně 

jednotlivá čtení nebo jejich překryvy a komprimují nadbytečné sekvence.  Z tohoto 

důvodu nepotřebují drahé dynamické programovací postupy k identifikaci takových 

překryvů. Překryvy mezi čteními jsou totiž zahrnuté ve struktuře grafu. Některé de 

Bruijnovy algoritmy často používají metody předzpracování k odstranění chyb 

v sekvencích. [5] [34] 

Při konstrukci grafu je nejprve množina k-merů získána ze čtení a přidána do 

grafu jako vrcholy a ty k-mery, které pocházejí ze sousedních pozic ve čtení, jsou 

spojeny hranou. Existuje jeden uzel reprezentující k-mer, který začíná u každé báze. 

Hrany představují překryvy k-1 bazí. Sestavení poté probíhá metodou eulerovské cesty, 

kdy hledáme cestu grafem, při které projdeme každou hranou pouze jednou. V praxi je 

graf zkreslen chybami sekvenování a odchylkami ve vzorkování, proto se nepožaduje 

kompletní eulerovská cesta napříč grafem. I když je to v některých případech možné, je 

velice nepravděpodobné, že tato cesta odráží přesnou sekvenci genomu, jelikož 

obsažené repetice způsobují, že je zde potenciálně exponenciální množství možných 

cest grafem, kdy jenom jedna je správná. Ve většině případů se assembler pokouší 

sestavit kontigy z jednoznačných, nerozvětvených oblastí grafu. [5] [30] [41] 

De Bruijnův přístup je vhodnější pro velké objemy krátkých čtení a je široce využíván 

k sestavení krátkých čtení z platforem Solexa a SOLiD. V posledních letech bylo 
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vymyšleno mnoho strategií, které využívají vlastností de Bruijnova grafu snižující 

potřebnou paměť. Na de Bruijnovy algoritmy dále spoléhají často používané softwary 

pro sestavení, jako SOAPdenovo, ALLPATHS-LG a Velvet.[16] [29] 

Mnoho technik pochází z rodiny eulerovských assemblerů. Eulerovský software byl 

vyvinut pro čtení ze Sangerova sekvenátoru. Následně byl pozměněn pro krátká čtení 

produkovaná platformou 454 GS20, dokonce i pro kratší nepárová čtení od společnosti 

Illumina/Solexa a čtení s párovými konci od Solexy. [33] 

Euler před vytvořením samotného grafu filtruje čtení. Filtr detekuje chybné báze 

zaznamenáváním  k-merů s nízkou četností a následně je vylučuje nebo opravuje. Filtr 

spoléhá na nadbytečnost čtení a náhodnost sekvenační chyby. Nejpravděpodobnější k-

mery by se měly opakovat v několika čtení a naopak většina chybných k-merů by měla 

být ojedinělá.  Oprava je důležitá zejména u krátkých čtení s vysokou chybovostí a 

vysokým pokrytím. Opravení chyb snižuje celkový počet k-merů, a tak i počet uzlů v 

grafu. Korekce však riskuje zamaskování skutečného polymorfismu. Oprava může 

poškodit platné k-mery, které měly náhodně nízké pokrytí.[33] 

Euler vytvoří graf k-merů z filtrovaných a opravených čtení. Poté použije na graf 

řadu operací, kterými mají být překonány účinky sekvenčních chyb a genomických 

opakování. Euler opravuje substituční chyby, ale ne chyby způsobené inzercí nebo 

delecí. [33] 

Zpracováním k-merů, ne čtení, vyřazuje graf k-merů dlouhé souvislé informace 

ve čteních. Euler napravuje tuto chybu procesem zvaným threading – navlékání čtení 

přes graf. Zmapování čtení do grafu omezuje soubor platných cest grafem. To také 

umožňuje rozlišení repetic, jejichž délka je mezi délkou k a délkou čtení. Repetice delší 

než jednotlivá čtení jsou řešeny metodou párových konců. [33][35] 

V dalším kroku se zjednodušuje graf v oblastech s nízkou a vysokou hloubkou pokrytí 

ve čteních. Snižuje se rozvětvení cest grafem a odstraňují se hrany. Které se vyskytují 

opakovaně. [33] 

Grafy k-merů jsou citlivé na parametr k. Větší hodnoty k řeší delší repetice, ale 

také narušují sestavení v oblastech s nízkým pokrytím čtení. Proto Euler konstruuje a 

zjednodušuje dva grafy k-merů s různými hodnotami k. Stanovuje hrany přítomné v 

grafu s menší hodnotou k, které chybí v grafu s větší hodnotou k. Do druhého grafu se 

přidají odpovídající pseudo-hrany. Převzaté hrany rozšiřují cesty v druhém grafu a tím 

zvětšují kontigy v sestavení. Tato technika efektivně využívá velkých k-merů k 

vybudování spolehlivých počátečních kontigů a pak vyplňuje mezery výnosnějšími 

malými k-mery.[33] 

Mezi další metody využívající se Bruijnovy grafy je algoritmus Velvet, spolehlivý 

a snadno použitelný assembler. Velvet aplikuje řadu heuristik, které snižují složitost 
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grafu. Software se zaměřuje na de novo sestavení z krátkých čtení s párovými konci z 

platformy Solexa. Požadavky na paměť v současnosti zabraňují tomu, aby se Velvet 

využíval ve spojeni s velkými genomy. Algoritmus AllPaths se zaměřuje na sestavení 

velkých genomů pomocí krátkých čtení se spárovanými konci, spoléhá se na k-mery, 

které se vyskytují ve čteních s vysokou četností a ve vysoké kvalitě. Program 

SOAPdenovo generoval vysoce kvalitní sekvence genomu savců z miliard čtení o délce 

75 bp a méně. Program je volně dostupný, ale bez zdrojového kódu.[33] 

4.2.3 Řetězcové grafy 

De Bruijnovy grafy disponují elegantní vlastností týkající se otázky repeticí (hroucení 

repetic). Všechny repetice jsou reprezentovány jako jediný segment s několika 

vstupními a výstupními body. To poskytuje názornou reprezentaci struktury genomu. 

V roce 2005 Eugene W. Myers [37] poznamenal, že podobná vlastnost by mohla být 

použita pro metody sestavení založené na překryvech provedením dvou přeměn grafů. 

Nejprve jsou čtení, která jsou podřetězci nějakého jiného čtení, odstraněna. Poté jsou 

odstraněny přechodné hrany. Výsledný graf, nazvaný řetězový graf, sdílí mnoho 

vlastností s de Bruijnovým grafem, aniž by bylo nutné rozdělení čtení v k-mery. 

Assembler Edena aplikoval metodu řetězcových grafů na data krátkých čtení. Následná 

teoretická práce založená na efektivním sestavování grafů řetězců pomocí indexu FM 

vedla k paměťově efektivním assemblerům velkých genomů. V současné době byla také 

vyvinuta řada dalších algoritmů rychlých řetězcových grafů. [5] [37] 

4.3 Hodnocení sestavení 

Existuje řada komplikací spojených s pojmem sekvenace genomu. Z důvodu rychlé 

proměnlivosti sekvenačních technologií je hodnocení kvality sestavení poměrně složité. 

V sekvenci genomů bude vždy existovat určitý stupeň chyb, a to jak na úrovni 

jednotlivých nukleotidů (vycházejících z chyb sekvenování), tak v pořadí sekvenčních 

bloků (vyplývajících z chyb při sestavování). Jak je zřejmé, sestavení genomové 

sekvence je komplexní výpočetní výzvou. Neexistují žádné algoritmy, které by zaručily 

přesnou a úplnou rekonstrukci sekvencí velkých genomů z krátkých úseků. Kromě toho 

nelze zaručit, že softwarové nástroje implementující algoritmy sestavení neobsahují 

programovací chyby. [5] 

V obecném případě se sestavení používá k rekonstrukci sekvencí, které byly 

dosud neznámé, a proto nejsou k dispozici žádné zlaté standardy, proti nimž může být 

výstup ověřen. Při absenci kvalitního referenčního genomu jsou nová genomová 

sestavení často hodnocena na základě počtu skaffoldů a kontigů potřebných 
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k reprezentaci genomu, podílu čtení, která mohou být sestavena, celkové délky kontigů 

a skaffoldů, a délky kontigů a skaffoldů vztahující se k velikosti genomu. [31] 

Při analýze dat musí být brány v úvahu chyby, které se pohybují v rozmezí od 

jednotlivých nukleotidových chyb k rozsáhlému zkreslení genomu. Zjišťování takových 

chyb není jednoduché. To byly patrné již v počátcích vzniku aplikací pro sestavení 

genomové sekvence, což vedlo k vývoji několika de novo přístupů k posouzení 

správnosti sestavení.  V ideálním případě by mělo být vypracováno více metrik pro 

určité oblasti genomu a nejen pro genom jako celek.[16] 

 Metriky odrážející různé aspekty sestavení, mohou být rozděleny do přístupů, 

které vyžadují další informace z externích dat a ty, které jsou založeny výhradně na 

informacích odvozených od samotného sestavení. Tyto přístupy se obecně pokoušejí 

identifikovat vnitřní nesrovnalosti v rekonstruovaných datech. V průběhu let bylo 

vyvinuto několik přístupů k detekci takových nesrovnalostí: TAMPA (nástroj pro 

analýzu mate-párů v sestavách), AMOSvalidate, statistické údaje CE 

(komprese/rozšíření) a REAPR (rozpoznávání chyb v sestavách pomocí spárovaných 

čtení). [5] [35] 

Jedna ze základních metrik je statistika N50: podle definice je 50% celkového 

sestavení sekvencí obsaženo v kontigu (contig N50) nebo ve skaffoldu (skaffold N50) 

alespoň této délky N. Statistika N50 tak představuje druh mediánu sekvenčních délek, 

což dává větší váhu dlouhým sekvencím. Statistika N50 pro různá sestavení není 

srovnatelná, pokud není každá metrika vypočítána za využití stejné společné délky.  

 Nedávno byly zavedeny nové varianty této metriky, například NG50 a 'NG Graph', 

zahrnující očekávanou velikost genomu. Tyto varianty poskytly efektivní prostředky 

pro vizualizaci a vyhodnocení rozdílů ve vztazích mezi sestavami. Nicméně statistické 

údaje N50 a jejich varianty je třeba interpretovat opatrně. Pouze naznačují souvislosti a 

neobsahují žádné informace o přesnosti sestavení.[16] 
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5 NUMERICKÉ REPREZENTACE 

Používání číslicového zpracování signálů (Digital signal processing - DSP) na poli 

genomiky je klíčem k řešení většiny problémů v této oblasti. DNA a proteiny, jsou 

reprezentovány znakovými řetězci. V případě DNA se tento řetězec skládá ze 4 písmen 

A, T, C a G (v případě proteinů se jedná o 20 písmen pro každou aminokyselinu). 

Jestliže jsou k těmto písmenům přiřazené číselné hodnoty, na výslednou číselnou 

sekvenci pak můžeme snadno aplikovat algoritmy číslicového zpracování signálů. 

Genomické zpracování signálu (GSP) je definováno jako analýza a použití 

genomických signálů pro získání biologických informací a převod těchto informací do 

systémových aplikací. Uplatnění najde toto zpracování například v identifikaci oblastí 

kódujících proteiny v DNA, další aplikace zahrnují hledání genomových repetic, určení 

strukturních, termodynamických a ohybových vlastností DNA, zarovnání sekvencí či 

identifikace defektních oblastí v sekvenci. Již bylo vyvinuto mnoho technik pro 

numerickou reprezentaci DNA sekvencí. [2] [17] 

V této kapitole je popsána teorie některých numerických metod se zaměřením na 

ty, které se mohou jevit jako vhodné pro hledání podobností mezi signály.  

Reprezentace jednou hodnotou jsou charakterizovány použitím jediné 

jednorozměrné numerické hodnoty pro každý nukleotid v sekvenci DNA. Do této 

kategorie patří: Celočíselná reprezentace, u které je generován numerický vektor., každé 

ze čtyř možných písmen nukleotidu je nahrazeno danou celočíselnou hodnotou (T=0, 

C=1, A=2, G=3). Reprezentace reálnými čísly používá kladné desetinné hodnoty pro 

pyrimidiny (tj. C=0,5 a T=1,5) a záporné desetinné hodnoty pro puriny (A=-1,5 a G=-

0,5). Další reprezentací je párová numerická reprezentace, která ve svém řetězci 

zahrnuje vlastnost komplementarity nukleotidů. Reprezentace atomovými čísly zase 

přiřazuje každému z nukleotidů příslušné atomové číslo. A nakonec EIIP reprezentace 

(electron-ion interaction potential representation), která využívá číselné hodnoty 

reprezentující distribuci energie volných elektronů podél sekvence DNA. [17] 

Vícerozměrné reprezentace nahrazují každý nukleotid v sekvenci DNA vektorem, 

který představuje bod v prostoru o dvou nebo více dimenzích. [17]  

5.1 Tetrahedronová reprezentace 

Tetrahedronová reprezentace je reprezentace, ve které každý nukleotid odpovídá 

vrcholu trojrozměrné struktury, která je charakterizována stejnými vzdálenostmi mezi 

každou dvojicí vrcholů (Obr. 5.1). Reprezentace je tvořena třemi vektory, které v sobě 

zachovávají vlastnosti bazí. [17][42] 
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Obr. 5.1 Reprezentace tetrahedronem  Zdroj: ([6]) 

5.2 Vossova reprezentace 

Vossova reprezentace využívá čtyři binární vektory pro označení přítomnosti (hodnota 

1) nebo nepřítomnosti (hodnota 0) nukleotidu každého typu. [17] 
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5.3 Reprezentace komplexním číslem 

Vícerozměrnost tetrahedronové reprezentace může být redukována na 

dvourozměrnou reprezentaci projekcí základního čtyřstěnu v rovině. Roviny 

projekce bývají vybrány různými způsoby tak, aby zachovávaly symetrii 

reprezentace a odrážely biologické vlastnosti v odpovídajících matematických 

vlastnostech.  Každá z těchto rovin může být v souladu s komplexní rovinou, a tak je 

dosaženo komplexní reprezentace. Výhodou komplexní reprezentace je lepší překlad 

některých vlastností bází do matematických vlastností. Způsob převodu sekvence do 

komplexní reprezentace je pak uveden v rovnicích (5.3).  [2] 

       

       

       

      

(5.3) 

5.4 Fázové reprezentace 

Fáze komplexního čísla má periodickou vlastnost. Komplexní číslo se nemění při 

přičtení ani odečtení násobku 2π a to ani od jeho fáze. Pro odstranění nejasností 

omezuje standardní matematická konvence fázi komplexního čísla na interval (-π, π), 

který pokrývá všechny možné orientace přidruženého vektoru v komplexní rovině 

pouze jednou. V praxi se nejčastěji používá kumulovaná a rozbalená fáze. Jejich 

srovnání je vidět na obrázku (Obr. 5.2). [2] 
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Obr. 5.2 Srovnání fázových reprezentací 

5.4.1 Kumulovaná fáze 

Kumulovaná fáze představuje součet fází komplexních čísel od prvního prvku až po ten 

aktuální. Z důvodu omezení fáze na interval (-π, π], se upřednostňuje π před – π. 

 Kumulativní fáze může být zkreslena při použití komplexních reprezentací, které 

obsahují čistě záporné reálné číslice. To by mohlo zkreslit fázovou analýzu, proto je 

přidán do každé reprezentace malý komplexní šum, který tomuto zkreslení zabrání. Pro 

komplexní reprezentaci je sklon sc odchylky kumulované fáze podél řetězce DNA 

spojený s frekvencí výskytu nukleotidů, jak popisuje následující rovnice (5.4),  

sc je sklon odchylky kumulované fáze, fG, fC, fA, fT jsou frekvence výskytu nukleotidů. [2] 

  
  

 
 
                    

 
(5.4) 
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Obr. 5.3 Zobrazení překrývajících se sekvencí kumulovanou fází 

5.4.2 Rozbalená fáze 

Rozbalená fáze je upravená fáze prvků v sekvenci komplexních čísel. Absolutní 

hodnota rozdílu mezi fází prvku a fází prvku předcházejícího je udržována na hodnotě 

menší než je π. Korigování je prováděno přičtením nebo odečtením příslušného 

násobku 2π k nebo od fáze aktuálního prvku. Opět je přidán malý výkonový šum, aby 

se zabránilo fázovému zkreslení. Hodnota rozbalené fáze udává relativní frekvence 

přechodů (tranzicí) mezi nukleotidy. Pro výše uvedenou komplexní reprezentaci 

pozitivní tranzice A→G, G→C, C→T, T→A určují nárůst rozbalené fáze, negativní 

tranzice A→T, T→C, C→G, G→A určují její pokles. Ostatní tranzice jsou neutrální. 

Sklon su odchylky rozbalené fáze podél řetězce DNA je závislý na rozdílu fáze 

kladných a záporných tranzicí dle rovnice 

kde f+ je frekvence kladných tranzic nukleotidů a f- je frekvence záporných tranzic. [2] 

 

 
      

 

 
                  (5.5) 
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Obr. 5.4 Zobrazení překrývajících se sekvencí rozbalenou fází 

5.5 Z-křivka 

Reprezentace nazývaná Z-křivka konstruuje trojrozměrnou křivku, ve které se první 

rozměr vztahuje k rozložení typů dusíkatých bází (purinů nebo pyrimidinů), zatímco 

druhý odráží typ chemických funkčních skupin (tj. amino- nebo keto- skupiny) a třetí 

představuje sílu vodíkových vazeb mezi molekulami nukleotidů (tj. silné vazby nebo 

slabé vazby). [17] 

                               

                                       

                              

                                         

                                 

                                    

(5.6)  

5.6 DNA walk 

DNA walk spočívá v kroku směrem vzhůru, pokud je nukleotidem pyrimidin, a krokem 

směrem dolů, pokud jde o purin. [17] 

 

                             

                                               
(5.7) 
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Obr. 5.5 Zobrazení překrývajících se sekvencí Z-křivkou 

 

Obr. 5.6 Zobrazení překrývajících se sekvencí metodou DNA Walk 
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6 VYUŽITÍ NUMERICKÝCH REPREZENTACÍ 

PRO DETEKCI PŘEKRYVŮ 

V této kapitole jsou rozebrány distanční metriky, které se používají pro hledání 

podobností mezi signály. Samotné testování možnosti využití numerických reprezentací 

pro detekci překryvů bylo provedeno s použitím programu Matlab. Dvě krátké podobné 

sekvence byly převedeny s využitím příslušné numerické reprezentace do číselných 

symbolů. Jejich podobnost byla hodnocena pomocí popsaných metrik.  Cílem je najít tu 

nejvhodnější kombinaci numerické metody a použité metriky pro hledání podobnosti 

mezi signály, tyto poznatky budou dále využity při hledání překryvů mezi čteními.  

6.1 Euklidova metrika 

Měřítko vztahu dvou signálů může být představeno jako jejich vzdálenost v prostoru.   

Nejjednodušším příkladem této vzdálenosti je euklidovská vzdálenost DE a lze ji použít 

k určení příbuznosti nebo podobnosti mezi sekvencemi. Euklidovská vzdálenost rovna 

nule může být interpretována tak, že dvě DNA sekvence jsou identické nebo úzce 

příbuzné, zatímco větší hodnota znamená, že sekvence jsou různé. Euklidovská 

vzdálenost může být také čtvercová DSQ, která postupně přidává větší váhu na objekty, 

které jsou od sebe vzdálenější (rozdílnější). Euklidovská vzdálenost je neomezená (tj. 

neexistuje žádná mezní hodnota pro největší hodnotu), proto se občas používá 

normalizovaná čtvercová euklidovská metrika DNED, jejíž hodnoty se pohybují 

v intervalu <0, 1> (6.3). Metrika je také citlivá na rozdílný rozsah hodnot vstupních 

proměnných. [17] 

 

                     
 

 

   

 (6.1) 

 

                     
 

 

   

    (6.2)  

 
                              

 

 
 

                        
  

   

                            
 
   

 (6.3) 

kde            jsou průměrné hodnoty sekvencí       a y1j a y2j označují souřadnice 

těchto sekvencí. [20] 
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6.2 Minkowského metrika 

Minkowského metrika představuje obecný způsob výpočtu vzdálenosti. Obsahuje 

v sobě více metrik, které závisí na zvoleném koeficientu q. Čím větší je tento koeficient, 

tím je kladen větší důraz na rozdíly mezi signály. Položíme-li koeficient q = 1 

dostaneme Manhattanskou vzdálenost DMIN, pro q = 2 se jedná o Euklidovskou 

vzdálenost. [20] 

 

                                   
 

 

   

 

   

 (6.4) 

y1j a y2j označují souřadnice sekvencí      , q označuje zvolený koeficient, p počet 

prvků sekvence. [20] 

6.3 Manhattanská vzdálenost 

Někdy zvána také jako Haminngova či anglicky city block. Jak už bylo uvedeno výše, 

jedná se o případ Minkowského metriky. Manhattanská vzdálenost DM sčítá rozdíly 

mezi jednotlivými prvky signálu. Metrika však uvažuje vzdálenost pouze v 

ortogonálních směrech a je obvykle používaná k posouzení rozdílů v diskrétních 

rozděleních prostoru, na rozdíl od euklidovské metriky. 

 

                    

 

   

 (6.5) 

y1j a y2j označují souřadnice sekvencí                

6.4 Čebyševova vzdálenost 

Jedná se o metriku, které se používá v případech, kdy chceme snížit výpočetní 

náročnost oproti euklidovské metrice. Čebyševovu vzdálenost můžeme považovat za 

horní odhad euklidovské metriky. Jde o limitní případ Minkowského vzdálenosti, kdy q 

→ ∞. Čebyševova vzdálenost je vhodná, pokud je rozdíl mezi body odražen spíše 

v jednotlivých dimenzích než ve všech dimenzích zvažovaných společně. Metrika je 

velmi citlivá na odlehlé hodnoty. [19] 

 

              
  

            (6.6) 
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6.5 Pearsonův korelační koeficient 

Pearsonův korelační koeficient hodnotí sílu a směr lineárního vztahu mezi dvěma 

proměnnými, a proto ho lze použít k hodnocení míry podobnosti mezi signály DNA.  

Tento koeficient je vhodný použít za předpokladu, že máme normální rozdělení hodnot 

proměnných. Koeficient nabývá hodnot v intervalu <-1,1>. Čím více se hodnota 

koeficientu blíží jedné, tím je pozitivní lineární závislost mezi proměnnými větší a 

naopak. [20] 

          (6.7) 

   

 
    

          
          

         
 
         

  
   

 
   

 (6.8) 

 

Dp označuje Pearsonovu korelační vzdálenost, rxy Pearsonův korelační koeficient 

mezi signály x a y,        jsou průměrné hodnoty daných signálů. [22] 

6.6  Čtverec Pearsonova korelačního koeficientu 

Čtverec Pearsonova korelačního koeficientu měří podobnost tvaru dvou profilů, ale 

může mezi nimi zachytit také převrácený vztah.  

 

 Dsp  1  2  rxy (6.9) 

kde rxy představuje Pearsonův korelační koeficient definovaný výše. [22] 

6.7 Spearmanův korelační koeficient 

Spearmanův korelační koeficient se využívá v případě, že proměnné nesplňují 

podmínku normality rozložení. Měří korelaci mezi sekvencemi. Tyto dvě sekvence jsou 

hodnoceny samostatně a rozdíly v pořadí se vypočítávají na každé pozici. [21], [22] 

 
   

    
 

        
        

 
 

   

        (6.10)  

    

      jsou pořadí prvků proměnné x a      jsou pořadí prvků y, n je počet objektů. 

Výklad koeficientu je stejný jako u Pearsonova korelačního koeficientu. Spearmanův 

koeficient dokáže odhalit určité lineární i nelineární korelace. Nicméně, Pearsonova 

korelace může být vhodnější pro hledání lineárních korelací. [22]  
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6.8 Testování numerických reprezentací 

Jak už bylo popsáno v teoretické části práce, moderní sekvenační techniky dokáží 

přečíst pouze krátké fragmenty DNA v řádech desítek až stovek bp a to s určitou 

chybovostí. Metody třetí generace jsou schopné osekvenování delších úseků ovšem 

s větším procentem chyb. S tímto problémem musíme počítat také při hledání vhodné 

kombinace numerické reprezentace a metriky pro hledání překryvů mezi čteními.  

Provedla jsem testování vybraných reprezentací a metrik v programovém 

prostředí Matlab. Stáhla jsem si sekvenci libovolného genu ze stránek Národního centra 

pro biotechnické informace (NCBI) a převedla jsem sekvenci do numerických 

reprezentací. Dále jsem do sekvencí zavedla různé procento chyb a vypočítala metriky 

pro stanovení podobnosti sekvencí o délce 30 bp a 600 bp. Při hodnocení numerických 

reprezentací a metrik musíme uvažovat, jak jsou tyto techniky citlivé na chybovost 

čtení. Výsledky mohou být zkreslené, jelikož hodnoty metrik jsou závislé na rozložení 

chybných pozic v sekvencích, které je čistě náhodné.  Výsledky jsou zobrazené v níže 

uvedených tabulkách.  

6.8.1 Výběr vhodné numerické reprezentace 

Jako nejpříznivější se jeví taková numerická reprezentace, která zohledňuje 

biochemické vlastnosti nukleotidů a jejich interakcí a dokáže rozlišit jednotlivé báze 

(např. Vossova a tetrahedronová reprezentace). Z tetrahedronové reprezentace dále 

vycházejí reprezentace komplexní a fázové. Fázové reprezentace patří mezi ty nejčastěji 

užívané v genomickém zpracování signálů a jejich užitečnost byla již dříve dokázána  

[2]. Reprezentace by dále měla převádět sekvenci na signál o stejné délce. Je otázkou, 

zda je z hlediska výpočetní náročnosti výhodnější použít jednorozměrný signál. Byly 

provedeny výzkumy [17], které tvrdí, že ve spektrální oblasti je přesnější použít pro 

určování podobnosti vícerozměrný signál, který se získá po aplikaci Vossovy či 

tetrahedronové reprezentací. 

V případě kumulativních reprezentací (Z-křivka, DNA-walk) se metrika u 

překryvu o délce 600 bp rovnala téměř jedné, i když sekvenace proběhla s chybovostí 

5%. Tyto reprezentace tedy nebyly příliš ovlivněny chybami ve čtení, proto by mohly 

vyhovovat detekci překryvů i při vyšší chybovosti. V tomto případě však může docházet 

k detekci falešných překryvů, které nesprávně dosáhly vysokého skóre ohodnocení.   

Kumulativní reprezentace DNA-walk také rozlišuje pouze purinové (A, G) báze od 

pyrimidinových (C, T) bází a mohla by tak vést k falešně pozitivním výsledkům při 

následném určování podobnosti. Z-křivka naopak konstruuje trojrozměrnou křivku, 

která v sobě nese informace o rozložení typů dusíkatých bází (purinů nebo pyrimidinů), 
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typu chemických funkčních skupin a o síle vodíkových vazeb mezi molekulami 

nukleotidů.  

Všechny testované numerické reprezentace spolehlivě určují podobnost mezi 

sekvencemi při nulové chybovosti čtení, se zvyšující chybovostí se však výsledky liší. 

Nejlepší výsledy vykazují fázové reprezentace, tetrahedronová reprezentace, Vosssova 

reprezentace a Z-křivka, a to v kombinaci s Pearsonovým a Spearmanovým korelačním 

koeficientem, jelikož dosahují relativně vysokých hodnot metrik podobností i pro krátká 

čtení s chybovostí 5% (Tabulka 6.5). 

6.8.2 Vyhodnocení použitých metrik podobností 

Pro porovnávání signálu se používají teoreticky probrané metriky. Metrika by měla být 

schopná rozeznat překryv čtení i s určitou chybovostí, se kterou jsou čtení sekvenována. 

Měl by být však lehce stanovitelný práh, který určuje, při jaké hodnotě metriky se již o 

překryv nejedná.  

Tabulka 6.1 Výsledky metrik pro překryv o délce 600 bp a 30 bp 

 

V případě, že by sekvenace proběhla bez chyb, překryvy by byly stejné, a tudíž 

by metriky dosahovaly hodnot absolutní podobnosti (Tabulka 6.1). Metriky hodnotí 

absolutní podobnosti buď hodnotou 0, nebo hodnotou 1 (metriky označené tučně). 

Absolutní přesnosti však současné sekvenátory nejsou schopné, proto budeme muset 

počítat s určitou chybovostí.  

Euklidovská vzdálenost je rovna nule, jsou- li dvě sekvence identické nebo úzce 

příbuzné, není však omezena horní hranicí, a proto z ní nelze zjistit, do jaké míry jsou 

signály podobné. Navíc nabývá pro různé reprezentace odlišných hodnot.  

Euklidovská 

metrika

Normalizovaná 

euklidovská 

metrika

Čtverec 

euklidovské 

metriky

Čebyševova 

vzdálenost

Manhattanská 

vzdálenost

Pearsonův 

korelační 

korficient

Čtverec 

Pearsonova 

korelačního 

koeficientu

Spearmanův 

korelační 

koeficient

0 0 0 0 0 1 1 1

[0 0 0] 0 [0 0 0] [0 0 0] [0 0 0] [1 1 1] [1 1 1] [1 1 1]

[0 0 0 0] 0 [0 0 0 0] [0 0 0 0] [0 0 0 0] [1 1 1 1] [1 1 1 1] [1 1 1 1]

0 0 0 0 0 1 1 1

0 0 0 0 0 1 1 1

0 0 0 0 0 1 1 1

[0 0 0] 0 [0 0 0] [0 0 0] [0 0 0] [1 1 1] [1 1 1] [1 1 1]

0 0 0 0 0 1 1 1

Použité metriky

Numerická 

reprezentace

Kumulovaná 

fáze

Rozbalená fáze

Z-křivka

Reprezentace 

komplexním 

Vossova 

reprezentace 

Tetrahedronová 

reprezentace

Reprezentace 

celými čísly

DNA walk
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Problém intervalu euklidovské metriky řeší normalizovaná čtvercová 

euklidovská metrika, která zaručuje, že se výsledné hodnoty pohybují v intervalu <0,1>, 

proto je tato metrika pro hledání překryvů vhodnější. Detekce překryvu by byla závislá 

na dosažení hodnoty co nejblíže nule. Čtverec euklidovské metriky zvýrazňuje rozdíly 

mezi sekvencemi, tato vlastnost však není pro účely detekce překryvů významná. 

 

Čebyševova vzdálenost nám pouze říká, jaký je maximální rozdíl mezi 

sekvencemi, jde o jakýsi odhad horní hranice euklidovské metriky. Pro hledání 

překryvů vhodná není, jelikož nám neříká nic o tom, jak jsou sekvence příbuzné 

v celém rozsahu.   

Manhattanská vzdálenost sčítá absolutní hodnoty mezi prvky signálu a disponuje 

stejným problémem jako metrika euklidovská, tedy že není omezena shora. 

Pearsonův korelační koeficient se blíží jedné, v případě, že jsou signály 

pozitivně lineárně závislé, a naopak minus jedné v případě, že jsou signály negativně 

závislé. Koeficient dosahoval poměrně dobrých hodnot u všech reprezentací. Nejlepších 

výsledků vykazoval v kombinaci s komplexními a fázovými reprezentacemi, ale také 

při použití Vossovy a tetrahedronové reprezentace. Hodnoty Pearsonova korelačního 

koeficientu totiž s přibývajícími chybami snižují přiměřeně svoji velikost, a proto může 

být určen práh, pod který metrika nesmí klesnout, aby bylo skóre pro překryv 

vyhodnoceno pozitivně. Při zohlednění možné chybovosti se jako ideální práh jeví v 

rozmezí 0,7 – 0,8. Tento práh by měl s dostatečnou citlivostí na chybovost vyhodnotit 

správný překryv mezi čteními. 

 

 

Tabulka 6.2 Výsledné metriky pro překryv o délce 600 bp, chybovost 3% 

Euklidovská 

metrika

Normalizovaná 

euklidovská 

metrika

Čtverec 

euklidovské 

metriky

Čebyševova 

vzdálenost

Manhattanská 

vzdálenost

Pearsonův 

korelační 

korficient

Pearson 

Squared 

korelační 

Spearmanův 

korelační 

koeficient

8,25 0,02 68 3,00 32,00 0,96 0,91 0,96

[4,42 4 3,53]
[0,02 0,029 

0,015]

[19,56 16 

12,44]

[1,41 1,63 

1,33]

[16,03 14,7 

9,3333]
[0,96 0,94 0,97]

[0,91 0,88 

0,94]
[0,96 0,94  0,97]

[2,65 2,83 

3,16 3,32]

[0,01 0,02 0,03 

0,02]
[7 8 10 11] [1 1 1 1] [7 8 10 11]

[0,97 0,95 0,94 

0,96]

[0,94 0,91 

0,87 0,92]

[0,97 0,95 0,94 

0,96]

12,47 0,03 155 4,71 48,69 0,94 0,89 0,94

145,33 0,01 21121 9,42 3235 0,99 0,98 0,99

196,39 0,01 38568 15,71 4061 0,97 0,95 0,96

[50,12 50,12 

78,64]
[0,001 0,001 0]

[2512 2512 

6184]
[4 4 6]

[972 972 

1656]
[0,99 0,99 0,99]

[0,99 0,99 

0,99]
[0,99 0,99 0,99]

109,62 0 12016 6,00 2444 1 0,99 0,99

Numerická 

reprezentace

Použité metriky

Reprezentace 

celými čísly

Tetrahedronová 

reprezentace

Vossova 

reprezentace 

Reprezentace 

komplexním 

Kumulovaná 

fáze

Rozbalená fáze

Z-křivka

DNA walk
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 Tabulka 6.3 Výsledky metrik pro překryv o délce 30 bp, chybovost 3% 

 

 

Tabulka 6.4 Výsledky metrik pro překryv o délce 600 bp, chybovost 5%  

  

Čtverec Pearsonova korelačního koeficientu v kombinaci s některými metrikami 

nabývá menších hodnot, než u klasické formy této metriky, je tedy daleko náchylnější 

na chyby, ale jeví se jako možná volba v případě, že jsou překryvy reverzně 

komplementární. 

Euklidovská 

metrika

Normalizovaná 

euklidovská 

metrika

Čtverec 

euklidovské 

metriky

Čebyševova 

vzdálenost

Manhattanská 

vzdálenost

Pearsonův 

korelační 

korficient

Pearson 

Squared 

korelační 

Spearmanův 

korelační 

koeficient

3,46 0,09 12 3 6 0,81 0,62 0,82

[2,11 1,63 

1,88]

[0,10108 

0,089783 

[4,44 2,67 

3,56]

[1,42  0,82      

1,3333]

[3,77 3,27 

2,67]

[0,79 0,83 

0,84]

[0,59 0,65 

0,68]

[0,76 0,836 

0,846]

[1,41 1,41 

1,41 1,41]

[0,08  0,18 

0,079 0,07]
[2 2 2 2] [1 1 1 1] [2 2 2 2]

[0,84 0,68 

0,84 0,85]

[0,68 0,36 

0,68  0,71]

[0,84 0,68 

0,84 0,85]

4,97 0,08 24,674 3,14 9,42 0,84 0,62 0,85

24,64 0,09 606 7,85 109 0,94 0,88 0,94

4,97 0,02 24,7 3,14 9,42 0,97 0,94 0,96

[8,49 8,49 

6,93]

[0,08 0,08 

0,15]
[72 72 48] [2 2 4] [36 36 16]

[0,86, 0,86 

0,78]

[0,72, 0,72 

0,78]

[0,89 0,89 

0,86]

12 0,10 144 4 52 0,9 0,81 0,87

Numerická 

reprezentace

Reprezentace 

celými čísly

Tetrahedronová 

reprezentace

Vossova 

reprezentace 

Reprezentace 

komplexním 

Kumulovaná fáze

Rozbalená fáze

Z-křivka

DNA walk

Použité metriky

Euklidovská 

metrika

Normalizovaná 

euklidovská 

metrika

Čtverec 

euklidovské 

metriky

Čebyševova 

vzdálenost

Manhattanská 

vzdálenost

Pearsonův 

korelační 

korficient

Pearson 

Squared 

korelační 

Spearmanův 

korelační 

koeficient

11,18 0,04 125 3 57 0,92 0,84 0,92

[5,44  5,23  

4,8]

[0,03 0,05 

0,03]

[29,56 27,3 

23,1]

[1,41 1,63 

1,33]

[24,98 23,68 

17,33]
[0,93 0,89 0,95]

[0,87 0,79 

0,89]
[0,93 0,89 0,94]

[3,6 4,12 3,46 

4,24]

[0,03  0,05 

0,03 0,03]
[13 17 12 18] [1 1 1 1] [13 17 12 18]

[0,95 0,90 0,93 

0,94]

[0,89 0,80 

0,85 0,87]

[0,94 0,90 0,92 

0,94]

16,10 0,05 259,0771 4,7124 80,11 0,91 0,81 0,91

109 0,01 12006 15,71 2164 0,99 0,97 0,98

548 0,03 300808 28,27 13117 0,97 0,95 0,94

[299,1321 

299,1321 
[299 299 79]

[89480 89480 

6340]
[16 16 6]

[6708 6708 

1774]
[0,99 0,99 0,99]

[0,99 0,99 

0,99]
[0,99 0,99 0,99]

165 0,006 27196 3462 12 0,99 0,98 0,99

Numerická 

reprezentace

Použité metriky

Reprezentace 

celými čísly

Tetrahedronová 

reprezentace

Vossova 

reprezentace 

Reprezentace 

komplexním 

Kumulovaná 

fáze

Rozbalená fáze

Z-křivka

DNA walk
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Spearmanův korelační koeficient dosahuje podobných hodnot jako je Pearsonův 

koeficient téměř ve všech případech numerických reprezentací. Tato dvojice metrik se 

zdá být také vhodná pro rozpoznání reverzního komplementu. Při srovnávání úseku 

s reverzním komplementem vykazují Pearsonův korelační koeficient a Spearmanův 

koeficient určitou závislost v kombinaci s metodou Z-křivky, DNA walk a fázovými 

reprezentacemi (Tabulka 6.6)  

 

Celkově jsou metriky pro kratší čtení daleko citlivější než pro čtení o velikosti 

600 bp. Krátké sekvence jsou v současné době daleko běžnější, jelikož delší sekvence 

jsou tématem metod třetí generace a stále se pracuje na jejich vylepšení. V obou 

případech však nejlepších výsledků v tomto testování pro detekci překryvů dosáhli 

normalizovaná euklidovská metrika, Spearmanův koeficient, Pearsonův korelační 

koeficient a jeho čtvercová forma.  

Euklidovská 

metrika

Normalizovaná 

euklidovská 

metrika

Čtverec 

euklidovské 

metriky

Čebyševova 

vzdálenost

Manhattanská 

vzdálenost

Pearsonův 

korelační 

korficient

Pearson 

Squared 

korelační 

Spearmanův 

korelační 

koeficient

3,66 0,11 13 3 7 0,79 0,58 0,80

[2,16 1,83 

2,31]

[0,16 0,12 

0,11]

[4,67 3,33 

5,33]

[1,41 0,82 

1,33]

[4,24 4,08 

3,33]

[0,79 0,77 

0,77]

[0,57 0,54 

0,54]

[0,73 0,77 

0,77]

[1,73 1,41 

1,73 1,41]

[0,11 0,18 0,12 

0,07]
[3 2 3 2] [1 1 1 1] [3 2 3 2]

[0,77 0,68 

0,76 0,85]

[0,54 0,36 

0,51 0,71]

[0,77 0,68 

0,76 0,85]

5,88 0,12 34,54 3,14 12,57 0,76 0,52 0,76

13,14 0,05 173 4,71 53,41 0,93 0,86 0,92

5,88 0,02 34,54 3,14 12,57 0,95 0,91 0,94

[8,49 8,49 

13,23]

[0,08 0,08 

0,22]
[72 72 176] [2 2 6] [36 36 52]

[0,86 0,86 

0,69]

[0,72 0,72  

0,4]

[0,89 0,89 

0,67]

5,66 0,07 32 2 16 0,87 0,74 0,94

Numerická 

reprezentace

Reprezentace 

celými čísly

Tetrahedronová 

reprezentace

Vossova 

reprezentace 

Reprezentace 

komplexním 

Kumulovaná fáze

Rozbalená fáze

Z-křivka

DNA walk

Použité metriky

Tabulka 6.5 Výsledky metrik pro překryv o délce 30 bp, chybovost 5% 

Euklidovská 

metrika

Normalizovaná 

euklidovská 

metrika

Čtverec 

euklidovské 

metriky

Čebyševova 

vzdálenost

Manhattanská 

vzdálenost

Pearsonův 

korelační 

korficient

Pearson 

Squared 

korelační 

koeficient

Spearmanův 

korelační 

koeficient

39,27 0,52 1542 3 762 -0,04 -1,09 -0,04

[20,56 

16,6132 
[0,5 0,51 0,51] [422 276 485]

[1,41 1,63 

1,33]

[384,7 279,2 

364] 

[-0,01 -0,02 -

0,01]

[-1,02 -1,04 -

1,03]

[-0,01   -0,02   -

0,01]

[16,25213,07 

13,07 16,52]

[0,51 0,51 0,51 

0,51]

[273 171 171 

273]
[1 1 1 1]

[273 171 171 

273]

[-0,01 -0,01 -

0,015 -0,01]

[-1,03 -1,03 -

1,03 -1,03]

[-0,01 -0,01 -

0,01 -0,01]

53,59 0,52 2872 4,71 1037 -0,05 -1,09 -0,05

1210 0,65 1465261 91,1 23442 -0,31 -1,61 -0,47

619,4198 0,10 383680 45,61 13704 0,81 0,62 0,84

[2137 2137 

2073]

[0,92 0,92 

0,06]

[4570544 

4570544 
[152 152 116]

[43468 43468 

46970]

[-0,84 -0,84 

0,88]

[-2,68 -2,68 

0,76]

[-0,85 -0,85  

0,95]

1804 0,93 3257932 122 35074 -0,86 -2,72 -0,79

Rozbalená fáze

Z-křivka

DNA walk

Numerická 

reprezentace

Použité metriky

Reprezentace 

celými čísly

Tetrahedronová 

reprezentace

Vossova 

reprezentace 

Reprezentace 

komplexním 

Kumulovaná 

fáze

Tabulka 6.6 Výsledky metrik pro překryv o délce 600 bp, reverzně komplementární 
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7 NÁVRH ALGORITMU PRO DETEKCI 

PŘEKRYVŮ 

Z dosud získaných poznatků byl navržen algoritmus pro detekci překryvů mezi čteními, 

algoritmus byl následně zrealizován v programovacím prostředí Matlab. Schéma 

algoritmu je znázorněno na obrázku (Obr. 7.1). 

Čtení, mezi kterými jsou překryvy detekovány, představují nezbytný vstup 

algoritmu. Požadovaný formát vstupních dat je FASTA formát. Načtená data jsou poté 

převedena do zvolené numerické reprezentace. Možnost volby numerické reprezentace 

zahrnuje kumulovanou, rozbalenou fází, tetrahedronovou reprezentaci a Z-křivku.  

Metrika pro výpočet podobnosti mezi numerickými čteními představuje další 

volitelný parametr, vybrat si uživatel může Pearsonův nebo Spearmanův korelační 

koeficient. Zbývající vstupní proměnné zahrnují minimální a maximální požadovanou 

délku okna – překryvu, a také práh, kterého musí metrika podobnosti dosáhnout, aby 

byl překryv detekován.  

Funkce pracuje na principu hladového algoritmu tak, že v každém kroku hledá to 

nejoptimálnější řešení. Nejprve je vypočítáno skóre podobnosti proměnných délek 

překryvů mezi všemi numerickými sekvencemi (velikost překryvu se pohybuje od 

minimální po maximální nastavenou hodnotu). Ta nejvhodnější velikost překryvu je 

uložena. Dále jsou pro každé čtení nalezeny ty sekvence, které se s daným řetězcem 

překrývají na jeho začátku a konci, a dosáhly největšího skóre ze všech ostatních 

sekvencí. V případě vícerozměrných signálu se vypočítá hodnota skóre pro každou 

složku zvlášť a dále se pracuje se sumou těchto hodnot. 

Výstupní proměnná obsahuje informace o použité numerické reprezentaci, počtu 

čtení, délce čtení, pozicích překryvů z obou stran sekvencí a také délce detekovaných 

překryvů.  

Tento algoritmus byl předělán také do skriptu, který slouží k ověření jeho 

funkčnosti a k vyhodnocení využití vybraných numerických reprezentací pro detekci 

překryvů.   
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Obr. 7.1 Návrh algoritmu pro detekci překryvů 
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8 VYHODNOCENÍ ALGORITMU 

Ověření funkčnosti algoritmu a vyhodnocení využití numerických reprezentací bylo 

prováděno na umělých datech. Pro potřeby hodnocení byl vytvořen generátor umělých 

dat, který generuje překrývající se sadu čtení o nastavitelné délce čtení i překryvů. 

Zároveň umožňuje zavedení libovolné chybovosti do těchto sekvencí. 

Při stanovení úspěšnosti detekce překryvů využívám toho, že překrývající se 

čtení jsou generována po sobě. Na základě této znalosti jsem vytvořila pomocný vektor, 

který nesl pozice překryvů pro koncovou část každého čtení. Pomocný vektor byl poté 

srovnáván s vektorem pozic překryvů, které vyhledal algoritmus. 

K určení úspěšnosti detekce správných překryvů jsem využívala statistický údaj -  

senzitivitu. Senzitivita detekce v našem případě vyjadřuje úspěšnost, s níž je správně 

detekovaná přítomnost překryvu       (8.1) a uvádí se v procentech. 

 

TP uvádí počet správně detekovaných překryvů a FN znační počet falešně negativní 

překryvů (správné překryvy, které nebyly detekovány). 

Mezi testované numerické reprezentace byly vybrány reprezentace fázové – 

kumulovaná a rozbalená fáze, dále tetrahedronová reprezentace, zástupkyně 

vícerozměrných reprezentací, a také Z-křivka. Dosažené výsledky byly zpracovány 

v tabulkovém nástroji Excel. Příslušný soubor je přiložený k práci. Používala jsem vždy 

sadu padesáti čtení o délce 100 bp a 1000 bp. Úspěšnost detekce se lišila použitou 

reprezentací, odlišnou délkou překryvů, ale i chybovostí. Příklady výsledků jsou 

uvedeny v následujících tabulkách.    

Tabulka 8.1 Vyhodnocení výsledků, chybovost 0,5 % 

 

Délka překryvu 80 60 40 20 10

Numerická reprezentace Senzitivita [%] Senzitivita [%] Senzitivita [%] Senzitivita [%] Senzitivita [%]

Z Křivka 14,3 40,81 87,76 89,8 93,88

Rozbalovaná fáze 22,5 42,86 83,97 79,6 91,94

Kumulovaná fáze 14,29 36,73 71,43 75,51 91,84

Tetrahedronová NR 12,25 48,98 100 100 97,96

Délka čtení = 100 bp

 
  

  

     
       (8.1)  
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Tabulka 8.2 Vyhodnocení výsledků, chybovost 1 % 

 

Tabulka 8.3 Vyhodnocení výsledků, chybovost 3% 

 

Pro testování jsem využívala Pearsonův korelační koeficient, jelikož dosahoval lepších 

výsledků všechny ostatní metriky včetně Spearmanova korelačního koeficientu.  

Nejlepší úspěšnosti detekce překryvů dosahovaly reprezentace při nulové 

chybovosti, a to jak pro dlouhá čtení, tak pro krátká čtení.  Překryvy však nesmí 

překročit poloviční délku čtení. 

Z – křivka zdařile detekovala překryvy mezi čteními o délce 1000 bp, úspěšnost 

detekce překryvů mezi krátkými čteními však při chybovosti 3% klesla až na 87,76 %. 

To bylo způsobeno tím, že některé falešné překryvy dosáhly lepšího skóre než správný 

překryv se zavedenou chybou.  

Rozbalená i kumulovaná fáze vykazují sníženou senzitivitu i při detekci 

překryvů mezi kratšími i delšími čteními (Tabulka 8.2). Celkově nedosahují tak dobrých 

výsledků jako zbývající dvě reprezentace, jelikož se však jedná o jednorozměrné 

signály, výpočet je časově úspornější. 

Jako nejúspěšnější se v tomto testování představuje tetrahedronová reprezentace.  

Dosahuje stoprocentní úspěšnosti v případě dlouhých čtení i při chybovosti 3%. 

Reprezentace správně detekuje překryvy i mezi krátkými úseky, délka překryvu však 

nesmí být větší jako polovina délky celé sekvence.  Pouze v některých případech 

senzitivita detekce klesla na 97,96 %.  

 

  

Délka překryvu 200 150 80 20 10

Numerická reprezentace Senzitivita [%] Senzitivita [%] Senzitivita [%] Senzitivita [%] Senzitivita [%]

Z Křivka 100 100 100 97,96 100

Rozbalovaná fáze 97,96 93,88 93,88 100 100

Kumulovaná fáze 97,96 100 97,96 95,92 100

Tetrahedronová NR 100 100 100 100 100

Délka čtení = 1000 bp

Délka překryvu 80 60 40 20 10

Numerická reprezentace Senzitivita [%] Senzitivita [%] Senzitivita [%] Senzitivita [%] Senzitivita [%]

Z Křivka 16,33 34,69 97,96 87,76 89,8

Rozbalovaná fáze 16,33 34,69 85,71 87,76 89,8

Kumulovaná fáze 22,5 26,53 95,82 87,76 97,96

Tetrahedronová NR 16,33 40,82 100 100 100

Délka čtení = 100 bp
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9 ZÁVĚR 

Stěžejním tématem této semestrální práce bylo otestování numerických reprezentací pro 

detekci překryvů. Pro hlubší pochopení problematiky byla na začátku práce rozebrána 

struktura deoxyribonukleové kyseliny, nositelky genetické informace. 

Dále práce prochází sekvenační metody od těch nejprimitivnějších, jako je 

Sangerova metoda, až po ty nejmodernější metody třetí generace. Středem pozornosti se 

v současné době stává hlavně metoda Nanopore Oxford. 

  I přes velký pokrok sekvenačních technologií, mohou novodobé přístroje přečíst 

pouze malé fragmenty genomů většiny organismu, proto se v navazující části práce 

věnuji algoritmům pro rekonstrukci genomové sekvence z mnoha segmentů DNA. 

Probrány jsou základní principy genomového sestavení, důraz je kladen na řetězcové a 

grafové algoritmy. Jelikož neexistují algoritmy, které by garantovaly přesné a úplné 

sestavení neznámých genomů, jsou zmíněny také metody hodnocení konečného 

sestavení.  

 Další část se zaměřuje na numerické reprezentace, které převádějí DNA ze 

znakové podoby do podoby numerické. Numerické reprezentace vedly k velkému 

rozvoji v oblasti genomiky, jelikož díky tomu je možné aplikovat na DNA sekvence 

číslicové zpracování signálů. Užívání techno technik umožňuje rozsáhlou a často 

rychlejší analýzu, vizualizaci a zpracování DNA. V této práci je uveden základní průřez 

těmito metodami. Za pomocí programového prostředí Matlab bylo provedeno 

znázornění překrývajících se sekvencí vybranými reprezentacemi.  

Následující kapitola rozebírá distanční metriky, které slouží k porovnání 

podobnosti mezi signály. Tyto metriky byly použity pro vyhodnocení podobnosti mezi 

dvěma téměř identickými, numerickými sekvencemi o různé délce. Sekvence byly 

převedeny do čísel s různou chybovostí. Výsledky byly vyneseny do tabulek a 

vyhodnoceny. Správně spojení numerické reprezentace a příslušné metriky by mělo být 

schopné detekovat skutečné překryvy i s určitou chybovostí a rozeznat je od těch 

falešných. Jako nejvhodnější reprezentace pro detekci překryvů se jeví fázové a 

vícerozměrné reprezentace zohledňující biochemické vlastnosti bází. Nejlepších 

výsledků bylo dosaženo v kombinaci s normalizovanou euklidovskou metrikou, 

Spearmanovým korelačním koeficientem, Pearsonovým koeficientem a jeho čtvercovou 

formou.   

V praktické části jsou využity dosud zjištěné poznatky, které jsou aplikovány při 

návrhu algoritmu pro detekci překryvů. Algoritmus, založený na metodě hladového 

algoritmu, je implementován v programovacím prostředí Matlab.  
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Algoritmus je následně otestována na datech a vyhodnocen. Pro testování jsem 

si vybrala na základě předchozích výsledků fázové reprezentace, tetrahedronovou 

reprezentaci a Z křivku, pro porovnání signálů byl používán Pearsonův korelační 

koeficient. Samotné testování bylo prováděno na umělých datech, která byla získána 

vytvořeným generátorem.  

Následně byly posouzeny vybrané numerické reprezentace pro detekci překryvů. 

Byla dokázána vhodnost využití genomických signálů pro hledání podobností mezi 

sekvencemi DNA. Ačkoliv ostatní reprezentace nedosahovaly špatných výsledků pro 

detekci překryvů mezi delšími čteními při různém počtu chyb, nejlépe překryvy 

detekovala tetrahedronová reprezentace, a to i v případě krátkých čtení s vyšší mírou 

chybovosti.  Nedostatkem této reprezentace je však její vícerozměrnost, s tím se pojí 

větší časová nároky. 

Navržený postup představuje poměrně jednoduchý nástroj pro hledání překryvů 

mezi čteními bez potřeby dalších podpůrných dat či zarovnání sekvencí. Může tedy 

poskytovat relativně dobrou představu o detekovaných překryvech, výpočetní náročnost 

se odvíjí od počtu srovnávaných čtení. Algoritmus by mohl být obohacen o nalezení 

překryvů mezi reverzně komplementárními sekvencemi.   

 

 

 

 

 

  



52 

 

Literatura 

[1] HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová 

technika. Brno: Neptun, 2001. ISBN 80-902896-1-4. 

[2] CRISTEA, P.D., 2003. Phase analysis of DNA genomic signals. Proceedings of 

the 2003 International Symposium on Circuits and Systems, 2003. ISCAS ’03. 

[online]. 5, V-25-V-28. ISSN 02714310. doi: 10.1109/ISCAS.2003.1206163 

[3] ZDEN, Kaiser, 2004. Diskrétní matematika. 

[4] ČERNÝ, Jakub, 2010. Základní grafové algoritmy. Skripta Mff. 204. 

[5] SIMPSON, Jared T. a Mihai POP, 2015. The Theory and Practice of Genome 

Sequence Assembly. Annual Review of Genomics and Human Genetics [online]. 

16(1), 153–172. ISSN 1527-8204. Dostupné z: doi:10.1146/annurev-genom-

090314-050032 

[6] CRISTEA, Paul D, 2002. Conversion of nucleotides sequences into genomic 

signals. Journal of Cellular and Molecular Medicine [online]. 6(2), 279–303. 

ISSN 1582-1838. Dostupné z: doi:10.1111/j.1582-4934.2002.tb00196.x 

[7] ZVÁROVÁ, Jana a Ivan MAZURA. Metody molekulární biologie a 

bioinformatiky. Praha: Karolinum, 2012. Biomedicínská informatika. ISBN 

978-80-246-2150-0. 

[8] ROSYPAL, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. 2. rozš. vyd. Brno: 

Stanislav Rosypal, 1997. ISBN 80-238-8186-8. 

[9] ŠMARDA, Jan, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Jana 

KOPTÍKOVÁ. Metody molekulární biologie. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 2005. 194 s. 1. vydání. ISBN 80-210-3841-1. 

[10] CVRČKOVÁ, Fatima. Úvod do praktické bioinformatiky. Praha: Academia, 

2006. ISBN 80-200-1360-1. 

[11] ZVÁRA, Karel. Biostatistika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2003. Učební texty 

Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0739-5. 

[12] LITTLE, Peter F R, 2005. Structure and function of the human genome 

[online]. 1759–1766. Dostupné z: doi:10.1101/gr.4560905.If 

[13] SHENDURE, Jay a Hanlee JI, 2008. Next-generation DNA sequencing. Nature 

Biotechnology [online]. 26(10), 1135–1145. ISSN 10870156. Dostupné z: 

doi:10.1038/nbt1486 

[14] KOLÍSKO, Martin, 2017. Moderní metody sekvenování DNA. Živa. 2017(3), 

73–76. 



53 

 

[15] VACULÍK, Ondřej. Analýza mitochondriální DNA z historického kosterního 

materiálu metodami sekvenace nové generace. Brno, 2017. Bakalářská práce. 

Masarykova univerzita. Fakulta přírodovědecká. Vedoucí práce: Mgr. 

Kristýna Brzobohatá 

[16] EKBLOM, Robert a Jochen B.W. WOLF, 2014. A field guide to whole-genome 

sequencing, assembly and annotation. Evolutionary Applications [online]. 

7(9), 1026–1042. ISSN 17524571. Dostupné z: doi:10.1111/eva.12178.  

[17] MENDIZABAL-RUIZ, Gerardo, Israel ROMÁN-GODÍNEZ, Sulema TORRES-

RAMOS, Ricardo A. SALIDO-RUIZ a J. Alejandro MORALES, 2017. On DNA 

numerical representations for genomic similarity computation. PLoS ONE 

[online]. 12(3), 1–27. ISSN 19326203. doi:10.1371/journal.pone.0173288 

[18] MARZILLIER, Jutta, 2013. DNA Sequencing and the Human Genome Project. 

Lehigh University. Biological Sciences. Dostupné : https://www.lehigh.edu/ 

~inbios21/PDF/Fall2013/Marzillier_11132013.pdf 

[19] LITTNEROVÁ, Simona. Vícerozměrné statistické metody FSTA : Pokročilé 

statistické metody. 

[20] HARUŠTIAKOVÁ, Danka, Jiří JARKOVSKÝ, Simona LITTNEROVÁ a Ladislav 

DUŠEK, 2012. Vícerozměrné statistické metody v biologii. 

ISBN 9788072047918. 

[21] HOLČÍK, Jiří, 2012. Analýza a klasifikace dat. 

[22] http://www.improvedoutcomes.com/docs/WebSiteDocs/Clustering/Cluster

ing_Parameters/Chebychev_Distance_Metric.htm 

[23] http://guweb2.gonzaga.edu/faculty/cronk/CHEM360/images/central_dogm

a_only.png 

[24] SCHADT, Eric E., Steve TURNER a Andrew KASARSKIS, 2010. A window into 

third-generation sequencing. Human Molecular Genetics [online]. 19(R2), 

227–240. ISSN 09646906. Dostupné z: doi:10.1093/hmg/ddq416 

[25] RUSK, Nicole, 2009. Cheap third-generation sequencing. Nature Methods 

[online]. 6(4), 244–245. ISSN 15487091. doi:10.1038/nmeth0409-244a 

[26] SANDERS, Sheri, Tom DOAK, Carrie GANOTE a Phil BLOOD, 2017. Third-

generation sequencing. [online]. http://hdl.handle.net/2022/21478 

[27] KUDR, Jiří, Branislav RUTTKAY-NEDECKÝ, Vojtěch ADAM a René KIZEK, 

nedatováno. Nanopóry jako moderní nástroj pro DNA sekvenování. 10–14. 

[28] SHENDURE, Jay A, Gregory J PORRECA a George M CHURCH, 2008. Overview 

of DNA Sequencing Strategies [online]. (January), 1–11. Dostupné 

z: doi:10.1002/0471142727.mb0701s81 

http://www.improvedoutcomes.com/docs/WebSiteDocs/Clustering/Clustering_Parameters/Chebychev_Distance_Metric.htm
http://www.improvedoutcomes.com/docs/WebSiteDocs/Clustering/Clustering_Parameters/Chebychev_Distance_Metric.htm
http://guweb2.gonzaga.edu/faculty/cronk/CHEM360/images/central_dogma_only.png
http://guweb2.gonzaga.edu/faculty/cronk/CHEM360/images/central_dogma_only.png
http://hdl.handle.net/2022/21478


54 

 

[29] SCHEIBYE-ALSING, K., S. HOFFMANN, A. FRANKEL, P. JENSEN, P. F. STADLER, 

Y. MANG, N. TOMMERUP, M. J. GILCHRIST, A. B. NYGÅRD, S. CIRERA, C. B. 

JØRGENSEN, M. FREDHOLM a J. GORODKIN, 2009. Sequence assembly. 

Computational Biology and Chemistry [online]. 33(2), 121–136. 

ISSN 14769271. Dostupné z: doi:10.1016/j.compbiolchem.2008.11.003 

[30] NAGARAJAN, Niranjan a Mihai POP, 2013. Sequence assembly demystified. 

Nature Reviews Genetics [online]. B.m.: Nature Publishing Group, 14(3), 157–

167. ISSN 14710056. Dostupné z: doi:10.1038/nrg3367 

[31] BAKER, Monya, 2012. De novo genome assembly: What every biologist 

should know. Nature Methods [online]. 9(4), 333–337. ISSN 15487091. 

Dostupné z: doi:10.1038/nmeth.1935 

[32] BUTLER, Jonathan, Iain MACCALLUM, Michael KLEBER, Ilya A. SHLYAKHTER, 

Matthew K. BELMONTE, Eric S. LANDER, Chad NUSBAUM a David B. JAFFE, 

2008. ALLPATHS: De novo assembly of whole-genome shotgun microreads. 

Genome Research [online]. 18(5), 810–820. ISSN 10889051. Dostupné z: 

doi:10.1101/gr.7337908 

[33] MILLER, Jason R., Sergey KOREN a Granger SUTTON, 2010. Assembly 

algorithms for next-generation sequencing data. Genomics [online]. B.m.: 

Elsevier Inc., 95(6), 315–327. ISSN 08887543. Dostupné 

z: doi:10.1016/j.ygeno.2010.03.001 

[34] COMPEAU, Phillip E C, Pavel A. PEVZNER a Glenn TESLER, 2011. How to 

apply de Bruijn graphs to genome assembly. Nature Biotechnology [online]. 

B.m.: Nature Publishing Group, 29(11), 987–991. ISSN 10870156. Dostupné 

z: doi:10.1038/nbt.2023 

[35] CHAISSON, Mark J., Dumitru BRINZA a Pavel A. PEVZNER, 2009. De novo 

fragment assembly with short mate-paired reads: Does the read length 

matter? Genome Research [online]. 19(2), 336–346. ISSN 10889051. 

Dostupné z: doi:10.1101/gr.079053.108 

[36] PEVZNER, Pavel A. 1989. DNA sequencing: computer analysis. J. Biomol. 

Struct. Dyn. 7:63–73 

[37] MYERS, Eugene W., 2005. The fragment assembly string graph. 

Bioinformatics [online]. 21(SUPPL. 2), 79–85. ISSN 13674803. Dostupné 

z: doi:10.1093/bioinformatics/bti1114 

[38] ANASTASSIOU, Dimitris, 2001. Dimitris Anastassiou. IEEE Signal Processing 

Magazine. (July). 

[39] RÄIHÄ, Kari Jouko a Esko UKKONEN, 1981. The shortest 



55 

 

commonsupersequence problem over binary alphabet is NP-complete. 

Theoretical Computer Science [online]. 16(2), 187–198. ISSN 03043975. 

Dostupné z: doi:10.1016/0304-3975(81)90075-X 

[40] LANDER, Eric S. a Michael S. WATERMAN, 1991. Genomic Mapping by 

Anchoring Random Clones : A Mathematical Analysis. 827, 806–827. 

[41] NAGARAJAN, Niranjan a Mihai POP, 2009. Parametric Complexity of 

Sequence Assembly: Theory and Applications to Next Generation Sequencing. 

Journal of Computational Biology [online]. 16(7), 897–908. ISSN 1066-5277. 

Dostupné z: doi:10.1089/cmb.2009.0005  

[42] ABO-ZAHHAD, Mohammed, Sabah M. AHMED a Shimaa A. ABD-ELRAHMAN, 

2012. Genomic Analysis and Classification of Exon and Intron Sequences 

Using DNA Numerical Mapping Techniques. International Journal of 

Information Technology and Computer Science [online]. 4(8), 22–36. 

ISSN 20749007. Dostupné z: doi:10.5815/ijitcs.2012.08.03 

 



56 

 

Seznam symbolů, veličin a zkratek 
DNA - deoxyribonukleová kyselina 

bp - base pair – pár bází 

RNA - ribonukleová kyselina 

NK - nukleová kyselina 

PCR  -  polymerázová řetězová reakce 

DSP - digital signal processing – číslicové zpracování signálu 

BAC     - bacterial artificial chromosome – bakteriální umělý chromozom 

NCBI - National Center for Biotechnology Information 

GSP - genomic signal processing 
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Seznam příloh 

 

 Příloha 1. Obsah přiloženého CD 

 Složka data obsahuje ukázková umělá data, na kterých bylo prováděno testování 

ve formátu fasta. 

 Složka Funkce hledání překryvů obsahuje funkci pro hledání překryvů mezi 

čteními, vzorový soubor sekvencí pro spuštění, funkci k převodu sekvencí do 

numerické reprezentace.  

 Složka Skript vyhodnocení obsahuje skript pro vyhodnocení správnosti detekce 

překryvů, ukázkový soubor sekvencí pro spuštění, funkci k převodu sekvencí do 

numerické reprezentace. 

 Složka Generátor dat obsahuje generátor umělých dat, na kterých bylo 

provedeno testování, sekvenci potřebnou pro generování, složku pro ukládání 

dat. 

 Soubor vysledky.xlsx obsahuje výsledky testování. 

 Elektronická verze bakalářské práce ve formátu pdf 

 

 

 

 

 


