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ABSTRAKT 

Tato dizertační práce se zabývá alternativními přístupy k analýze genetické informace organismů. 

V teoretické části práce jsou představeny dva odlišné přístupy vyhodnocení příbuznosti organismů na 

základě podobnosti jejich genetické informace obsažené v sekvenci DNA. Jedním z nich je dnes 

standardizovaný postup fylogenetické analýzy znakového zápisu sekvencí DNA. Přestože je tento 

postup poměrně výpočetně náročný kvůli potřebě mnohonásobného zarovnání DNA sekvencí, 

umožňuje stanovit podobnost jak globálně celých sekvencí DNA, tak lokalizovat jen konkrétní 

homologie v nich. Druhým přístupem jsou alternativní techniky klasifikace sekvencí DNA ve formě 

numerického vektoru reprezentujícího charakteristický rys obsažené genetické informace. Tyto 

metody označované jako „alignment-free“ umožňují velmi rychlé vyhodnocení globální podobnosti 

sekvencí DNA, numerickou konverzí však ztrácejí možnost vyhodnotit lokální změny v sekvencích. 

V praktické části je pak představena nová metoda klasifikace numerických reprezentací DNA 

kombinující výhody obou uvedených přístupů. Z numerických reprezentací DNA jsou zvoleny jen 

reprezentace mající 1D signálu podobný charakter, tzn. obsahující specifický trend vyvíjející se podél 

osy x. Hlavním předpokladem je taxonomická specifičnost těchto genomických signálů. Praktická část 

práce se zabývá vytvořením vhodných nástrojů pro číslicové zpracování genomických signálů 

umožňující vyhodnocení vzájemné podobnosti taxonomicky specifických trendů. Na základě 

vyhodnocené vzájemné podobnosti genomických signálů je provedena klasifikace formou 

dendrogramu, jež je obdobou fylogenetických stromů využívaných ve standardní fylogenetice. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

fylogenetika, fylogenomika, numerické reprezentace, taxonomie, zarovnání sekvencí, dynamické 

borcení časové osy, filtrace, dentrednizace, decimace, klasifikace 

ABSTRACT 

This dissertation deals with alternative techniques for analysis of genetic information of organisms. 

The theoretical part presents two different approaches for evaluation of relationship between 

organisms based on mutual similarity of genetic information contained in their DNA sequences. The 

first approach is currently standardized phylogenetics analysis of character based records of DNA 

sequences. Although this approach is computationally expensive due to the need of multiple sequence 

alignment, it allows evaluation of global and local similarity of DNA sequences. The second approach 

is represented by techniques for classification of DNA sequences in a form of numerical vectors 

representing characteristic features of their genetic information. These methods known as 

„alignment-free“ allow fast evaluation of global similarity but cannot evaluate local changes. The new 

method presented in this dissertation combines the advantages of both approaches. It utilizes 

numerical representation similar to 1D digital signal, i.e. representation that contains specific trend 

along x-axis. The experimental part of dissertation deals with design of a set of appropriate tools for 

genomic signal processing to allow evaluation mutual similarity of taxonomically specific trends. On 

the basis of the mutual similarity of genomic signals, the classification in the form of dendrogram is 

applied. It corresponds to phylogenetic trees used in standard phylogenetics.  

KEYWORDS 

phylogenetic, phylogenomic, numerical representation, taxonomy, sequence alignment, dynamic time 

warping, filtration, detrendisation, decimation, classification  
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ÚVOD 

Biologická evoluce je proces vývoje a vzájemné diverzifikace všech živých organizmů na Zemi. 

Vlastnosti tohoto procesu studuje vědní obor zvaný evoluční biologie. Za zakladatele tohoto poměrně 

mladého oboru je považován Charles Darwin, který ve svém díle „O původu druhů“ (1860) poprvé 

představil zcela nový pohled na evoluci života na Zemi. Samotná otázka vzniku a vývoje druhů však 

zajímá lidstvo odpradávna a odpovědi na ni nabízeli i jiné vědní obory jako je filosofie, zoologie, 

botanika, systematická biologie, taxonomie, systémová biologie a další. Každý vědní obor dal 

vzniknout vlastní evoluční teorii či přístupu k jejímu popisu, a přestože Darwinova teorie přírodního 

výběru stále zůstává všeobecně uznávaná, stává se nedostatečnou pro komplexní popis evoluce.  

Dnes se nalézáme v období tzv. evoluční syntézy, která předpokládá, že k evoluci došlo 

působením více faktorů. Abychom všechny tyto faktory popsali, bylo by zapotřebí odhalit původce 

jejich vzniku a modelovat následky jejich působení. Například modelování vlivu dlouhodobé změny 

klimatu na morfologii organismů, nebo modelování vývoje vícedruhových populací při různých 

okolních podmínkách. Vzhledem k tomu, že všechny živé organismy interagují s okolním prostředím 

(využívají hmotu a energii ze svého okolí) musíme o evoluci uvažovat i jako o termodynamickém 

cyklu, který směřuje do svého rovnovážného bodu. Toto jsou jen některé možnosti jak popsat evoluci, 

neboť její kompletní popis ze všech směrů a principů by byl velmi složitý. Navíc bychom uvažovali 

jen ty přístupy, které již byly objeveny, takže sebelepší popis všech faktorů ovlivňující evoluci by byl 

stále nekompletní.  

Předpokládejme, že každá změna, ke které v evoluci došlo, se musela nějak projevit a musela 

být nějak zaznamenána. Jinak řečeno považujeme evoluci za systém s pamětí. Za nosič genetické 

informace je dnes považována deoxyribonukleová kyselina obecně známá pod zkratkou DNA, kterou 

jsou popsány téměř všechny živé organismy (vyjma RNA virů). DNA je z bioinformatického hlediska 

sled znaků, které tvoří genetický kód, přičemž genetická informace je obsažena ve variaci za sebou 

následujících symbolů. Nosič genetické informace znamená, že každá dědičná změna v organismu je 

doprovázena změnou genetického kódu sekvence DNA. Proto můžeme vyhodnotit průběh evoluce 

organizmů na Zemi na základě srovnání rozdílů v genetickém kódu každého z nich. Popis evolučních 

mechanismů tak není zapotřebí realizovat na úrovni biologických systémů a populací, ale převedeme 

ho na vyhodnocení změn v řetězci nukleových kyselin (bází) genetického kódu. Paradoxně má takové 

vyhodnocení evolučních mechanismů blíže ke kryptografii než k samotné molekulární biologii. 

Nesmíme zapomenout zohlednit dva základní principy evoluční biologie, které ovlivňují 

mechanismy evoluce v sekvenci DNA a zejména pak jejich popis. Jsou to přírodní (přirozený) výběr a 

neutrální evoluce (mutace). První z nich můžeme chápat jako algoritmus selekce pro organismus 

„výhodných“ vlastností - mutací. Tento mechanismus je však nedostatečný pro popis náhodných vlivů, 

které vedou ke změnám pro organismus přímo „škodlivým“ nebo zjevně neutrálním, tedy nemajícím 

zásadní vliv na organismus. Pro oba tyto principy je zapotřebí zcela odlišný popis, a přestože jsme tím 

zjednodušili biologickou evoluci na evoluci v DNA sekvenci ani zde není jejich popis kompletní. 

Přírodní výběr je v podstatě řízená selekce mutací, kde vždy vybereme tu nejlepší (optimální) variantu. 

Na popis tohoto selekčního mechanismu stačí jednoduchý deterministický přístup, kde ze známých 

variant vstupů (genů) vybereme podle kritéria výhodnosti jeden výstup. Problémem je, že 

předpokládáme nekonečný počet variant, tedy že v každém okamžiku jsou vždy přítomny všechny 

variace genotypu každého druhu. To však není zcela pravda, ve skutečnosti jde o konečný počet 
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náhodných variací vstupů. Tady vstupuje do výpočtu neutrální mutace, která náhodně předkládá 

konečnou množinu variací genotypů, ze kterých teprve probíhá řízená selekce. Neutrální mutace 

zřejmě není zcela náhodná, neboť se ukazuje, že různé části genetického kódu (úseky sekvence DNA) 

se mění s různou rychlostí a některé typy záměn jsou častější než jiné. Popis mnoha těchto specifikací 

pro různé typy mutací je dnes poměrně obsáhlý, přesto není zcela kompletní. Každý evoluční proces 

na nich stanovený se tak stává pouze odhadem, ke kterému jsou využívány stochastické modely 

evoluce v sekvenci DNA a je tak přesný, jak je úplný popis všech typů mutací. 

Tato práce představuje alternativní přístup k popisu evoluce v sekvenci DNA stanovený na 

základě genomických signálů. Tento nový přístup využívá specifického projevu sekvence DNA 

každého organismu vyjádřené v podobě číslicového signálu (číselné řady). Jak bude ukázáno, tato 

specifičnost se projevuje jak v signálových reprezentacích jednotlivých genů, tak ve velkém měřítku 

na signálech znázorňujících celé chromozomy či genomy organismů. Dovoluje nám vyhodnocovat 

příbuznost organismů nejen na konkrétních genech, jak je to dnes běžné, ale srovnávat najednou celé 

milióny vzorků v chromozomech na základě podobnosti jejich signálových průběhů. Pro 

fylogenetickou analýzu příbuznosti organismů již byla navržena celá řada genů, které na krátkém 

úseku DNA dovolovaly pozorovat variabilitu mutací všech organismů. Zatím se ale vždy zjistilo, že 

rozlišovací schopnost genetické variability na pouhém úseku sekvence je omezená. Vyhodnocení 

rozsáhlejších celků DNA, jako jsou chromozomy, je však příliš výpočetně náročné a pro větší počet 

organismů, i přes dnešní nárůst dostupného výpočetního výkonu, často nemožné. Stanovení 

příbuznosti organismů z genomických signálů by to mohlo změnit, protože vyhodnocení specifičnosti 

průběhů genomických signálů pro celé chromozomy nám umožňuje snížení dimenze dat o celé řády. 

Zároveň však díky genové specifičnosti průběhů zůstává přístupná analýza i relativně krátkých úseků, 

na kterých máme možnost sledovat lokální změny v organismu.  

Práce představuje nový nástroj pro účely komparativní genomiky, který poskytuje srovnatelné 

výsledky jako současné techniky pracující na bázi znakové reprezentace DNA, ale nabízí mnohem 

širší uplatnění zejména pro rozsáhlé soubory dat. Problematika zpracování velkého množství 

sekvenčních dat je dnes velmi aktuální díky technikám sekvenování „nové generace“, které nám 

poskytují stále rozsáhlejší záznamy sekvencí. Nová metoda klasifikace genomických dat na základě 

signálových reprezentací si vyžádala i návrh nových nebo modifikaci stávajících nástrojů pro 

zpracování číslicových signálů. Celá práce se dá tematicky zasadit do nově vznikajícího oboru 

nazvaného číslicové zpracování genomických dat (z angl. Genomic signal processing). Zaměření 

tohoto oboru je poměrně odlišné od zpracování číslicových signálů jak jej známe např. v analýze 

biologických signálů. Mezi samotnou konverzí znakové reprezentace DNA do signálové podoby a 

samotnou klasifikací tak zcela chyběl výpočetní aparát umožňující úpravu rozměrů dat, detekci 

význačných bodů, nebo vyhodnocení lokální i globální podobnosti.  
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1 FYLOGENETICKÁ ANALÝZA SEKVENCÍ DNA  

Sekvence deoxyribonukleové kyseliny obecně známá pod zkratkou DNA je nositelkou genetické 

informace téměř všech živých organismů. Základním předpokladem evoluce v sekvenci DNA je 

genetická variabilita organismů. Díky tomu získáváme stále nové varianty genotypů. Zdrojem 

genetické variability v organismu jsou mutace. Bez mutací by všechny geny existovaly v jedné formě, 

alely by neexistovaly a organismy by nebyly schopny adaptace na změny v životním prostředí. 

Jedním ze základních úkolů evoluční biologie je popsat hierarchicky uspořádaný systém, který 

v průběhu evolučního vývoje organismy vytvářejí. Na základě podobnosti určitých vlastností 

organismů dochází k diverzifikaci do jednotlivých vzájemně do sebe vnořených skupin. Na nejnižší 

úrovni se nalézají skupiny vzájemně nejpodobnějších - z evolučního hlediska nejpříbuznějších 

organismů, s rostoucí úrovní pak roste i jejich evoluční vzdálenost. Celý tento hierarchický systém 

směřuje k nalezení hypotetického společného předka organismů na nejvyšší úrovni. Metodiku 

takovéhoto třídění organismů do skupin nazýváme taxonomií, která je neodmyslitelně spojena s 

oborem věnovaným zkoumání taxonomického rozdělení života na Zemi - fylogenetikou. 

Tato kapitola představí proces vyhodnocení fylogeneze organismů na základě sekvencí DNA 

makromolekul, jak je dnes považován za standard. Skládá se z několika kroků, pro které se používají 

různé metody a modely a výsledek je ovlivněn volbou v každém z dílčích kroků. Prvním krokem 

ovlivňujícím výsledek je volba vhodného fylogenetického markeru, v tomto případě sekvence DNA 

nesoucí informaci o příbuznosti organismů. Následuje vyhodnocení podobnosti sekvencí na základě 

pravděpodobnostních modelů evoluce v sekvenci DNA. Před tímto krokem je nezbytné provést 

zarovnání sekvencí na stejnou délku. Posledním krokem je zvolení vhodné klasifikační techniky pro 

sestavení hierarchického grafického schématu zvaného dendrogram, či fylogenetický strom, 

popisujícího štěpení vývojových linií v průběhu evoluce. 

1.1 Markery evoluce v DNA 

Jako genetické markery pro sledování evoluce organismů považujeme obvykle úsek sekvence DNA, 

která nese informaci o evolučním vývoji. Obecně to ovšem může být jakýkoliv genetický údaj o 

variabilitě v DNA. Nejčastěji se jedná o nukleotidovou (aminokyselinovou) variabilitu uvnitř sekvence 

genu (proteinu), nebo obsaženou v kombinaci více genů. Tyto markery poukazují jen na bodové 

mutace v sekvenci (substituce, inzerce, delece). Jiné často zásadnější formy mutací jako jsou 

rekombinace, crossing-over, translokace apod. neuvažují, protože se na základě úseku sekvence DNA 

nedají spolehlivě určit. V takovém případě potřebujeme znát pro více genů evoluční rychlost, s jakou 

se vyvíjeli a jejich umístění na konkrétním lokusu, případně jejich homologní či paralogní formy, které 

se z nich odvinuli. Jako genetický marker pak může sloužit pořadí genů, nebo v poslední době 

kompletní celogenomová analýza, protože jen celý genom nese kompletní informaci o vývoji druhu. 

Ať už použijeme jakoukoliv formu evolučního markeru, měl by splňovat tyto základní kritéria
[1; 2]

: 

- schopnost rozlišit nejbližší i nejvzdálenější organismy, 

- jednoznačnost, 

- přijatelná výpočetní náročnost ve vyhodnocení genetické variability, 

- výskyt ve všech organismech, 

- snadná dostupnost (více kopií v organismu, jednoduchá izolace). 
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Tato kritéria se však často vylučují. Největším problémem je skloubit rozlišitelnost organismů 

s výpočetní náročností. Důvod je zřejmý, např. v sekvenci DNA může mít každá pozice pouze čtyři 

stavy. Abychom dokázali odlišit všechny rody druhy, třídy, řády atd. potřebujeme dostatek 

fylogeneticky informativních pozic, na kterých je přítomna genetická variabilita a s tím roste délka 

úseku fylogenetického markeru. S rostoucí délkou úseku pak roste výpočetní náročnost. Průměrná 

frekvence mutací na jednu nukleotidovou pozici je 10
-9

 - 10
-8

 za generaci
[3]

. Z toho vyplývá, že pro 

velmi blízké organismy potřebujeme poměrně dlouhé úseky DNA na jejich dostatečnou separaci, ale 

odpovídající úsek nemusí být přítomen v ostatních porovnávaných druzích, případně se zde může 

vyskytovat v jiném počtu a typu isoforem. Tyto problémy dodnes nebyly zcela vyřešeny, přesto bylo 

navrženo několik různě úspěšných markerů, které zde budou souhrnně představeny. 

1.1.1 Genová variabilita 

16S a 18S rRNA 

Ribozomy zajišťují v prokaryotických i eukaryotických organizmech nezbytný proces syntézy 

proteinů a jsou tedy nezbytnou součástí každého organismu. Skládají se ze dvou ribozomálních 

podjednotek, malé a velké. Prokaryotický a eukaryotický ribozom se liší obsahem své genetické 

informace. Malá podjednotka u prokaryot obsahuje 21 genů kódujících proteiny a jeden gen kódující 

16S rRNA, zatímco u eukaryot se vyskytuje až 33 proteinů a jeden rRNA gen se sedimentačním 

koeficientem 17-18S. Velká podjednotka prokaryot je složena z 34 proteinů a dvou genů 5S a 23S 

rRNA, u eukaryot je to do dokonce až 49 proteinů a tři geny rRNA mající rozměr 5S 5,8S a 16-18S. 

Geny ribozomální RNA 16S a jeho eukaryotický protějšek 18S jsou uznávány jako univerzální 

markery ve všech fylogenetických studiích
[4]

. Obsahují dostatečně variabilní i konzervované úseky pro 

odlišení velmi blízkých i vzdálených organismů. Snadno se kultivují, protože okrajové segmenty jsou 

velmi konzervované a díky tomu na ně lze použít univerzální primery
[5]

. Vyskytují se u všech 

organismů a to ve velkém počtu kopií. Výpočetní náročnost zpracování i většího počtu sekvencí je 

přijatelná díky délce přibližně 1550 bp (párů bází, z angl. base pair) pro 16S rRNA a 1850 bp pro 18S 

rRNA. Díky těmto vlastnostem byly 16S a 18S rRNA dlouhou dobu považovány za dokonalé 

kandidáty na sestavení stromu života
[4; 6; 7]

. V poslední době ale bylo publikováno několik studií 

popisujících skupiny organismů, pro které výše uvedené vlastnosti neplatí výlučně. Například u 

některých druhů ptáků (Aves) není variabilita sekvencí dostatečná pro jejich spolehlivé odlišení 
[7]

, u 

jiných druhů zase nejsou konzervovány okrajové úseky pro návrh primerů
[8]

. Velmi proměnlivá může 

být i délka těchto sekvencí, např. u 18S rRNA se mohou v rámci jednoho kmene organismů sekvence 

lišit až o několik set bází 
[9]

, což má za následek velmi problematické zarovnání sekvencí nutné pro 

následné zpracování (porovnání).  Proto se stále více směřuje k tzv. multigenovým analýzám 

kombinujícím výhody několika fylogenetických markerů. 

U ribozomálních genů RNA používaných jako fylogenetické markery je zapotřebí zmínit i 

mitochondriální ribozomální podjednotky. Vzhledem k předpokladu bakteriálního původu 

mitochondrie se i v jejím genetickém kódu vyskytují geny 12S a 16S rRNA podobné bakteriálním. 

Tyto geny kombinují výše uvedené vlastnosti fylogenetických markerů ribozomální RNA a vlastnost 

mitochondriální DNA studovat maternální průběh evoluce člověka 
[10; 11]

 - více o mitochondriální 

DNA v následující podkapitole.  

COX1 mitochondriální gen 

Další příklad fylogenetického markeru nalézajícího se v mitochondriální DNA je úsek první 

podjednotky cytochrom-c-oxidázy COX 1 genu. Jedná se o fragment délky přibližně 650 bp. Tento 
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úsek se používá k identifikaci organismů metodou zvanou DNA barcoding
[12]

. Jako barcodingový 

marker splňuje daný úsek řadu parametrů pro ideální identifikaci neznámých druhů. Zejména je lehce 

sekvenovatelný pro široké spektrum organismů. Jsou pro něj navrženy univerzální primery, které jsou 

ve většině sekvencí konzervovány. Samotný úsek má velkou mezidruhovou a malou vnitrodruhovou 

variabilitu. Tím je možné specificky určit příslušnost do druhu. Na rozdíl od mitochondriálních rRNA 

prakticky neosahuje mutace typu inzerce-delece
[12]

. Přestože již byla popsána spousta případů, kdy 

tyto parametry nebyly zcela splněny, např. u obojživelníků, hub a některých rostlin, je tento úsek stále 

nejpoužívanější pro barcodingovou identifikaci
[13; 14]

. Tomu svědčí i rozsáhlá databáze BOLD 

(www.boldsystems.org) vzniklá k tomuto účelu. Databáze obsahuje k dnešnímu dni 4 669 632 

barcodingových sekvencí (k 10. 1. 2016). Toto by byla zřejmá výhoda i pro klasifikaci organismů, 

protože žádných jiných sekvencí jednoho úseku či genu tolik k dispozici nemáme. Využití pro 

klasifikaci se ukázalo jako nedostatečné, protože tak krátký úsek není schopen odlišit vnitrodruhovou 

příbuznost
[15; 16]

. Tomuto účelu by mohlo pomoci využití kompletního genu COX 1, ten ovšem 

k tomuto účelu běžně využíván není. Variabilita celého genu bude dále diskutována v rámci 

kompletního genomu mitochondrie v následující kapitole.  

-globinový řetězec HBB 

Obecně všechny globinové řetězce jsou velmi oblíbené ke klasifikaci evoluce u živočichů a to 

zejména proto, že se jedná o modelovou ukázku genové duplikace
[17]

. Před 800 mil. let se globinový 

řetězec u živočichů duplikoval na hemoglobin a myoglobin. Samotný hemoglobin se pak před 450 mil. 

let duplikoval na  a  řetězec, ty se následně dostaly na jiné chromozomy a zde se navíc každý sám 

několikrát duplikoval. Například člověk má dnes 13 hemoglobinových genů, některé již ztratily svou 

funkci, jiné plní svou úlohu v různých etapách života
[18]

. Počet a funkce globinových řetězců se pro 

různé organismy liší
[3; 19]

. Zde se zaměříme pouze na -globinový řetězec HBB (Obr. 1.1a) a konkrétně 

na kódující úsek (CDS) prvního exonu (Obr. 1.1b). Tento úsek je jedním z nejčastěji používaných 

markerů pro demonstraci klasifikačních metod na bázi numerických reprezentací a to zřejmě z důvodu 

prvního použití k tomuto účelu v publikacích prof. Randice
[20]

.  

První exon genu HBB má v kódujícím úseku velmi proměnný obsah nukleotidů, u lidského 

HBB je to 92 bp (Obr. 1.1b), ale pro jiné druhy a řády organismů je rozdíl až ±10 bp
[21]

. Variabilita 

v délce sekvence je zejména na začátcích a koncích úseku. Z tohoto důvodu se jedná o užitečný 

ukazatel vlivu zarovnání na úspěšnost klasifikace a je proto vhodný k testování metod nevyužívající 

zarovnání ke klasifikaci sekvencí DNA (tzv. „alignment-free metody“)
[22]

. Jiné výhody tento úsek 

sekvence nemá. Je příliš krátký pro spolehlivé odlišení velmi vzdálených i velmi příbuzných 

organismů. Nalézá se zejména u organismů majících hemoglobin jako krevní barvivo, tj. převážně 

obratlovců a některých druhů mlžů. Pro konstrukci kompletního stromu života je proto omezující. Zde 

je uveden vzhledem k jeho častému použití v publikacích demonstrujících účinnost klasifikace 

numerických metod
[20-26]

. Použitelnost tohoto markeru a univerzálnost metod, jež jej využívají, je 

diskutabilní a bude dále ověřena.  
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Obr. 1.1 - Lidský -globin HBB 

a) Mapa HBB rozložení na 11. chromozomu člověka. b) Sekvence kódujícího úseku prvního exonu genu HBB 

člověka. 

1.1.2 Multigenová analýza 

Vzhledem k problematickému nalezení univerzálního markeru pro sestavení kompletní molekulární 

evoluce organismů se často přistupuje ke kombinaci více genů, které splňují jen některé z vlastností 

požadovaných na fylogenetický marker
[27-30]

. Výhodou tohoto přístupu je možnost kombinovat více 

genů, které jsou svou variabilitou schopny odlišit různé úrovně taxonomie. Problém je zvolit takové 

geny, které se vyskytují ve všech studovaných organismech. S rostoucím počtem genů samozřejmě 

rostou i nároky na návrh univerzálních primerů pro jejich separaci. Proměnná variabilita u zvolených 

genů se navíc často projeví i v délkovém polymorfismu, čímž se komplikuje sekvenční zarovnání, kde 

u každého genu musíme volit odlišnou skórovací matici. V multigenové analýze se tak mohou 

využívat pouze vybrané segmenty genů, nebo variabilních nekódujících úseků genomů
[31]

. 

Vyhodnocení fylogeneze v multigenové analýze formou jednoho stromu není triviální úkol. Využívají 

se matematické postupy ke konstrukci tzv. konsensuálních stromů, kde je potřeba zohlednit zda každý 

gen, nebo úsek DNA má stejnou váhu na výsledný strom. Podle toho volíme, zda se jedná o striktně 

konsensuální strom, většinově konsensuální strom, nebo jestli na základě zvoleného ukazatele (např. 

délka sekvence) budeme váhovat podíl dílčích stromů na výsledku
[32]

. Jinou variantou tvorby 

konsensuálního stromu je tvorba tzv. superstromu z dílčích zdrojových stromů
[33; 34]

. Výhodou tohoto 

přístupu k multigenové analýze je, že můžeme vytvořit zdrojové stromy pro určité skupiny organismů 

z odlišných genů.  Výsledný superstrom tak může být vytvořen i pro organismy, které nemají společný 

gen pro vytvoření klasického fylogenetického stromu
[28]

. Podmínkou je, aby mezi zdrojovými stromy 

byl dostatečný překryv. 

1.1.3 Celogenomová analýza 

Dalším logickým krokem po multigenové analýze byla fylogenetická analýza celých genomů 

organismů umožňující vznik nového podoboru nazývaného fylogenomika. O mládí tohoto oboru 

svědčí jeho představení v roce 1998 v souvislosti s predikcí protein-kódujících úseků na 

celogenomové úrovni
[35]

. V kompletním genomu organismů je obsaženo dostatek konzervovaných i 

variabilních úseků k odlišení nejbližších i nejvzdálenější druhů. Odpadá potřeba řešit dílčí přínos 

jednotlivých klasifikovaných úseků na finální výsledek fylogeneze. Na druhou stranu mnohonásobně 

gen

mRNA

CDS

>gb|U01317.1|HUMHBB:62187-62278 Human beta globin region on chromosome 11

a)

b)
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roste problém se sekvenčním zarovnáním použitých genomů. Nejen že jsou kompletní genomy příliš 

velké na použití běžných algoritmů mnohonásobného zarovnání, ale prošly mnohem 

komplikovanějším procesem evoluce než jednotlivé geny. Zatímco na genové úrovni se nejčastěji 

vyskytují bodové mutace typu substituce a inzerce-delece, u celých genomů se navíc projevuje 

genomová přestavba vlivem evolučních procesů, jako jsou inverze a translokace. Mnohem 

komplikovanější je vyhodnotit vzájemnou podobnost genomů u eukaryotických organismů, kde je 

genomická DNA rozdělena do různého počtu chromozomů. V takovém případě by bylo potřeba použít 

algoritmy pro lokalizaci bloků, které změnily pozici mezi chromozomy, v kombinaci s třídícími 

algoritmy využívajícími modely uvedených evolučních mechanismů. Takový úkol je nad rámec cílů 

této práce, proto se v dalším popisu omezíme jen na genomy skládající se z jednoho chromozomu. Do 

toho spadají téměř všechny prokaryotické organismy. Evoluci eukaryotických organismů budeme na 

genomové úrovni sledovat pouze na základě mitochondriální DNA.  

Mitochondriální genom 

Mitochondrie jsou semiautonomní organely sloužící k získávání, přenášení a využití energie. 

Vyskytují se prakticky ve všech eukaryotních organismech a mají vlastní genom včetně 

proteosyntetického aparátu. Mitochondriální DNA (mtDNA) je v mitochondrii přítomna ve formě 

volně uložených molekul a podobně jako bakterie má strukturu cyklické dvoušroubovice. Opačné 

konce řetězce makromolekuly DNA jsou vzájemně spojeny, což znamená, že molekula nemá začátek 

ani konec, a proto ji zakreslujeme kružnicí. Podobně jako bakterie, také geny mtDNA většinou 

neobsahují introny jako jaderná DNA (výjimkou jsou např. rostliny) a v jejich genoforu se vyskytují 

ribozomální podjednotky (12S rRNA, 16S RNA) podobné bakteriálním. Tomu odpovídá i prakticky 

totožný způsob translace s bakteriální buňkou probíhající na ribozomech, které jsou opět velmi 

podobné bakteriálním
[3; 36]

. 

Strukturu mtDNA popíšeme v návaznosti na kruhovou mapu lidské mtDNA, viz Obr. 1.2. V 

mtDNA rozlišujeme těžký řetězec H s vyšším obsahem purinů a k němu komplementární lehký 

řetězec L s vyšším obsahem pyrimidinů. Většina genů kódovaných v mtDNA je uložena v řetězci H. 

Jsou to geny kódující proteiny respiračního řetězce: cytochrom-c-oxidázový komplex (podjednotky 

COX) a gen pro cytochrom-b-oxidázu (Cyt b). Dále jsou v řetězci H mtDNA rozloženy geny pro 

NADH-reduktázový komplex (6 podjednotek, ND) a podjednotky 6 a 8 ATPázového komplexu 

(ATPase). Dvě podjednotky ribozomální RNA jsou rovněž umístěny na řetězci H, konkrétně dlouhý 

fragment rRNA (16S RNA) a krátký fragment rRNA (12S RNA). Řetězec L mtDNA nese genetickou 

informaci pro podjednotku 6 NADH-reduktázového komplexu (ND 6) a pro 8 typů molekul 

transportní RNA (tRNA). Zbylých 14 tRNA molekul je kódováno v H-řetězci. Posledním důležitým 

úsekem v mtDNA je tzv. D-smyčka (z angl. D-loop), což je jediný nekódující úsek mtDNA. Jedná se 

o úsek třířetězcové DNA o délce téměř 600 bp tvořený dvouvláknovým úsekem DNA v H-řetězci, ke 

kterému je komplementární třetí vlákno z L-řetězce. Jsou zde umístěny promotorové oblasti pro 

řetězec L i H (LSP, HSP) a počátek replikace těžkého řetězce (OH) sloužící jako primer pro začátek 

replikace. Počátek replikace lehkého řetězce (OL) je umístěn mimo D-loop, přibližně ve 2/3 mtDNA. 

Aby mohlo dojít k uvolnění funkční RNA (rRNA, tRNA a mRNA) musí být transkripty obou řetězců 

rozštěpeny
[3; 37]

.  
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Obr. 1.2 - Struktura lidského mitochondriálního genomu  

(převzato z 
[37]

) 

Mitochondriální DNA má velmi blízko k tomu, aby byla ideálním fylogenetickým markerem. 

Pro živočichy (zejména obratlovce) to platí téměř výhradně. Díky své velikosti (16 - 20 kbp pro větší 

živočichy) a vyšší mutační rychlosti, než u jaderné DNA, obsahuje mtDNA dostatek genetické 

variability pro odlišení i velmi blízkých druhů za přijatelné výpočetní náročnosti zpracování. 

Genetická variabilita se u různých mitochondriálních genů liší. U vzdálenějších druhů, jako jsou 

bezobratlí, došlo i ke strukturální přestavbě uvnitř kruhové molekuly. Je zde tedy možné kombinovat 

multigenovou analýzu s pořadím genů. Na druhou stranu mtDNA neobsahuje žádné strukturně 

komplikované úseky, jako jsou repetitivní DNA, transponovatelné elementy, pseudogeny a introny. 

Oproti jaderné DNA se zde velmi málo vyskytují mutace typu inzerce-delece, a když přece, tak řádově 

pouze bodové změny, rozsáhlé délkové změny jsou výjimečné. Většinu genetické variability tvoří 

nukleotidová substituce. Jednou z největších výhod mitochondriálního genomu je jeho dědičnost 

výhradně po mateřské linii. Variabilita mtDNA nám tak umožňuje studovat maternální průběh evoluce 

člověka (paternální linie je studována z Y chromozomu). To má tu výhodu, oproti jaderné DNA, že 

informace vzniklá u jednotlivých jedinců není rekombinována v důsledku pohlavního rozmnožování. 

Tím, že se mtDNA vyskytuje prakticky ve všech eukaryotních organismech a vyznačuje se podobnou 

strukturou s bakteriální DNA, nabízí se její využití v rozsáhlých srovnávacích studiích. 
[3; 36; 38; 39]

  

Variabilita bodových mutací jednotlivých genů v mitochondriální DNA je znázorněna na Obr. 

1.3. Je zde ukázána proměnlivá variabilita na různých taxonomických úrovních pro obratlovce, savce, 

primáty a lidoopy. Geny jsou zobrazeny v pořadí, v jakém se vyskytují v genomu. Jak lze vidět, 

některé geny se rozdílem variability, zejména mezi savci a primáty, přímo nehodí jako fylogenetický 

marker, např. ND1 a ATP6. Výrazněji to ukazuje parametr „skóre“ stanovený jako průměrná 

euklidovská vzdálenost mezi skórovanou sekvencí dle matice NUC44 a skórovanou konsensuální 
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sekvencí prezentující nejčastější symbol na dané pozici - viz Obr. 1.3b. Druhým kritériem variability 

na Obr. 1.3a je průměrná proporcionální vzdálenost p-distance používaná pro konstrukci 

fylogenetických stromů, viz kap. 1.2. 

 

Obr. 1.3 - Variabilita sekvence DNA mitochondriálních genů 

Genetická variabilita 13 mitochondriálních genů stanovených pro set 332 kompletních mitochondriálních 

genomů obratlovců (105 savců, 12 primátů, 6 lidoopů). a) průměrná párová proporcionální vzdálenost, 

b) průměrné skóre dle NUC44. 

Kompletní genom prokaryotických organismů 

Genom bakteriálních genomů je až na výjimky složen z jednoho kruhového chromozomu. 

Mimojaderná DNA je u prokaryot složena i z několika převážně kruhových plasmidů. Velikost 

bakteriálního genomu se může velmi lišit v rozmezí 0,6 až 10 Mbp. Obvykle se jedná o jednotky Mbp 

nepřesahující 5 Mbp. Velikost genomu je přibližně úměrná počtu genů, které obsahuje, protože se zde 

až na výjimky prakticky nevyskytují nekódující úseky včetně intronů. Prokaryotické genomy obvykle 

obsahují jednotky tisíc genů a i přes odlišnou délku genomu je určitá část genů mezi bakteriemi 

shodná
[3; 40]

. Díky menší délce, absenci nekódujících úseků a umístění na jednom chromozomu je 

genom bakterií mnohem vhodnější k sekvenování, než genomy eukaryotických organismů. Z tohoto 

důvodu je k dnešnímu datu (10.1.2016) v databázi GenBank více než 57 tisíc záznamů 

prokaryotických genomů, z toho 4 701 záznamů je kompletních. Široká taxonomická rozmanitost 

záznamů předurčuje celogenomové záznamy bakterií k fylogenetické analýze umožňující v budoucnu 

odhalit všechny mechanismy jejich evoluce
[41; 42]

.  

1.2 Metody vyhodnocení podobnosti a příbuznosti organismů 

Modelování evolučního vývoje v biologické sekvenci se snaží vytvořit matematický popis bodových 

mutací, ke kterým mohlo v průběhu evoluce v sekvenci dojít. Matematické modely lze použít 

k výpočtu evoluční vzdálenosti mezi dvěma a více sekvencemi a na základě tohoto popisu organismů 

rekonstruovat jejich evoluční vývoj. Bodové mutace v sekvenci DNA a proteinů se dělí na: 

• substituci: nahrazení jednoho rezidua jiným, 

• inzerci-deleci: vznik-zánik pozice v sekvenci. 

Počet bodových mutací mezi dvěma sekvencemi vztažený na délku sekvencí je označován 

jako proporcionální vzdálenost (distance) sekvencí p-distance:  
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Obr. 1.4 - Stanovení proporcionální vzdálenosti 

+ značí inzerce-delece; * značí substituce; dohromady (+ *) jsou všechny bodové mutace mezi sekvencemi -

celkem 6 mutací; délka zarovnaných sekvencí je 14 bp; čísla v závorkách značí parametry pro výpočet 

p-distance jen substitucí bez pozic s inzercemi-delecemi.  

 

 
Obr. 1.5 - Varianty substitucí v biologických sekvencích 

a) Genová duplikace: z jednoho předka se vyvinou dva potomci. b) Substituce s vyznačenými bodovými 

mutacemi v jednotlivých evolučních větvích potomků: jednoduchá, souběžná, paralelní, zpětná a sbíhavá. 
[43]

 

Známe sekvence S1 a S2 - jejich společný předek je hypotetická sekvence 0, kterou neznáme, 

od které se obě sekvence vyvinuly za čas t, viz Obr. 1.5a. Substitucí může být několik druhů: 

• jednoduchá substituce (Obr. 1.5b - i.) - došlo k jedné záměně a vidíme jednu záměnu, 

• souběžná substituce (Obr. 1.5b - ii.) - došlo ke dvěma záměnám, vidíme jednu, 

• paralelní substituce (Obr. 1.5b - iii.) - došlo ke dvěma záměnám, nevidíme žádnou, 

• zpětná substituce (Obr. 1.5b - iv.) - došlo ke dvěma záměnám v jedné větvi (G->T-

>G), nevidíme žádnou, 

• sbíhavá substituce (Obr. 1.5b -v.) - v jedné větvi více záměn, konečné stavy S1 a S2 

shodné (G->T->A; G->A), nevidíme žádnou záměnu
[43]

.  

Proporcionální vzdálenost dvou zarovnaných sekvencí je dobře hodnotitelným kritériem pro 

třídění organismů do shluků podle podobnosti. Výsledný dendrogram sestrojený z p-distance je ovšem 

pouze podobnostním stromem, nedostatečným pro úplné hodnocení příbuznosti organismů. P-distance 

hodnotí viditelný počet mutací mezi dvěma organismy. Nepočítá však s mutačními stavy, ke kterým v 

evoluci došlo, protože hodnotí jen stavy výstupní, tedy dvě sekvence reprezentující potomky. 

Sekvence reprezentující předka je pro nás neznámá, stejně jako všechny mezistavy, ke kterým 

případně mohlo dojít. Je dokázáno, že skutečný počet mutací exponenciálně roste v závislosti na 

viditelném počtu mutací
[43; 44]

. Předpokládáme, že mutace má binomické rozdělení četnosti výskytu 

náhodných jevů v n nezávislých pokusech, v nichž má každý jev stejnou pravděpodobnost výskytu. 

Pro delší časové úseky aproximujeme binomické rozdělení Poissonovým, nebo gamma rozložením 

pravděpodobnosti, popisujícími výskyt řídkých jevů v určitém časovém intervalu
[45; 46]

. Tento princip 

odhadu skutečné evoluční vzdálenosti z proporcionální nazýváme Poissonova a gamma korekce (PC a 

GC). Následující rovnice popisují vztah pro přepočet proporcionální vzdálenosti p na evoluční 

vzdálenost d na základě Poissonova rozložení (1.1) a gamma rozložení (1.2), kde a je gamma 

AACGTAGATTA-GT 14 (11)

CACGCACAT-AAG- 14 (11)

*   * * + + +  6  (3)

p=6/14=0,429
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parametr, který se volí v rozsahu <0,65; 3> v závislosti na odhadované rychlosti evoluce mezi 

zkoumanými organismy. 

 )1ln( pd   (1.1) 

  









11

1

ppad  (1.2) 

Pokud odhadneme evoluční vzdálenost mezi dvěma sekvencemi a známe skutečnou dobu, 

před kterou od sebe divergovaly dva korespondující organismy, můžeme stanovit evoluční rychlost, 

jakou sekvence vznikaly. K tomuto údaji potřebujeme např. fosilní nálezy informující nás o klíčových 

událostech v evoluční historii. Víme třeba, že člověk (Homo sapiens sapiens) a kapr (Cyprinus carpio) 

od sebe divergovali před 400 miliony lety. Jako fylogenetický marker si vezmeme 141 residuí 

proteinového řetězce -globinu, který se pro člověka a kapra liší v 68 pozicích. Proporcionální 

vzdálenost těchto dvou organismů je 0,48 a po dosazení do (1.1) získáme jejich evoluční vzdálenost 

0,66, která udává průměrný počet změn v řetězci na jednu pozici. Celková doba, před kterou od sebe 

divergovali člověk a kapr je T = 2 x t = 2 x 400 mil. = 800 mil. let. Evoluční rychlost pro -globin je 

d/T, což odpovídá 0,82.10
-9

 aminokyselinovým mutacím za rok. Z této rychlosti můžeme v celém 

stromu organismů konstruovaném z -globinů stanovit evoluční míru, za předpokladu, že se evoluční 

rychlost v průběhu evoluce nemění. Tento předpoklad lze splnit jen pro blízké organismy, proto je 

lepší mít fosilních nálezů více a stanovit pro strom „průměrnou“ evoluční rychlost. Častěji se evoluční 

míra ve stromu uvádí pouze jako evoluční vzdálenost
[3; 47]

. 

1.2.1 Evoluční modely pro DNA 

Pokud chceme sestavit model substituce v sekvenci nukleotidů, můžeme teoretická rozložení 

modifikovat pomocí známých faktů o bodových mutacích. Na jejich základě pak můžeme vytvořit 

pravděpodobnostní matice mezistavů a přechodů mezi nimi. 

Původní výpočet proporcionální distance upravíme jen na pozice bez mutací typu inzerce-

delece, protože modely jejich vliv neuvažují. Předchozí výpočet se změní na počet substitucí 

vztažených na délku sekvencí: 

ps = 3 / 11 = 0,273 (dosazujeme čísla v závorkách viz  Obr. 1.4) 

Jednoparametrický model Jukes - Cantor (JC) - máme parametr  popisující 

pravděpodobnost změny jednoho nukleotidu na jiný. Dále uvažujeme zjednodušení, že každý 

nukleotid má stejnou frekvenci výskytu jako ostatní a stejnou pravděpodobnost změny na kterýkoliv 

ze zbývajících tří nukleotidů. Nukleotidové substituce jsou si tedy ekvivalentní
[48]

. 

 

Obr. 1.6 - Substituční model Jukes - Cantor 

Vlevo: substituční nukleotidový diagram; vpravo: matice přechodů. 
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Pravděpodobnost substitucí v sekvenci DNA v závislosti na čase 

Evoluční rychlost neboli frekvence přechodu z jednoho nukleotidu na jiný, je v JC modelu 

vyjádřen parametrem . Vzhledem k tomu, že se jedna báze může změnit se stejnou pravděpodobností 

na kteroukoliv ze tří dalších, je celková frekvence záměny báze 3. Výsledný počet substitucí je dán 

součinem frekvence změn a času t (Obr. 1.4a) - tj. dobou nutnou k přechodu od předka k potomkovi. 

Protože známe až konečné stavy (tj. dva potomky) mezi kterými stanovujeme evoluční vzdálenost je 

celkový substituční čas 2t. Evoluční vzdálenost je dána vztahem: 

 ttd  632  . (1.3) 

Parametry t a  mezi dvěma potomky neznáme. Můžeme vycházet pouze z proporcionálních 

četností substitucí mezi jejich sekvencemi a pravděpodobnostního rozložení
[49]

. 

Víme, že jednotlivé prvky v matici se dají považovat za evoluční rychlost. Při dosazení 

matice přechodů Q do rovnice  

 
tQetP )(  (1.4) 

získáme pravděpodobnostní matici substitucí v čase: 

 Q =
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JC model má jeden parametr popisující tzv. evoluční rychlost substituce jednoho nukleotidu 

na jiný, přičemž tento parametr je ekvivalentní pro všechny 4 nukleotidy. Získáváme tak dva rozdílné 

pravděpodobnostní stavy, a sice že dojde k substituci p1(t) a nedojde k substituci p0(t). Ty jsou 

definovány: 
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Protože víme, že pravděpodobnost substituce např. adeninu na cytosin pAC(t) je stejná jako 

pAT(t) a pAG(t), celková pravděpodobnost substituce adeninu na jakýkoliv další nukleotid se rovná: 

 
s

t

ATAGAC petptptptp   4
1

4

3

4

3
)(3)()()( , (1.6) 

kde celkovou pravděpodobnost substituce ps můžeme odhadnout jako proporcionální četnost substitucí 

mezi dvěma sekvencemi (Obr. 1.4). Po dosazení (1.6) do (1.3) získáme konečný vztah pro evoluční 

vzdálenost podle modelu JC:  
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Protože ps je jenom odhad na základě proporcionální četnosti změn v sekvencích, je i výsledná 

vzdálenost odhadem. Ten je tak přesný, jak přesný je odhad ps. Přesnost odhadu p obecně roste 

s délkou sekvence, přičemž jako adekvátní považujeme sekvence od délky 100 reziduí
[43; 48-50]

. 

Kromě pravděpodobnosti substituce jednoho nukleotidu za jiný můžeme hodnotit i 

pravděpodobnost změny nukleotidu v rámci své chemické skupiny (puriny, pyrimidiny). Tím 

dostaneme dvouparametrický model Kimura, respektující skutečnost větší pravděpodobnosti 

výskytu tranzicí (substituce v rámci skupiny), než transverzí (substituce nukleotidem z jiné skupiny). 

Model zanedbává rozdílnou četnost purinů a pyrimidinů v sekvenci - považuje je za rovnocenné. 

Vztah pro přepočet četnosti substitucí na evoluční vzdálenost je:  

    vvsd 21ln
4

1
21ln

2

1
 , (1.8) 

kde s je četnost tranzicí, v je četnost transverzí a s + v = ps
[51]

. 

Tříparametrický model Tamura získáme rozšířením předchozího dvouparametrického 

modelu o třetí parametr . Respektuje fakt, že guanin a cytosin mezi sebou tvoří silnou vazbu (tři 

vodíkové můstky), kterou je obtížnější narušit. Zvýšený výskyt guaninu a cytosinu v sekvenci značí 

evolučně stabilnější sekvenci s menší pravděpodobností výskytu substituce. Vztah pro přepočet 

četnosti substitucí na evoluční vzdálenost je: 

  
 

    vv
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d 21ln121
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12
1ln12 











 


 , (1.9) 

kde θ je proporcionální četnost guaninů a cytosinů v obou srovnávaných sekvencích dohromady, s je 

proporcionální četnost tranzicí a v proporcionální četnost transverzí
[52]

. 

Na základě známých vlastností popisujících či ovlivňujících substitučních rychlost v sekvenci 

nukleotidů můžeme získat více dílčích pravděpodobnostních stavů komplexněji popisujících evoluci 

v sekvenci DNA. Takto se dá vytvořit jakýkoliv další model, pokud popíšeme určitou vlastnost, která 

ovlivňuje evoluční rychlost:  

• výskyt purinů a pyrimidinů, výskyt silné a slabé vazby… 

• výskyt tranzicí a transverzí, výskyt tranzicí (transverzí) v rámci nukleotidové skupiny 

nebo mezi skupinami 

• výskyt dalších typů mutací např. inzerce-delece, inzerce (delece) u silné a slabé 

vazby… 

Z dalších používaných víceparametrických modelů stojí za zmínku modely Hasegawa - 

Kishino - Yano
[53]

 a Tamura - Nei
[54]

, které zvlášť zohledňují proporcionální četnosti každého ze čtyř 

nukleotidů a druhý uvedený model navíc rozlišuje tranzice prvního (A ↔ G) a druhého typu (C ↔ T). 

V zásadě platí, že čím více parametrů popíšeme, tím přesnější odhad evoluční vzdálenosti bychom 

měli získat. S každým dalším parametrem se však zvyšuje i stupeň volnosti daného odhadu a tím i 

rozptyl získaného výsledku
[55; 56]

. Rozptyl odhadu evoluční vzdálenosti se mění nelineárně v závislosti 

na proporcionální vzdálenosti a může tak ovlivnit konstrukci fylogenetického stromu, zejména pokud 

do něj vstupují organismy s velmi rozdílnou párovou vzdáleností sekvencí
[57]

. Volba složitosti 

použitého evolučního modelu vždy záleží na charakteru analyzovaných sekvencí
[58]

. V běžných 

případech s rovnoměrně rozloženými typy mutací a bází v sekvencích si vystačíme s nejjednoduššími 
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modely JC, nebo Kimura. Volba složitějších modelů je pak kompromisem mezi přesností modelu a 

jeho rozptylem závisejícím na celé řadě parametrů jako jsou délka sekvence, rozložení nukleotidů 

v sekvencích, rozložení různých typů mutací a v neposlední řadě i na proporcionální četnosti 

substitucí
[59-62]

. 

 

Obr. 1.7 - Závislost evoluční vzdálenosti sekvencí na proporcionální 

Nastavení charakteristických vlastností sekvencí: a) R = 1; RS = 1; nA = nC = nG = nT = 0,25; b) R = 1,5; RS = 1,5; 

nA = nT = 0,2; nG = nC = 0,3; c) R = 3; RS = 3; nA = 0,1; nT = 0,15; nG = 0,25; nC = 0,5 

Obr. 1.7 ukazuje, jak se mění evoluční vzdálenost v závislosti na proporcionální vzdálenosti. 

Grafická závislost je vykreslená pro tři různá nastavení sekvenčních a mutačních parametrů jako jsou: 

poměr tranzice/transverze R, poměr tranzice prvního a druhého typu RS a proporcionální četnosti 

nukleotidů nA, nC, nG, nT. Obr. 1.7a ukazuje případ sekvencí, které mají vyvážené četnosti nukleotidů 

v sekvenci a oba typy mutací (tranzice a transverze) se v sekvenci vyskytují také rovnoměrně. Obr. 

1.7b pak ukazuje průběhy pro sekvence s parametry blížící se typickým. Poměr výskytu tranzic a 

transverzí je 3:2, stejně tak tranzic prvního typu je 1,5 krát více než druhého typu a v sekvencích mírně 

převažuje výskyt nukleotidů se silnou vazbou, kterých je 60 % z celku. Obr. 1.7c představuje velmi 

nestandartní případ sekvencí, ve kterých jsou výrazně odlišné četnosti jednotlivých nukleotidů, 

tranzicí je třikrát tolik co transverzí a tranzice prvního typu jsou opět 3x častější než druhého. Obecně 

se tedy dá říci, že v rozsahu 0 - 0,3 proporcionální vzdálenosti sekvencí (ukazuje červená šipka 

v obrázku) je zbytečná volba složitějšího modelu než JC, kromě krajního případu na Obr. 1.7c pro 

model Tamura - Nei. Ten se  projeví jen v případě velmi rozdílného poměru nukleotidů v sekvencích 

(nA = 0,1; nC = 0,5). Při běžných rozloženích nukleotidů a mutací v sekvencích se začnou 

víceparametrické modely projevovat výrazně přesněji až okolo 40 % mutovaných residuí mezi 

sekvencemi. Je nutné si uvědomit, že pokud mají sekvence méně než 50 % shodných pozic, navíc 

v případě, že jedna pozice v nukleotidové sekvenci má jen čtyři možné stavy, je přímá příbuznost 

takových genů či organismů značně sporná. 

Pokud potřebujeme do evoluční vzdálenosti započítat i pravděpodobnost vzniku mezer (v 

místech inzercí-delecí reprezentovaných v sekvencích skórovací pomlčkou), je proporcionální hodnota 

inzercí a delecí stanovena zvlášť pro každý pár sekvencí a následně superponována na některý 

z předchozích vztahů pro evoluční vzdálenost, např. JC model s inzercemi a delecemi se stanoví podle 

vztahu: 
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kde G je počet inzercí-delecí v obou sekvencích nezávisle na jejich délce (tj. pět pomlček v řádku za 

sebou je považováno za jednu mutaci typu inzerce-delece). LS je délka sekvencí bez pozic obsahujících 

skórovací pomlčky
[11]

. 

1.3 Zarovnání biologických sekvencí 

Nezbytným krokem pro porovnání sekvencí DNA je mnohonásobné zarovnání (MSA - multiple 

sequence alignment) setu sekvencí na stejnou délku. Abychom mohli vyhodnotit evoluční vzdálenost, 

jak byla představena v předcházející podkapitole, je zapotřebí abychom srovnávali související 

pozice
[63]

. Pokud si odmyslíme alternativní přístupy některých numerických metod zvaných 

„alignment-free metody“
[64]

, které budou představeny v následující kap. 2.2., je mnohonásobné 

zarovnání nejdůležitějším krokem v procesu fylogenetické analýzy, který zároveň způsobuje nejvíce 

chyb ve výsledné klasifikaci organismů
[65; 66]

.  

Mnohonásobné zarovnání biologických sekvencí tedy chápeme jako přizpůsobení délky N 

sekvencí pomocí vložení tzv. „skórovacích pomlček“ na pozice, kde algoritmus odhalí vznik bodové 

mutace typu inzerce-delece. Pomlčky v sekvenci symbolicky vyjadřují přítomnost nukleotidu, který je 

neznámý. Počet sekvencí je pro MSA dán N > 2. Vzájemné přizpůsobení délky pouze dvou sekvencí 

nazýváme párové zarovnání. Zarovnání většího počtu sekvencí najednou si můžeme představit jako 

vyhledání optimální cesty v N-rozměrném prostoru, což je výpočetně příliš náročné
[67]

 a prakticky se 

nerealizuje pro více jak tři sekvence. Princip většiny metod MSA je založen na postupném opakování 

párových zarovnání sekvencí až do chvíle, kdy jsou zarovnány všechny sekvence v setu. Konkrétní 

principy jednotlivých metod pro MSA jsou často „know how“ týmů, jež je realizují. Představíme proto 

jen veřejně dostupné popisy technik, které se k tomuto účelu využívají. Přesnost všech těchto metod 

závisí na vhodné volbě parametrů k párovému přizpůsobení délky sekvencí pomocí dynamického 

programování a volbě skórovací matice hodnotící pravděpodobnost různých typů substitucí. 

1.3.1 Dynamické programování 

Pro realizaci párového zarovnání dvou sekvencí máme k dispozici dvě techniky lišící se zejména 

v jejich použití. Volíme je podle potřeby zarovnat sekvence na stejnou délku globálně, nebo udržet 

pohromadě lokální homologie a přizpůsobit délku nehomologních úseků. 

Pro účely globálního zarovnání sekvencí na stejnou délku je využíván algoritmus 

Needleman - Wunsch
[68]

 (NW). Algoritmus hledá optimální cestu s nejvyšším skóre v penalizační 

matici zkonstruované jako suma skóre mezi každou dvojicí pozic. Kladným skóre se hodnotí shoda, 

záporným skóre, neboli penalizací neshoda v sekvenci a posledním parametrem je cena vložení 

mezery. Na vzájemném poměru těchto dílčích skóre závisí úspěšnost zarovnání. Jejich hodnoty je 

vhodné volit podle konkrétních sekvencí. Maximální skóre v penalizační matici je také kritériem pro 

hodnocení kvality zarovnání sekvencí, tzv. párové skóre. Ukázka globálního zarovnání pro 

S1 = ACTTAGCA a S2 = ATACCA je na Obr. 1.8.  
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Obr. 1.8 - Algoritmus Needleman-Wunsch pro globální zarovnání sekvencí 

Cena mezer g = -2, cena shody s = 3, cena neshody x = -1. Zvýrazněná pole znázorňují zpětnou cestu. 

Algoritmus Smith-Waterman
[69]

 (SW) pro lokální zarovnání sekvencí je modifikací 

algoritmu NW tak, aby vyhledával lokální konzervované úseky a vkládal jen minimum počtu mezer. 

Toho je docíleno pomocí odlišných vstupních podmínek (tj. první řádek a sloupec v penalizační 

matici). Optimální cesta nevede od jednoho konce ke druhému, přestože začíná v maximálním skóre 

(stejně jako algoritmus NW), končí v prvním nulovém skóre. Jakmile jsou sekvence od sebe příliš 

odlišné, dává algoritmus SW přednost jejich zkrácení před vkládáním velkého počtu mezer. Příklad 

algoritmu SW pro stejné sekvence jako na Obr. 1.8 zobrazuje Obr. 1.9. 

 

Obr. 1.9 - Algoritmus Smith-Waterman pro lokální zarovnání sekvencí 

Cena mezer g = -2, cena shody s = 3, cena neshody x = -1. Zvýrazněná pole znázorňují zpětnou cestu. 

Tyto základní algoritmy se využívají v algoritmech mnohonásobného zarovnání dodnes. 

Z matematického hlediska jsou bezchybné, problémem je, že mutace typu inzerce-delece má 

z biologického hlediska jisté vlastnosti, které zatím nejsou matematicky dostatečně popsané. Jejich 

současné modifikace obvykle spočívají v různých variantách automaticky nastavovaných cen mezer. 

Zároveň byly zavedeny tzv. skórovací matice hodnotící různou mírou odlišné typy substitucí. Byla 

zavedena i další penalizační kritéria, jako rozdělení ceny mezer na cenu rozšíření mezery (z angl. gap 

extension penalty) a cenu otevření mezery (z angl. gap opening penalty). Toto rozdělení nazývané 

afinní penalizace mezer respektuje fakt, že inzerce-delece nenastávají náhodně, např. na každém 

druhém znaku, ale je pravděpodobnější vznik rozsáhlejší vícebodové mutace. Cena mezery za pozicí, 

kde se již mezera vyskytuje, je nižší než vytvoření nové mezery. Další možností je ošetření okrajových 
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podmínek jinou cenou mezer na začátku a konci sekvence. Metody MSA častěji využívají algoritmus 

SW, přestože by se mohlo zdát, že globální zarovnání by bylo vhodnější. Pokud algoritmus SW 

upravíme vhodnou cenou mezer, můžeme dosáhnout podobného výsledku jako u NW (zarovnání 

sekvencí v celé jejich délce), ale se zachováním lokálních homologních úseků. 

Další formou modifikací je využití databáze lokálních homologií, díky které můžeme 

konkrétní úseky v zarovnání uchovat bez mezer. Jednou z novějších modifikací párového zarovnání je 

metoda globálního zarovnání využívající podobného přístupu, jako je vzájemná korelace signálů. 

Postupně se vůči sobě posouvají dvě znakové sekvence a na základě skórovacích principů se stanovuje 

závislost celkového skóre na vzájemném posunutí sekvencí. Vyhledává tak nejdelší shodná slova 

v sekvencích a hierarchicky dělí sekvenci na dílčí úseky, které znovu vzájemně skóruje. Nejdelší slova 

následně vůči sobě zarovnává, čímž zachovává lokální homologii
[70]

. Tento přístup je zde zmíněn 

kvůli podobnosti s algoritmem prezentovaném v této práci. 

1.3.2 Skórovací matice 

Skórovací matice, také označované jako substituční, umožňují různou mírou penalizovat 

pravděpodobnost vzniku určitého typu substituce, nebo naopak vysokým skóre hodnotit shodu 

v sekvencích. 

Matice jsou sestavovány na základě pravděpodobnostních přechodových modelů (viz evoluční 

modely v kap. 1.2.1), nebo heuristicky na základě frekvencí různých typů substitucí stanovených na 

velkém počtu ručně zarovnaných skutečných sekvencí či homologních úseků. Další možností je oba 

přístupy kombinovat. Nejstarším typem skórovacích matic jsou matice PAM (point access mutation), 

u nichž volíme parametr frakce mutací předpokládaných v zarovnaných sekvencích. PAM1 je 

stanovena podle matice přechodů na Obr. 1.10a, kde α = 0,01 odpovídá jedné mutaci na sto bází. 

Skóre (penalizaci) pro shodu (neshodu) v sekvenci stanovíme jako logaritmický pravděpodobnostní 

poměr (log-likelihood-ratio) této matice přechodů. PAM2 získáme vynásobením PAM1 samu sebou a 

další matice pro větší frakce změn iterativně stejným způsobem. Výhodou těchto matic je, že si 

zvolíme vhodný typ podle předpokladu četností substitucí v sekvencích. Podobně jako u evolučních 

modelů je možné stanovit pravděpodobnosti různých typů substitucí, např. podle modelu Kimura jinak 

„skórovat“ substituce typu tranzice/transverze. Přechodovou matici stanovíme podle Obr. 1.10b. 
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Obr. 1.10 - Přechodová matice PAM pro nukleotidy 

Syntaxe pro sestavení PAM1 na základě a) rovnoměrné pravděpodobnosti substitucí typu tranzice a transverze, 

b) různé pravděpodobnosti substitucí typu tranzice a transverze. 

Pro určité situace je vhodné si navrhnout vlastní substituční matici na základě frekvencí párů 

residuí v konkrétních homologních úsecích, které analyzujeme. Skórovací matice jsou vypočteny 

jako log-likelihood-ratio z matice přechodových frekvencí
[71-73]

. Většina současných zarovnávacích 

softwarů využívá pevně definované jednodušší typy matic, které jednotnou mírou hodnotí penalizaci 

neshody a záleží pak jen na poměru hodnot vůči skóre pro shodu. Podle IUPAC-IUB kódování je to 
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1,9 pro shodu a 0 pro neshodu. Známý software ClustalW hodnotí shodu 1 a neshodu 0. Nejčastější 

variantou je pak matice NUC44 (používá ji např. BLAST, nebo Matlab), kde je definováno buď 

jednoduché skórování shoda = 5 / neshoda = -4, nebo rozšířená varianta pro zástupné skupiny 

nukleotidů, viz Obr. 1.11. 

 

Obr. 1.11 - Skórovací matice pro nukleotidy NUC44 

1.3.3 Metody mnohonásobného zarovnání 

Jak již bylo řečeno, zarovnání N sekvencí pomocí N-rozměrné penalizační matice je sice teoreticky 

možné, ale vzhledem k velké výpočetní náročnosti se nepoužívá. Tento přístup je nahrazován různými 

heuristickými přístupy zakládajícími se nejčastěji na vícenásobném párovém zarovnání. Jeden 

z nejpoužívanějších přístupů je progresivní zarovnání. Tento přístup je založen na iterativním 

zarovnání “nejpodobnějších“ sekvencí na principu „jednou mezera - vždycky mezera“
[74]

. Prvním 

krokem progresivního zarovnání je párové zarovnání všech párů sekvencí a sestrojení distanční 

matice, viz kapitola 1.4.1. Dále je na principu hierarchického klastrování (metoda UPGMA) sestaven 

tzv. „guide tree“ (vodící strom), podle kterého jsou postupně hierarchicky zarovnávány dvojice 

sekvencí od nejpodobnějších k nejvzdálenějším. Délka sekvencí je přizpůsobována vložením mezer 

(skórovacích pomlček „-“). Jakmile je mezera vložena na nižší úrovni stromu, bude postupně vkládána 

i v dalších krocích hierarchického shlukování. 

Princip progresivního zarovnání byl poprvé programově realizován programovým rozhraním 

CLUSTAL
[75]

 sloužícím k MSA sekvencí DNA i proteinů. Algoritmus tohoto programu byl v dalších 

letech mnohokrát modifikován (CLUSTAL V
[76]

, CLUSTAL W
[77]

, CLUSTAL W2 - CLUSTAL X
[78]

, 

CLUSTAL Ω
[79]

) a je v současnosti nejpoužívanějším algoritmem pro MSA. Algoritmus CLUSTAL je 

implementován téměř ve všech databázích biologických sekvencí a programech sloužících pro 

srovnání biologických sekvencí
[80]

. Jeho největší výhody jsou vysoká rychlost, použitelnost i na velké 

množství dat a přijatelná přesnost, která je navíc s každou další verzí zlepšována
[63; 81]

. Základní 

princip progresivního zarovnání zůstal zachován, ale přibyly možnosti lépe zohlednit biologické 

vlastnosti sekvencí, jako je proměnné nastavení ceny mezer, nastavení skórování dle úrovně ve 

vodícím stromu a délky větví. K tomu bylo zapotřebí zvolit i evolučně věrnější klastrovací techniku 

než UPGMA. Současné metody MSA využívají téměř výlučně metodu spojování sousedů 

(Neighbor-joining, viz kap. 1.4.1), umožňující zohlednit proměnlivou evoluční rychlost v různých 

úrovních stromu. Poslední verze CLUSTAL Ω zrychluje první krok párového zarovnání všech dvojic 
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sekvencí z operační náročnosti O(N
2
) na O(N.logN) díky využití reprezentace sekvencí jako n-

rozměrného vektoru obsahujícího prosté rozdíly vůči n referenčním sekvencím. Zarovnávaným 

sekvencím je sestavován profil HMM a ten je zarovnáván ke známým pravděpodobnostním profilům 

z databáze. Tím je možné při zarovnání zachovávat lokální homologie společných úseků rodin 

sekvencí. Zároveň je možné si profil HMM i uživatelsky přednastavit
[79]

. 

Další velmi používané programové rozhraní pro MSA T-Coffee je rovněž založeno na 

algoritmu progresivního zarovnání. Tomu předchází krok vytvoření tzv. primární knihovny kombinací 

informace o párovém zarovnání všech dvojic sekvencí na základě lokálního i globálního přístupu. Při 

samotném hierarchickém zarovnávání podle vodícího stromu je využita tato vstupní báze dat a 

umožňuje zachovat lokální homologie, které při základním přístupu progresivního zarovnání bývají 

separovány vloženými mezerami z nižších úrovní vodícího stromu
[82]

. Tento přístup vytváření vstupní 

znalostní báze lokálních homologií se postupně stává součástí většiny metod MSA, zejména pokud 

jsou součástí databázových nástrojů, kdy samy databáze s výhodou slouží jako zdroj pro primární 

knihovnu zarovnání. Díky tomu nezarovnáváme jen samotné znaky, ale zohledňujeme i specifický 

profil sekvence a jeho biologické zařazení do některé z rodin sekvencí. Tím je dosaženo výrazného 

zpřesnění výsledku
[83]

. 

Vylepšení metod MSA spočívá v různých technikách jak si vytvářet databázi homologních 

motivů. Nastroj COBALT, který je součástí NCBI C++ toolkitu, vstupní bázi dat odvozuje z databáze 

konzervovaných domén CDD (conserved domain database) a databáze proteinových motivů 

PROSITE
[84]

. 

Další možností je vytvořenou knihovnu obohatit o 3D strukturální informace, kdy 

předpokládáme, že homologní úseky v primární struktuře se projevují specifickým prostorovým 

uspořádání úseku makromolekuly, jako je to u modifikace T-Coffee nazvané 3DCoffee
[85]

. 

Iterativní algoritmus MUSCLE využívá progresivní zarovnání hned v několika krocích. 

Nejprve stanoví párovou vzdálenost na základě rozdílu ve výskytu různých k-tic slov v sekvencích 

stanovených na principu komprese opakujících se slov pro zjednodušení použité abecedy. 

Ze vzdáleností k-tic stanoví vodící strom pro první progresivní zarovnání. Pro „předzarovnané“ 

sekvence můžeme pomocí Kimurova evolučního modelu stanovit přesnější párovou vzdálenost a 

vodící strom lépe odpovídající biologické podstatě sekvencí. Následně je provedeno druhé progresivní 

zarovnání. Vodící strom se rozštěpí na dva substromy a pro jejich sekvence jsou zvlášť stanoveny dva 

profily zarovnání. Ty se navzájem zarovnají a podle nich jsou znovu zarovnány všechny sekvence. 

Stanoví se skóre pro nové MSA, a pokud je lepší než původní, nové MSA nahradí předešlé a krok 

štěpení stromu se opakuje. Iterativní přístup umožnuje výrazné zpřesnění MSA, ale na úkor časové 

náročnosti výpočtu
[86]

. 

Této práci je metodologicky blízký algoritmus MAFFT zarovnávající sekvence s využitím 

číslicového zpracování signálů. Je navržen pro sekvence aminokyselin, které jsou reprezentovány 

hodnotou zakládající se na superpozici dvou chemických vlastností: polarity a prostorového objemu. 

Vektory chemických vlastností dvou sekvencí jsou zarovnány vzájemnou korelací, kde píky 

v korelačním signálu reprezentující výrazné homologie. Pomocí FFT (rychlá Fourierova transformace, 

z angl. Fast Fourier Transform) jsou stanoveny poziční odchylky pro vyhledané homologní úseky a 

v posuvném okně o vhodné velikosti jsou tyto úseky identifikovány. Proces je stanoven pro určitý 

počet nejvýraznějších vrcholů (píků). Identifikované homologní úseky jsou pevně stanovené segmenty 

v matici sloužící k zarovnání sekvencí
[87; 88]

. Algoritmem je vytvářena báze lokálních homologií, které 

se snaží zakonzervovat proti vložení mezer. 
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1.4 Konstrukce fylogenetických stromů 

Jak ukazují výsledky evolučních studií vývoje života na zemi, je evoluce hierarchický proces a je k 

tomu třeba najít i vhodný způsob reprezentace výstupů fylogenetické analýzy. K tomuto účelu se hodí 

tzv. dendrogramy, které se používají ve shlukové analýze. Dendrogramy, ve fylogenetice označované 

jako fylogenetické stromy nebo fylogramy, jsou striktně bifurkované - tzn. jejich větvení je pouze 

binární. To vyplývá z předpokladu, že k evoluci dochází genovou duplikací a proto nemůže v jeden 

okamžik vzniknout více potomků jednoho společného předka. Fylogenetický strom (FS) spojuje do 

uzlu dva organismy, jež mají právě jednoho společného předka, kterého uzel reprezentuje. Délka 

příslušných větví reprezentuje evoluční vzdálenost, tj. evoluční dobu od rozdělení jednoho organismu 

na jeho dva potomky. Evoluce předpokládá, že po duplikaci se každý organismus již vyvíjí samostatně 

svou vlastní evoluční rychlostí. Délka obou větví proto může být různá. Evoluční vzdálenost a rychlost 

jsou hlavními parametry modelování evoluce sekvencí
[89; 90]

. 

V současné době se pro odhad evolučního rozvoje organizmů ze sekvenčních dat 

makromolekul DNA a proteinů nejčastěji používají tři principy: 

• maximální parsimonie (MP - z angl. maximal parsimony methods
[91]

), 

• maximální věrohodnost (ML - z angl. maximum likelihood methods
[92]

), 

• minimální evoluce (ME - z angl. minimum evolution methods
[93]

). 

První dvě metody, označované také jako znakové, se snaží z rozsáhlého počtu všech variant 

stromů odpovídajících vstupním datům vyhledat ten nejlepší (ideální) podle patřičných kritérií. 

Metody založené na principu minimální evoluce se snaží rekonstruovat pouze jeden strom. 

Hierarchickým spojováním operačních taxonomických jednotek
1
 (OTU), představujících listy stromu, 

do uzlů a následně do shluků lze vytvořit topologii stromu tak, abychom minimalizovali délku 

výsledné evoluční cesty, tj. evoluční vzdálenost. Přestože první dvě metody mohou dávat přesnější 

výsledky, je jejich použití limitováno počtem vstupních sekvencí a jejich délkou. Počet stromů N, ze 

kterých metoda ML vybírá ten nejlepší, s počtem sekvencí n narůstá podle vztahu: 
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Tím i pro poměrně nízký počet sekvencí 𝑛 = 10 dostaneme 34,5 miliónů variant stromových 

struktur k prohledání. S reálnými běžnými objemy dat kolem 50 sekvencí roste počet stromů na řádově 

10
76

, což při délkách sekvencí několik tisíc až desítek tisíc párů bází způsobuje neřešitelnou výpočetní 

náročnost. Tento problém částečně řeší metoda MP využívající pouze fylogeneticky informativní 

pozice, čímž využívá jen zlomek variant stromových struktur metody ML
[94]

. Na druhou stranu je tato 

metoda značně náchylná k artefaktům, zejména u evolučně vzdálených organismů
[95]

. Ve výsledku 

dostaneme pomocí metod na principu MP stejné, nebo i horší výsledky, než s metodami využívajícími 

princip ME a navíc je jejich výpočetní náročnost vyšší. Pro větší objemy dat, navíc s nejasnou nebo 

větší evoluční vzdáleností, používáme výhradně metody ME
[96; 97]

. Tyto metody se na rozdíl od 

znakových metod označují souhrnně jako distanční metody, protože jako vstupní data pro klasifikaci 

zde neslouží přímo znakové řetězce biologických sekvencí, ale až jejich vzájemná párová vzdálenost - 

tj. distance. Na distanční metody konstrukce fylogenetických stromů se zaměříme v práci podrobněji. 

V praktické části práce chceme srovnávat výsledek klasifikace znakových, numerických a signálových 

                                                      
1
 Operační taxonomická jednotka představuje druh, skupinu druhů, jedince, populace či geny popsané 

molekulárně-biologickým znaky. 
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dat, přičemž zcela rozdílný charakter těchto dat nedovoluje vzájemné srovnání pomocí znakových 

metod. Na základě distančních metod tak budeme srovnávat až jejich vzdálenostní metriku použitou 

pro vyhodnocení podobnosti. 

1.4.1 Distanční metody 

Distanční metody vycházejí při konstrukci fylogenetického stromu z tzv. distanční matice, která je 

sestavena z párových vzdáleností všech dvojic sekvencí
[98; 99]

. 

 

Obr. 1.12 - Prvky distanční matice 

Distanční matice popisující párovou vzdálenost d mezi sekvencemi A, B, C, D. 

Vzdálenost sekvencí d může být určena proporcionální vzdáleností (p-distance), případně 

modifikována některým evolučním modelem. Distanční matice je čtvercová matice s  prvky v hlavní 

diagonále rovnými nule (vzdálenost sekvence k sobě samé dXX je rovna 0) a je symetrická podle hlavní 

diagonály (dXY = dYX). Většina metod s těmito vlastnostmi počítá. Do výpočtu tak vstupuje n prvků 

matice, kdy n je dáno kombinací druhé třídy (genová duplikace → dvojice sekvencí spojovaných do 

shluku) bez opakování z N sekvencí tj.: 
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Pokud je díky výpočtu či odhadu distanční matice asymetrická a nemáme informaci, která 

trojúhelníková matice (horní, dolní) obsahuje správné hodnoty, zajistíme symetričnost průměrováním 

odpovídajících prvků, pak dXY = (dXY + dYX) / 2. Druhou vlastností, kterou musí prvky matice splňovat, 

je trojúhelníková nerovnost: dXY > |dYZ - dXZ|. Pokud nerovnost neplatí je třeba prvky matice upravit 

takto: dXY = |dYZ - dXZ|
[100]

. 

Milníkem v konstrukci fylogenetických stromů na základě sekvencí biologických 

makromolekul byla aplikace shlukovací metody UPGMA (z angl. unweighted pair-group method 

using arithmetic averages) na gen cytochrom c Fitchem a Margoliashem
[101]

. Jedná se o poměrně 

starou metodu pro základní popis kladogeneze, tedy štěpení jednotlivých vývojových linií, která je 

dodnes adekvátní a lze ji při znalosti jejích omezení použít. Základem je vyhledání minimálního prvku 

v distanční matici, např. pokud dmin = dAB, pak sekvence A a B tvoří první shluk. Délka větví k jejich 

uzlu (tj. společnému předku A a B) je rovna dAB / 2. Původní matici je potřeba redukovat o jeden řádek 

a sloupec, protože řádky distanční matice odpovídající již shluknutým sekvencím A a B budou 

nahrazeny jejich spojením AB. Distanční matice z Obr. 1.12 v tomto kroku sníží rozměr na (N-1)x(N-

1). Ostatní vzdálenosti vůči páru AB musejí být přepočítány jako průměr distancí k oběma sekvencím 

zvlášť, např. dAB-C = (dAC + dBC) / 2. V redukované matici stanovíme nové minimum a opakujeme 

kroky shlukování, výpočtu délek větví a redukce matice. Výpočty distancí stále realizujeme na základě 
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hodnot z původní matice, redukovanou matici využíváme jen k vyhledání minima. Vzdálenost mezi 

dvěma shluky Ci a Cj definujeme jako: 

 



ji CqCp

pq

ji

ij d
CC

d
;

1
, (1.13) 

kde |Ci| a |Cj| značí počet sekvencí v obou klastrech.  

Nevýhodou metody UPGMA je právě zmíněné průměrování vzdáleností. Tím získáme 

ultrametrický strom, který má shodnou vzdálenost všech listů od kořene stromu. To by značilo, že 

všechny sekvence se vyvíjejí stejnou evoluční rychlostí, což neodpovídá skutečnosti. Průměrování 

současně způsobí zkreslení původních párových vzdáleností v originální distanční matici vůči 

vzdálenostem ve stromu. Tím, že metoda nebyla původně vytvořena pro odhad průběhu evoluce, 

nezohledňuje kritérium minimální evoluce
[102]

. Tyto nedostatky řeší dnes nejpoužívanější metoda 

Neighbor-Joining
[103; 104]

. 

Neighbor-Joining (NJ)
[105]

 

Metoda Neighbor-Joining (spojování sousedů) dosahuje minimální evoluce tím, že nevybírá 

nejpodobnější sekvence na základě nejmenší vzdálenosti, ale vybírá nejbližší sousedy. Nejbližší 

sousedé jsou sekvence, jejichž součet délek větví vůči ostatním sekvencím je nejmenší. Následující 

popis rekonstrukčního algoritmu NJ je základem většiny moderních fylogenetických metod 

pracujících s distanční maticí. 

 

Obr. 1.13 - Princip shlukování metodou Neighbor-Joining 

Principem metody NJ je zajištění minimální evoluce s využitím metody nejmenších čtverců. 

V prvním kroku nevyhledáváme minimum v matici párových vzdáleností sekvencí, ale minimální 

sumu délek větví jednoho páru OTU vůči zbylým OTU (viz Obr. 1.13b). Pro pár sekvencí 1 a 2 se 

suma délek S12 větví stanoví podle rovnice: 
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kde N je počet sekvencí, který se v každém cyklu shlukování snižuje o jedna. Prvky distanční matice 

jsou reprezentovány proměnnými d. Výsledná suma délek větví pro jeden pár OTU podle vzorce 

(1.14) závisí na všech párových vzdáleností v distanční matici. Podle uvedeného příkladu stanovíme 

sumu délek pro všechny páry OTU. Tím získáme novou tzv. sumační matici, ze které vybíráme 

minimum určující první shlukovaný pár. Podobně jako u metody UPGMA následuje přepočet délek 

větví podle vzorce (1.15) a redukce distanční matice podle vztahu (1.16). Délky větví nejsou prostým 

průměrem vzájemné vzdálenosti obou OTU, ale jsou váhovány na základě poměru vzdáleností obou 

OTU od všech ostatních. Tím je zohledněna různá rychlost evoluce v obou větvích.  
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Redukce distanční matice podle vztahu (1.16) není z originální publikace metody NJ, ale až 

z modifikované verze pro kořenové stromy
[106]

.   
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Metoda NJ je i přes svoje stáří dodnes velmi efektivní a má dostatečnou přesnost
[107; 108]

. Je 

součástí většiny fylogenetických softwarů a neustále vycházejí její další modifikace, které výpočet 

v různých stádiích zpřesňují, nebo zrychlují. Přestože jsou distanční metody oproti znakovým výrazně 

rychlejší je známo, že výpočetní náročnost algoritmu NJ roste s třetí mocninou počtu sekvencí O(N
3
). 

Nejnovější modifikace tohoto algoritmu se zabývají snížením výpočetní náročnosti na lineární či 

kvadratickou ve vztahu k počtu sekvencí. Příkladem těchto algoritmů může být Rapid NJ
[109]

. 

Základem jeho principu je vytvoření dvou nových matic. Matice Z(i,j) obsahuje po řádcích vzestupně 

seřazené prvky původní distanční matice a matice I(i,j) ji indexuje v původním pořadí. Místo matice 

sum délek všech větví vytvoříme matici kritérií rozdílu sumy délek větví vůči vzdálenosti páru 

sekvencí. V každém kroku hledáme jednu hodnotu v matici Z a srovnáváme ji s hodnotou kritéria. 

Pokud odpovídá minimálnímu rozdílu, označíme ji za nejbližšího souseda a přepočítáme hodnotu 

pouze tohoto kritéria a nikoliv celou sumační matici. Tím snížíme výpočetní nároky v ideálním 

případě dokonce na O(N), přestože riskujeme, že při projití všech řádků v obou maticích se náročnost 

přiblíží zpět k O(N
3
). To je ovšem extrémní případ. Na skutečných sekvencích se projevuje nejčastěji 

kvadratická závislost výpočetní náročnosti. 

Kromě Rapid NJ existuje celá řada podobně pracujících algoritmů, které se v každém cyklu 

výpočtu snaží snížit dimenzi dat na minimum. Mezi nejpoužívanější z nich patří: FastJoin
[102]

, 

QuickTree
[110]

, Relaxed NJ
[111]

, Fast NJ
[112]

, Clearcut
[113]

. Obr. 1.14 znázorňuje závislosti operační 

doby na počtu sekvencí pro několik modifikací metody NJ. 
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Obr. 1.14 - Srovnání výpočetní náročnosti modifikací algoritmu NJ 

(převzato z 
[109]

) 

Výsledná rychlost algoritmu závisí na konkrétní implementaci autora, tyto techniky nijak 

nezvyšují přesnost. Zpřesnění algoritmu je možné docílit modifikací vztahu pro redukci distanční 

matice (1.16), u kterého můžeme podobně jako u stanování délek větví (1.15) nahradit prosté 

průměrování párových vzdáleností poměrnou hodnotou zohledňující různý vliv vzdáleností obou 

spojovaných OTU ke zbytku stromu. Takovým způsobem pracuje např. algoritmus BIONJ
[114]

, který 

v každém cyklu shlukování přepočítává i tzv. varianční matici, která vychází z párových vzdáleností 

sekvencí. Tuto varianci můžeme stanovit i na základě použitého modelu nebo metody pro výpočet 

párových vzdáleností jako její rozptyl
[57; 115]

. Jiným způsobem zpřesnění stanovení evoluční cesty je 

použití principu maximální věrohodnosti (maximum-likelihood), místo metody nejmenších 

čtverců
[116]

. 

1.5 Alternativní přístupy a nestromové struktury 

1.5.1 Fylogenetické superstromy 

S rostoucím počtem sekvenčních záznamů v databázích roste potřeba konstruovat stále rozsáhlejší 

fylogenetické stromy k jejich popisu. Přestože se daří modifikovat stávající metody k stále vyšší 

výpočetní rychlosti a aplikovat je na mnohem větší počet sekvencí, absolutní správnost topologie to 

nezajistí. Ani metoda BIONJ a jí podobné techniky korekce délek větví pomocí známého rozptylu 

vzdáleností nejsou příliš účinné pro větší množství sekvencí jedné rodiny s velmi malými 

vzdálenostmi a velkým rozsahem hodnot v distanční matici. Vzdálenosti se pak s rozptylem natolik 

překrývají, že není možné správně vyhodnotit celou topologii. Na takové velké rodiny organismů je 

vhodné použít moderní technologii superstromů. 

Konstrukce superstromů spočívá ve spojování dílčích stromů pro menší taxonomické celky 

v celém oboru organismů. Díváme-li se na sekvence vstupující do fylogenetické analýzy jako na 

rodinu organismů, pro účely konstrukce superstromu je rozdělíme na sub-rodiny. Pomocí klasických 

metod, např. některou z výše uvedených, zkonstruujeme dílčí stromy nazývané zdrojové nebo vstupní 
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stromy
[34]

. Důležité při výběru OTU do zdrojových stromů je, aby se tyto stromy částečně překrývaly, 

tedy měly alespoň jednu společnou OTU. Konstrukce superstromu je konstrukce stromu ze stromů. 

Ke konstrukci superstromů se používá několik metod, které často kombinují již zmíněné principy ME, 

MP a ML, např.: MRP (matrix representation with parsimony)
[33]

, metoda průměrování shody
[117]

, 

nebo MSSA (the most similar supertree algorithm)
[118]

. 

1.5.2 Fylogenetické sítě 

Pro doplnění k často používaným fylogenetickým stromům je nutné zmínit, že existují i jiné 

možnosti prezentace evolučního rozvoje stanoveného z molekulárních dat. Tvorba stromové struktury 

jednoznačně vyplývá z hierarchického binárního vývoje zapříčiněného genovou duplikací. Pokud 

k evoluci nedošlo čistě genovou duplikací, není binární strom s bifurkacemi vhodný. Předpokládáme, 

že se v jeden moment mohou z jednoho předka vyvinout více než dva potomci. Vhodný strom pro 

popis takového principu je multifurkovaný a je dobře odlišitelný právě tím, že z některých uzlů 

vychází více jak dvě větve. Problémem je, že klasické metody pro konstrukci fylogenetických stromů 

multifurkaci nepodporují a nelze je proto použít. Nestačí totiž jen rozdělit uzel na více větví. S tím, že 

do algoritmu započítáme možnost jiné evoluční cesty, než jen genovou duplikaci, se dostaneme do 

stavu, kdy není možné přesně definovat, z kterého předka se potomek vyvinul. 

Mezi jiné evoluční principy řadíme zejména: rekombinaci, hybridizaci, genovou konverzi a 

genový posun. Tyto principy "narušují" základní hierarchický rozvoj evoluce a nedají se prezentovat 

stromovou strukturou. K účelu vyjádření těchto nejednoznačných evolučních cest se využívají 

tzv. fylogenetické sítě
[119]

. 

 

Obr. 1.15 - Proces spojování OTU pomocí Neighbor-Net 

(převzato z 
[120]

)  

Konstrukčních metod pro fylogenetické sítě existuje poměrně velké množství a to i přesto, 

že se jedná o poměrně novou techniku. Existuje zde několik základních principů, ale pro snadné 

srovnání s předešlými metodami konstrukce stromů představíme metodu Neighbor-Net
[120]

, která 

vychází z popsaného NJ. Na začátku konstrukce je nerozlišitelný multifurkovaný strom s jedním 

uzlem, viz Obr. 1.15-1. Výběrovým kritériem identifikujeme nejbližší sousedy b-c a e-f, viz Obr. 1.15-

2. Nyní však nespojíme ihned obě větve do jednoho uzlu jako u NJ. Teprve v dalším kroku 

identifikujeme, že d je soused s e a zároveň s f, viz Obr. 1.15-3. V tomto okamžiku vzniká tzv. 

rozštěpené spojení (z angl. splits graph) mezi ef-abcdg a de-acdfg. Na posledním obrázku Obr. 1.15-4 

je zobrazena redukce tohoto rozštěpení na dva sousedy spojené uzlem jako v NJ. Rozštěpení se 

nahradí uzlem a dané větve d, e, f se nahradí jejich redukcí na x, y.  
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Dalším způsobem je konstrukce z fylogenetických stromů vytvářející tzv. konsensuální síť
[121]

. 

Z fylogramů se konstruuje i tzv. Splits Network, která zobecňuje případné neshody několika stromů 

stejné skupiny sekvencí na rozštěpené spojení ve výsledné síti. Jiné síťové metody se naopak zabývají 

pouze jedním způsobem evoluce, jako hybridizační síť, nebo rekombinační síť
[122]

. 
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2 NUMERICKÉ REPREZENTACE SEKVENCÍ DNA  

2.1 Metody konverze symbolického zápisu DNA na numerický 

S příchodem levných sekvenačních technik se v posledních letech objevilo nepřeberné množství 

metod popisujících konverzi standardního symbolického zápisu sekvencí DNA (znaky A, C, G, T) na 

efektivnější numerickou formu. Ta je výhodnější jak pro uskladnění, tak pro následnou analýzu 

genetické informace. Častokrát už sama konverze do numerické formy je určitým způsobem „pre-

analýzou“. Na druhou stranu některé metody nabízejí jen „estetické“ hodnocení sekvence DNA a 

k jejich širšímu uplatnění zřejmě nikdy nedojde. Tato práce si neklade za cíl vytvořit vyčerpávající 

přehled všech metod numerické konverze. Spíše se zaměřuje na metody umožňující získat reprezentaci 

blízkou představě 1D signálového průběhu vyvíjejícího se v čase, tak aby bylo možné následně 

aplikovat metody číslicového zpracování, jako jsou FT (Fourierova transformace), WT (vlnková 

transformace), DTW (dynamické borcení časové osy) apod. Signálové metody konverze bývají často 

zaměňovány za metody vytvářející obecně „grafickou křivku“, která např. už svou dimenzionalitou 

nesplňuje vlastnosti 1D signálu. Tyto vlastnosti budou dále diskutovány při volbě vhodné numerické 

reprezentace v praktické části práce. 

2.1.1 Numerická mapa 

Vytvoření numerické reprezentace sekvence je popsáno jako transformace symbolické 

sekvence do numerické formy podle dopředu stanovené numerické mapy. Numerická mapa je 

konvence, podle které přiřadíme nebo dopočteme každému symbolu jeho odpovídající numerickou 

hodnotu. Nejjednodušší formou numerické mapy je přiřazení celočíselné hodnoty každému 

nukleotidu, např.: A = 1, C = 2, G = 3, T = 4. Takto vytvořená numerická sekvence nenese žádnou 

informaci o chemických vlastnostech sekvence a je tak do jisté míry degenerativní. Navíc zanáší do 

sekvence novou parazitní vlastnost - míru (hodnotu), protože A < C < G < T a to neodpovídá žádným 

logickým vlastnostem sekvence. Z tohoto důvodu si stanovíme požadavky na ideální numerickou 

mapu: 

 výsledný číslicový signál ponese stejné množství informace jako původní sekvence 

znaků, tj. všechny biologicky významné charakteristiky sekvence jsou vyjádřené 

odpovídajícími matematickými vlastnostmi výsledného digitálního signálu,  

 numerická mapa by neměla zavádět nové vlastnosti, které původní sekvence nenese,  

 numerická mapa by měla být dostatečně jednoduchá, aby umožňovala rychlé a 

efektivní zpracování a byla čitelná i pro lidského operátora. 

2.1.2 Numerické reprezentace 

Přestože je numerická reprezentace biologických sekvencí v bioinformatice poměrně nové téma, první 

pokusy o numerickou konverzi sekvence DNA byly zaznamenány již v 80. letech minulého století. V 

té době se začal projevovat problém zobrazitelnosti sekvence DNA, která byla ve formě stovek až 

tisíců znaků pro lidského operátora nevyhodnotitelná. Jako milník může být označena tzv. H křivka 

představená v roce 1983
[123]

. Jedná se o vektorovou formu reprezentace sekvence DNA v 3D prostoru. 

H křivka je získána postupnou sumací jednotkových vektorů reprezentujících jednotlivé nukleotidy 

(tzv. bázové vektory) podél celé sekvence. Definice bázových vektorů je dána složením tří 

jednotkových vektorů 𝑖, 𝑗, �⃗⃗� mířících ve směrech os x, y, z podle (2.1):  
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Výsledná reprezentace sekvence DNA formou H křivky je nedegenerativní, umožňuje tedy 

zpětnou konverzi do symbolické podoby. Numerická hodnota jednotlivých nukleotidů 

reprezentovaných jednotkovými vektory je v absolutní hodnotě shodná, takže reprezentace nezavádí 

parazitní informaci o nestejné velikosti jako reprezentace skalárními hodnotami 1, 2, 3, 4. Analýzou 

tvaru křivky můžeme vyhodnotit regiony v sekvenci bohaté na určité typy residuí a získat další 

informace o sekvenci. Absolutní hodnota posledního prvku ve směru osy z odpovídá délce sekvence. 

Hodnota na ose y nese informaci o poměru purinů a pyrimidinů. Hodnota ve směru osy x znázorňuje 

poměr silné a slabé vazby. Vzhledem k tomu, že tato technika konverze byla konstruována na 

sekvence o délce kolem 1000 bp, není příliš vhodná pro zobrazení delších sekvencí, jako jsou celé 

genomy. Pro takové sekvence je křivka často špatně čitelná, obsahující místy tlustší až překrývající se 

a křížící se úseky, viz Obr. 2.1. K tomuto účelu byla sestavena tzv. vyhlazená forma H křivky 

stanovující poměrné zastoupení nukleotidů v plovoucím okně o určité délce. Tato forma reprezentace 

je již mírně degenerativní, kdy při použití plovoucího okna délky w ztrácíme posledních w-1 

nukleotidů. Další nevýhoda vyhlazené formy je vyšší výpočetní náročnost použitím plovoucího okna, 

což omezuje použití na velmi dlouhých sekvencích. Pro další analýzu obě formy H křivky rovněž 

omezuje jejich trojrozměrné vyjádření. Srovnání více sekvencí a vyhledání vzájemně homologních 

úseků by vyžadovalo poměrně složité manipulace s křivkami, jako je pasování křivek v prostoru 

pomocí translace a rotace objektů. K širšímu využití této reprezentace v signálovém zpracování 

nedošlo. 

 

Obr. 2.1 - H křivka pro kompletní genom E. coli
[124]

 

Mnohem širšímu uplatnění se dostalo novější variantě 3D vektorové reprezentace z roku 1994 

nazvané Z křivka
[125]

. Numerická konverze sekvence DNA o délce N je realizována tzv. 

Z transformací, kdy jsou postupně počítány uzlové hodnoty křivky P0 až PN. Každý uzel je definován 

třemi souřadnicemi v osách x, y, z podle vztahů: 
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kde An, Cn, Gn, Tn jsou četnosti daného nukleotidu na n-té pozici. Z křivka nabízí nedegenerativní 

transformaci. Inverzní Z transformací můžeme získat přesný obsah původní sekvence podle vzorce: 
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Obdobně jako u H křivky lze i ze Z křivky získat informace o obsahu nukleotidů podle jejich 

chemických vlastností. Konkrétně osa x nese informaci o výskytu purinů - pyrimidinů a osa z popisuje 

výskyt silné - slabé vazby. Na ose y můžeme navíc oproti H křivce sledovat poměr amino - keto 

skupiny. Informace o délce sekvence je obsažená přímo v počtu uzlových bodů Z křivky. Ukázka 

Z křivky pro kompletní genom bakterie E. coli je na Obr. 2.2 vlevo. Pro velmi dlouhé sekvence i 

Z křivka ztrácí dobrou rozlišitelnost. V tomto případě bylo zavedeno použití B-splajnové funkce pro 

vyhlazení křivky. Tato úprava však způsobí, že zpětná transformace je prakticky nemožná. 

 

Obr. 2.2 - Z křivka pro kompletní genom E. coli
[124]

 

Vlevo - originální průběh Z křivky ve 3D prostoru s detailem nerozlišitelné oblasti. Vpravo - 2D projekce křivek 

AT a GC rozdílů s vyznačením počátku replikace oriC. 

Z křivka se ukázala jako vhodný nástroj pro analýzu obsahu sekvence DNA. K tomuto účelu 

jsou používány 2D projekce vybraných vlastností 3D průběhu Z křivky. Jedná se o křivky rozdílu 

zastoupení nukleotidů podle síly vazby, tj. AT křivka a GC křivka. Křivky jsou stanoveny jako 

převaha výskytu A nad T, nebo G nad C podél sekvence (tj. od počátku po uzlový bod), viz příklad na 

Obr. 2.2 vpravo. Na základě definice vztahů pro Z křivku se AT křivka stanoví jako (xn + yn) / 2 a 

stejně tak pro GC křivku použijeme vztah (xn - yn) / 2
[126]

. Obdobně je možné vynést křivky zastoupení 

dílčích skupin nukleotidů podle chemických vlastností. RY křivka znázorňuje převahu výskytu purinů 

(R) nad pyrimidiny (Y) v sekvenci a MK křivka amino skupiny (M) nad keto skupinou (K). Křivky 

rozdílů zastoupení nukleotidů se ukázaly jako užitečné pro identifikaci protein kódujících úseků 

sekvenční pozice [ bp ]

ro
z
d
íl
 n

u
k
le

o
ti
d
o
v
ý
c
h

p
á

rů
 [
 b

p
 ]

oriC



 

36 

 

genomu
[127; 128]

, nebo počátku replikace u kruhových genomů bakterií
[129]

 a archeí
[130]

. Druhou 

zmíněnou techniku budeme v práci využívat pro reorganizaci neanotovaných, nebo chybně 

anotovaných bakteriálních genomů - viz ukázka detekce počátku replikace (oriC) na Obr. 2.2 vpravo. 

Přestože existují i další 3D křivky definované pro grafické vyjádření sekvencí DNA, k jejich 

širšímu uplatnění nedošlo. Svou dimezionalitou, častým překryvem, křížením a špatnou 

rozeznatelností lokálních podobností se k další analýze nehodí. Příkladem může být klasifikace 

C křivek, tj. varianta 3D reprezentace sekvencí DNA, kde k převodu do numerické reprezentace 

dochází po kodónových slovech. C křivka se stanoví postupnou kumulací souřadnic x, y jednotlivých 

kodónů  podle numerické mapy z Obr. 2.3. Třetí dimenze definuje pořadí i kodónu v sekvenci. Autoři 

reprezentace ji pro srovnání testovali na několika sekvencích DNA různých organismů. Výsledek 

z Obr. 2.4 se nehodí ani pro vizuální porovnání sekvencí, přestože se jedná o velmi krátké sekvence o 

délce několika desítek bp
[131]

. 

 

Obr. 2.3 - Distribuce 64 kodónů v kartézském souřadném systému 

(převzato z  
[131]

) 

 

Obr. 2.4 - Srovnání C křivek prvního exonu β-globinového řetězce 11 obratlovců  

(převzato z 
[131]

) 
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Vhodnější pro následnou analýzu a vzájemné srovnání grafických reprezentací se jeví 

reprezentace v 2D souřadných systémech, nebo reprezentace umožňující projekci charakteristických 

složek do 2D roviny. Tuto vlastnost splňuje celý soubor technik pro numerickou reprezentaci sekvencí 

DNA označovaný jako DNA walk. První popis této tzv. „DNA chůze“ se objevil již v publikaci z roku 

1985
[132]

, k jejímu rozšíření dochází zejména od publikace J. R. Lobryho
[133]

. DNA walk nemá 

jednoznačně definovanou numerickou mapu. Všechny metody se ale shodují v postupu transformace, 

kdy postupně provádíme jednotkové kroky, tj. klademe za sebe jednotkové vektory, jejichž směr je 

určen typem nukleotidu. Základní 2D reprezentace využívá jednotkových vektorů definovaných 

kartézskými souřadnicemi ve všech čtyřech kvadrantech, viz Obr. 2.5 vlevo. Výsledná reprezentace 

sekvence DNA je nedegenerativní a využívá pouze dvě dimenze. Nejedná se o signál v klasickém 

pojetí, protože směr reprezentace se může vracet a tím jedné pozici na ose x může odpovídat více 

hodnot na ose y. Přestože se jedná o reprezentaci nedegenerativní, ve vizualizaci není možné odlišit 

překrývající se úseky vzniklé např. repeticí komplementárních nukleotidů. Ukázka signálové 

reprezentace je na Obr. 2.6 vlevo.  

 

Obr. 2.5 - DNA walk, distribuce nukleotidů v kartézském souřadném systému
[26]

 

Vlevo - klasický DNA walk využívající všechny čtyři kvadranty. Vpravo - modifikace využívající jen 1. a 4. 

kvadrant. 

 

Obr. 2.6 - DNA walk, kompletní genom E. coli
[124]

 

Vlevo - klasický DNA walk využívající všechny čtyři kvadranty. Vpravo - modifikace využívající jen 1. a 4. 

kvadrant.  

Tyto problémy částečně řeší modifikace distribuce nukleotidů pouze do 1. a 4. kvadrantu, viz 

Obr. 2.5 vpravo. Grafická reprezentace sekvence se vyvíjí jen směrem doprava, podobně jako je tomu 

u digitálních signálů. Každé hodnotě na ose x náleží jen jedna hodnota na ose y. Problémem je, že i 

když zůstává hodnota délky vektoru rovna jedné, jejich souřadnice na osách x a y jsou neceločíselné a 
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vzorky odpovídající jednotlivým nukleotidům nejsou ekvidistantně vzorkované. Pokud bychom chtěli 

tento grafický průběh převzorkovat na jednotný vzorkovací interval, dojde k nevratné degeneraci 

genetické informace. Převzorkování rovněž neodstraní problém, že stejně dlouhé sekvence nemusí být 

reprezentovány stejně dlouhými signály. Ukázka signálové reprezentace je na Obr. 2.6 vpravo. 

Pro analýzu složení (sestavení) genomu pomocí DNA walk reprezentace se opět vyhodnocuje 

signál znázorňující obsah AT a GC nukleotidů. Využívá se vždy polovina originální mapy, kdy 

nukleotidy T a G jsou reprezentovány hodnotou +1 na ose y a A a C hodnotou -1. Hodnota na ose x 

reprezentuje pozici v genomové sekvenci. Výsledné signály jsou zcela shodné s reprezentací AT a GC 

křivek u Z křivky, viz Obr. 2.2 vpravo. Obsah AT a GC opět souží zejména k predikci počátku 

replikace u kruhových genomů
[134; 135]

. 

Z předchozího je zřejmé, že jak autoři metod využívajících 3D Z křivku, tak autoři metod 

jednoduché 2D reprezentace DNA walk nakonec přistoupili k rozložení grafické reprezentace na 

jednotlivé signály sledující dílčí charakteristické vlastnosti sekvence DNA. Třetí nejnovější přístup, 

který zde bude popsán, zvolil opačný postup. Nejprve je definovaná úplná numerická reprezentace 

základních chemických vlastností sekvence DNA. Pro definici kompletní numerické mapy je využit 

prostorový objekt nazvaný nukleotidový čtyřstěn (tetrahedron), viz Obr. 2.7. Každý nukleotid je 

reprezentován jedním vrcholem čtyřstěnu. Hrany mezi vrcholy reprezentují společné chemické 

vlastnosti dvojice nukleotidů
[136; 137]

. 

 

Obr. 2.7 - Nukleotidový čtyřstěn
[136]

 

Nukleotidový čtyřstěn můžeme v prostoru natáčet a podle toho mapovat konkrétní numerické 

hodnoty nukleotidů. Aby byla splněna podmínka jednotné velikosti všech čtyř vektorů reprezentující 

nukleotidy, je rotace prováděna v jednotkové krychli. Natočením čtyřstěnu v jednotkové krychli 

můžeme získat i předchozí numerické mapy H a Z křivky. Optimální numerická mapa je taková, kde 

nukleotidový čtyřstěn je vepsán do jednotkové krychle tak, aby střed krychle byl zároveň těžištěm 

čtyřstěnu. Čtyři nukleotidy jsou pak 4 z 8 vrcholů krychle. Chemické vlastnosti jsou stranové 

úhlopříčky, přičemž opačné chemické vlastnosti jsou na protilehlých stěnách krychle. Tomuto popisu 

odpovídá např. numerická mapa splňující Euklidovu normalizační podmínku délky vektorů: 
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Dimenze tetrahedrální reprezentace může být redukována projekcí čtyřstěnu do 2D plochy tak, 

že vybereme dvě ze tří chemických vlastností, které chceme pro následující analýzu zachovat. To 

znamená, že kladné a záporné hodnoty ve dvou osách jsou schopny odlišit právě dvě skupiny 

chemických vlastností. Takovou projekcí můžeme získat i klasickou numerickou mapu pro DNA walk 

využívající všechny čtyři kvadranty, viz Obr. 2.5 vlevo. Většinou je výhodné zachovat informaci o 

komplementaritě bází, tedy jedna osa souřadného systému odlišuje silnou a slabou vazbu 

nukleotidů
[136]

. Druhou vlastnost volíme například na základě předchozích zkušeností z analýzy DNA 

walk a H křivek, kdy bylo výhodné odlišit páry podle molekulární struktury, tedy puriny od 

pyrimidinů 

.  

Obr. 2.8 - Distribuce nukleotidů v komplexním souřadném systému
[136]

 

Projekcí čtyřstěnu do komplexní místo reálné roviny (viz Obr. 2.8) získáme numerickou 

mapu, kde každý nukleotid je reprezentován jednou komplexní hodnotou, viz (2.5). Je možné zvolit 

více variant projekce čtyřstěnu do komplexní roviny. Níže uvedená zachovává informaci o 

komplementaritě bází na reálné ose, zatímco puriny od pyrimidinů odlišuje imaginární osa. 
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 (2.5) 

Komplexní reprezentace nabízí kromě snížení dimenze i další způsoby analýzy sekvencí DNA 

s využitím fázových složek φ komplexních hodnot nukleotidů, viz (2.6). Fázovou analýzu sekvence 

DNA v komplexní reprezentaci je možné vyhodnotit jako kumulovanou, nebo rozbalenou fázi
[137; 138]
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Kumulovaná fáze sekvence DNA je stanovena postupnou kumulací fázových složek 

jednotlivých nukleotidů podél sekvence. Hodnota kumulované fáze pro konkrétní pozici i v sekvenci 

je dána: 

     TACGc nnnni  3
4

)(


 , (2.7) 

kde nA, nC, nG, nT jsou četnosti nukleotidů od počátku sekvence do pozice i.  

Rozbalená fáze sekvence DNA je stanovena jako suma fázových rozdílů mezi dvěma po sobě 

následujícími nukleotidy s eliminací fázových skoků. Zvětšení fáze o π/2 je označováno jako pozitivní 

tranzice a je dána mezi nukleotidy ve směru změny A→G, G→C, C→T, T→A. Zmenšení fáze o π/2 

je označováno jako negativní tranzice a je dána mezi nukleotidy ve směru změny A→T, T→C, C→G, 

G→A. Dále odlišujeme neutrální tranzice, které fázi nemění (1. typu), nebo mění její hodnotu o celé π 

(2. typu). Neutrální tranzice 1. typu je mezi repeticí dvou nukleotidů stejného typu za sebou A↔A, 

C↔C, G↔G, T↔T, jejichž fázový rozdíl je roven 0. Pro neutrální tranzici 2. typu je zavedena 

konvence odlišující fázovou změnu o +π mezi C→A, T→G a -π mezi A→C, G→T
[137; 138]

. 

 

Obr. 2.9 - Fázová analýza eukaryotických a prokaryotických chromozomů 

Vlevo - průběhy kumulované a rozbalené fáze prvních 4,5 Mbp z prvního chromozomu člověka. Vpravo - 

průběhy kumulované a rozbalené fáze kompletního genomu E. coli. 

Výsledkem fázové analýzy sekvence DNA je v obou případech 1D číslicový signál, kde 

hodnota na ose x určuje pozici nukleotidu (resp. dinukleotidu) v sekvenci a na ose y je vynesena 

hodnota fáze. Oba fázové signály jsou statistickým obrazem rozložení nukleotidů (dinukleotidů) podél 

sekvence, podobně jako signály AT a GC u DNA walku a Z křivky. Na základě fázových signálů bylo 

popsáno, nebo ověřeno několik charakteristických vlastností sekvencí DNA. Podle 2. Chargaffova 

zákona mají frekvence výskytu purinů a pyrimidinů v sekvenci DNA tendenci být totožné a vzájemně 

se vyvažovat
[139]

. Tento teorém potvrzuje kumulovaná fáze u eukaryotických organismů, která je 

blízká nule, viz Obr. 2.9 vlevo. U prokaryotických organismů se průběh kumulované fáze vlivem 

kruhového charakteru genomu značně liší. Jeho charakteristický trend je lineárně rostoucí (klesající) a 

po částech lomený, viz Obr. 2.9 vpravo. Je zde patrná výrazná podobnost se signály GC u DNA walku 

a Z křivky. U prokaryot může kumulovaná fáze rovněž sloužit k vyhledání počátku replikace. Na 

rozdíl od signálu GC však nese informaci o rozložení všech nukleotidů v sekvenci, tedy je to 

reprezentace nedegenerativní. Kumulovaná fáze se ukázala být taxonomicky specifická a to jak ve 

velkém měřítku na celých genomech, tak pro sekvence DNA odpovídající délkou jednotlivým 

genům
[137; 138; 140-142]

. 
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 Uplatnění rozbalené fáze v analýze sekvencí DNA je mnohem menší. Její průběh je u 

eukaryotických i prokaryotických sekvencí přibližně lineárně rostoucí, nebo klesající po celé délce 

genomu (chromozomu), viz Obr. 2.9. Tento charakter je způsoben rozdílem mezi frekvencemi 

pozitivních a negativních tranzic, který je malý, konstantní a chromozomově specifický. Neprokázalo 

se, že by spád byl taxonomicky specifický. Potenciál k použití do budoucna se nabízí při sestavování 

genomu, pro určení do kterého chromozomu (genomu organismu v metagenomice) dané sekvenční 

čtení patří. Takové aplikace však prozatím budou omezeny délkou sekvenčních čtení, u kterých není 

možné dostatečně přesně stanovit spád fáze
[137; 138; 140]

. 

2.2 Metody klasifikace numerických reprezentací DNA 

Tato kapitola představuje klasifikační techniky stanovující podobnost (příbuznost) organismů na 

základě numerické formy reprezentace sekvence DNA. Tyto metody, společně se standardní 

fylogenetickou analýzou znakových sekvencí, budou použity pro srovnání s mojí metodou v praktické 

části práce. Metoda představená v této práci je založena na vyhodnocení podobnosti signálových 

reprezentací. Metod na obdobném principu existuje jen velmi málo. Všechny tyto metody navíc 

využívají znakové přístupy k předzpracování sekvencí před samotnou konverzí do numerické formy, 

např. mnohonásobné zarovnání a výběr jen konkrétních shodných segmentů. Signálové metody se tedy 

nedají univerzálně použít pro srovnání sekvencí genů, chromozomů a genomů. Pro srovnání 

numerických reprezentací byla vybrána další mnohem obsáhlejší skupina metod nazvaných 

„alignment-free“ metody
[143]

. Z názvu vyplývá, že se jedná o metody nevyžadující zarovnání sekvencí 

na stejnou délku před samotnou klasifikací. Tyto metody jsou většinou založeny na analýze četnosti 

výskytu různě dlouhých nukleotidových slov. Protože takových metod existuje velké množství, jsou 

zde popsány jen některé reprezentativní tak, aby se vzájemně lišily použitou metrikou pro 

vyhodnocení vzájemné podobnosti. Přehled metod je dále doplněn o několik alternativních přístupů, 

založených na grafické formě reprezentace “nesignálového“ charakteru a znakové kompresi. 

2.2.1 Klasifikace na základě dinukleotidových frekvencí 

Charakteristický výskyt dinukleotidových nebo tripletových slov v sekvencích DNA je předmětem 

studií nejen pro výhodné vlastnosti ke klasifikaci organismů dle příbuznosti, ale rovněž pro 

vyhodnocení strukturních vlastností sekvence, jako jsou identifikace kódujících a nekódujících úseků, 

promotorových oblastí, či přímo predikce nukleozomu
[144-147]

. Samotný výskyt četností dvojic či trojic 

nukleotidů nebývá dostatečným kritériem pro popis sekvencí a to zejména u krátkých sekvencí. 

Vzhledem k tomu, že tyto klasifikační přístupy patří do metod nevyužívajících zarovnání sekvencí na 

stejnou délku, je zapotřebí nějak zohlednit i poziční informaci. U tripletů, které mají i biologický 

význam, je pak problém jestli uvažovat všechny trojice znaků (tedy při posunu čtecího okna s krokem 

1), nebo jen ty nesoucí biologickou informaci, tzn. kódující konkrétní aminokyselinu. Je tedy vhodné 

vytvořit popis výskytu nukleotidů zohledňující jak jejich četnost, tak pozici v sekvenci. 

Základem metody Qi-2012
[21]

 je vytvoření matice F(s) o rozměru p x 16. Velikost 16 je dána 

kombinací všech dvojic nukleotidů: AT, AA, AC, AG, TT, TA, TC, TG, GT, GA, GC, GG, CT, CA, 

CC, CG. Druhý rozměr p nese informaci o vzájemné vzdálenosti dvojice nukleotidů v sekvenci. Pro 

sekvenci s o délce n bude 
2

1

n

p . Velikost p je tedy shora omezena polovinou délky sekvence, 

nebo výpočetní náročností aplikace v případě velmi dlouhých sekvencí (např. celé chromozomy).  

Dinukleotidová frekvenční matice je definována: 
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kde f
(i)

 jsou vektory šestnácti prvků popisující četnost nukleotidových dvojic vzdálených od 

sebe o i pozic. Definici párů nukleotidů vzdálených od sebe o i = {1, …, 4} pozic demonstruje Obr. 

2.10.  

 

Obr. 2.10 - Vyhledání pozičně specifických dinukleotidových slov 

Obecně je vektor f 
(i)

 definován jako: 
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(2.9) 

 

a frekvence výskytu jednotlivých dinukleotidů: 
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XY
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(2.10) 

 

kde XY
(i)

 je počet konkrétní nukleotidové dvojice vzdálené od sebe o i pozic. Na ukázce z předešlého 

obrázku (Obr. 2.10) pro dinukleotid TC se vzdáleností pozic i = 2 je jejich četnost TC
(2)

 = 2, zatímco 

ten samý nukleotidový pár se ve vzdálenosti i = 1 nevyskytuje TC
(1)

 = 0, pak: 

 
  

 

Takto vytvořená matice F(s) pro jednu sekvenci s tvoří její charakteristický popis. Z daného 

zápisu není možné zpětně získat původní sekvenci. Vzdálenost matic F(s) dvou sekvencí tvoří základ 

evoluční vzdálenosti potřebné pro konstrukci fylogenetického stromu. Autorům metody se jako 

nejvýhodnější metrika pro stanovení párové vzdálenosti jevila kosinová vzdálenost a manhattanská 

metrika (angl. City Block distance). 

S = T A C T T A C G C T    n = 10     →     p = 4

XY(1) : TA, AC, CT, TT, TA, AC, CG, GC, CT
XY(2) : TC, AT, CT, TA, TC, AG, CC, GT
XY(3) : TT, AT, CA, TC, TG, AC, CT
XY(4) : TT, AA, CC, TG, TC, AT

.25,0
8
2;0

9
0 )2()1(  TCTC ff
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2.2.2 Klasifikace na základě četnosti nukleotidových slov 

Tato podkapitola se zaměřuje na způsoby numerické klasifikace v angl. literatuře označované jako „k-

word“ nebo „k-mer“ metody
[148-151]

. Jedná se o statistické metody založené na porovnání k-členných 

variací znaků (nukleotidů) s opakováním. Patří mezi metody klasifikace sekvencí DNA bez nutnosti 

předzarovnání sekvencí na stejnou délku. Sekvence jsou obvykle reprezentovány 4
k
 vektory 

popisujícími charakteristické četnosti, nebo poziční specifičnosti výskytu jednotlivých variací 

k nukleotidů s opakováním. Základ 4 je zvolen pro čtyři báze popisující genetický kód v sekvenci 

DNA. Mezi tyto metody lze zařadit i techniky klasifikace na základě dinukleotidových četností. V tom 

případě se jedná o 2-člennou variaci nukleotidů s opakováním a srovnáváme 16 vektorů popisujících 

každou sekvenci. Jako zástupci této kategorie byly vybrány dvě metody lišící se v principu převodu 

sekvence do numerického vektoru a nabízejí tak mírně odlišné výsledky. 

Metoda Ding-2013
[149]

 vyhodnocuje normalizovanou průměrnou intervalovou vzdálenost k-tic 

znaků vyskytujících se v sekvencích. Vycházíme z 4
k
 vektorů pozic výskytů k-tic znaků s překryvem 

v sekvenci označovaných jako 
kaaaP ...21

, kde a1a2…ak jsou k-tice znaků, přičemž pro sekvence DNA je 

ai jeden ze čtyř nukleotidů A, C, G a T.  

Mějme např. sekvenci s1 o délce 15 znaků: CCGTAGCGAATCGTT. Pro popis 

dinukleotidových kombinací slov získáme 16 vektorů popisujících výskyt šestnácti dvojic znaků, např. 

pro dinukleotid CG to bude vektor pozic PCG = [2, 7, 12]. Pokud se daná k-tice znaků v sekvenci 

nevyskytuje (např. pro dinukleotid AC v uvedené sekvenci) je jeho poziční vektor dán PAC = [0]. 

Poziční vektory všech 4
k
 variací k-tic znaků, tj. např. 16 vektorů pro dinukleotidová slova, 

umožňují kompletní rekonstrukci původní sekvence. Vzniklý vektorový zápis je redundantní. Míra 

redundance roste s délkou slova k. Z uvedeného kompletního pozičního vektorového popisu sekvence 

byla extrahována pouze částečná informace o její poziční specifičnosti na základě průměrné 

normalizované intervalové vzdálenosti E(a1a2...ak). Výpočet je dán vztahem: 
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kde L je délka sekvence a m je počet výskytů konkrétní k-tice v sekvenci (délka vektoru). Jeden 

poziční vektor obsahuje hodnoty  maaa xxxP
k

,...,, 21...21
 . Srovnáme-li poziční specifičnost 

dinukleotidu CG v předcházející sekvenci s1 se stejnou sekvencí, ale s delecí prvních pěti znaků 

s2 = GCGAATCGTT získáme: 
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Na základě rovnice (2.11) stanovíme průměrnou normalizovanou intervalovou vzdálenost Ei 

pro všechny varianty k-tic znaků a získáme vektor E(E1, E2, … E4k) popisující vlastnosti jedné 

sekvence. Výsledná metrika pro zjištění vzdálenosti dvou sekvencí d(s1, s2) je definována jako 

Euklidova vzdálenost vektorů E obou sekvencí: 
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Další metoda stanovení podobnosti na základě charakteristických slov o délce k je metoda 

Yang-2013
[151]

. Metoda je založená na vyhodnocení rozdílu mezi pořadím jednotlivých slov 

seřazených dle počtu jejich výskytu v sekvenci. Z čtveřice znaků A, C, G, T můžeme vytvořit n = 4
k
 

slov o délce k. Počet výskytu slova i (kde i = {1, 2, 3, …, n}) o délce k je zapsán jako c(wk,i). Sekvence 

je pak reprezentována vektorem Ck o délce n definovaným následovně: 

 ))(),...,(),(),(( ,3,2,1, nkkkkk wcwcwcwcC  . 
(2.13) 

 

Po seřazení prvků vektoru (2.13) vzestupně dle velikosti získáme vektor seřazených počtů 

výskytů slov Rk, který je zapsán: 

 ))(),...,(),(),(( ,,,, 321 nrkrkrkrkk wcwcwcwcR  . 
(2.14) 

 

Definujeme vektor pořadí Ok složený z ukazatelů pořadí výskytů o(wk,i) slova i ve vektoru Sk: 

 ))(),...,(),(),(( ,3,2,1, nkkkkk wowowowoO  . 
(2.15) 

 

Výslednou vzdálenost dvou sekvencí s1, s2 stanovíme jako Euklidovu vzdálenost pořadí 

nukleotidových slov: 
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 Pokud počítáme konsensuální strom pro slova různé délky k, je vhodné distanci (2.16) 

normalizovat celkovým počtem slov, tj. podělit hodnotou 4
k
. 

2.2.3 Klasifikace na základě znakové komprese 

Jinou možností jak stanovit evoluční míru mezi organismy je využití znakových bezeztrátových 

kompresních algoritmů. Tyto algoritmy jsou založeny na principu vytváření „slovníku“ často 

používaných a opakujících se slov v textu. Pokud je textem sekvence DNA, mohou se opakující se 

slova projevit jako homologie v sekvencích. Základním principem je, že „podobné“ sekvence 

využívají „podobnou“ gramatiku
[152]

. Na rozdíl od předchozích metod vyhledávajících slova o různé 

délce (k-tice, dimery), si algoritmus vytváří vlastní bázi různě dlouhých slov podle charakteru 

sekvence. 

Klasifikace metodou Otu-2003
[153]

 je založena na textovém bezeztrátovém kompresním 

algoritmu Lempel - Ziv publikovaném v roce 1976 (LZ76)
[154]

. Algoritmus prochází po jednotlivých 

pozicích řetězec znaků od počátku sekvence a hledá unikátní nová slova, která se dříve v textu 

nevyskytovala, tj. v historii prohledávání. Slova, která se v textu již jednou vyskytla, popíše odkazem 

na jejich pozici. Pokud je odkaz kratší, než původní znaková posloupnost, dochází ke kompresi. 

Princip použití na sekvenci DNA znázorňuje Obr. 2.11. Mějme sekvenci 

S = AACGTACCATTGACGGTCACCAA. První unikátní slovo, tzv. první komponenta v historii 

popisu sekvence H(S), bude první znak s1 = S(1,1) = A. Druhá pozice S(2,2) již unikátní není tzn. 

může být popsána odkazem na S(1,1). Pokračuje v prodlužování slova do nalezení řetězce dříve se 

nevyskytujícího v historii. Druhá komponenta bude s2 = S(2,3) = AC. Obr. 2.11 barevně značí 

odpovídající odkazy na dříve se vyskytující slova v historii. Barevně označený text se již jednou 
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vyskytl a stejně zbarvená šipka značí pozici předchozího výskytu. Černé znaky odpovídají prvnímu 

výskytu znaku pro zajištění unikátnosti řetězce.  

 

Obr. 2.11 - Princip kódování sekvence DNA algoritmem LZ76  

Historie kódování sekvence H(S) se skládá z jednotlivých komponent ohraničujících začátek a 

konec nalezených slov ),1()( 1 iii hhSSH   , kde i značí krok v historii rozkladu na komponenty a 

hi označuje pozici v originální sekvenci. Rozbor H(S) je zapsán jako: 

 ),1(),.....,,1(),1()( 1211 mm hhShhShSSH   , 

 

(2.17) 

 

kde m značí počet kroků potřebných k rozložení sekvence na jednotlivé komponenty. Počet 

komponent rozkladu sekvence c(S) se bere jako hodnotící kritérium kvality komprese. V klasifikaci 

nám nejde o maximální kompresní poměr. Počet komponent c(s) vyhodnocujeme pro získání míry 

podobnosti dvou sekvencí, viz Obr. 2.12. Ukázka stanovení historie rozkladu pro tři referenční 

sekvence je znázorněna na Obr. 2.12a. Přestože sekvence nemají ve všech třech případech stejnou 

délku, mají stejný počet komponent rozkladu c(si) = 7, tzn. počet komponent neroste přímo úměrně 

s délkou sekvence. Nyní stanovme historii rozkladu pro dvojici sekvencí zároveň, viz Obr. 2.12b. 

Máme dva vstupní předpoklady: 

1) S délkou sekvence roste počet znaků v jednotlivých komponentách - tzn. potřebujeme méně 

komponent pro popis řetězce ze dvou sekvencí, než je součet komponent nezbytných pro 

rozklad každé sekvence zvlášť. 

2) Pokud je první sekvence výrazně podobná (příbuzná) druhé, bude zapotřebí výrazně méně 

komponent pro popis druhé sekvence - tzn. čím méně komponent pro rozklad obou sekvencí 

potřebujeme (oproti jejich součtu při separátním rozkladu), tím jsou si sekvence příbuznější. 

 

Obr. 2.12 - Princip stanovení podobnosti sekvencí s využitím komprese LZ76 

a) Tři příklady výpočtu historie rozkladu H(si) pro jednu sekvenci si o délce li a o počtu komponent rozkladu 

c(si). b) Výpočet párové historie rozkladu pro dvojice sekvencí získaných kombinací původních. 

Jak ukazuje Obr. 2.12b, oba tyto předpoklady kompresní algoritmus LZ76 potvrzuje. Zatímco 

součet komponent rozkladu pro dvě uvedené sekvence by byl roven 14, po spojení dvou řetězců jsme 



 

46 

 

získali hodnoty 10 a 12. Nižší z obou hodnot c(s1, s3) = 10 byla stanovena pro sekvence s výrazně vyšší 

podobností než je u s2 a s3. 

Pro vyhodnocení podobnosti sekvencí je potřeba stanovit metriku odstraňující vliv rozdílně 

dlouhých sekvencí. Bylo stanoveno následujících pět metrik (2.18), které toto splňují. Ideálním 

výsledkem je konsensuální strom získaný jejich kombinací. 
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 (2.18) 

 

2.2.4 Klasifikace na základě polárních reprezentací 

Klasifikační technika Dai-2012
[23]

 kombinuje přístupy vyhodnocení podobnosti organizmů na základě 

dinukleotidových četností a na základě grafické reprezentace nukleotidové sekvence. Vyhodnotíme si 

frekvence výskytu šestnácti druhů dinukleotidů v sekvenci f
(1)

 podle (2.9) a (2.10). Protože oproti Qi-

2012 používáme jen dinukleotidové dvojice znaků následující hned za sebou, zjednodušíme zápis jako 

f = (f1, f2, f3, …, f16), kde jednotlivé prvky vektoru ft reprezentují frekvenci jednoho z šestnácti 

dinukleotidů. Pro každé t stanovíme polární souřadnice: 

 

1)1(,16...,,3,2,1,2)1()(

}2,1{,16...,,3,2,1,1)(

ftftt

tftr

t

t








, 

(2.19) 

 

kde ω je evoluční měřítko volené podle toho, jak vzdálené jsou posuzované sekvence, případně i podle 

jejich délky. Výslednou grafickou reprezentaci pro kompletní mitochondriální sekvence člověka 

(Homo sapiens), šimpanze (Pan troglodytes) a ptakopyska (Ornithorhynchus anatinus) znázorňuje 

Obr. 2.13. 
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Obr. 2.13 - Polární reprezentace mitochondriálního genomu 

a) v polárních a b) v kartézských souřadnicích pro člověka, šimpanze a ptakopyska. 

Výslednou distanci je možné stanovit jako rozdíl ploch dvou polygonů reprezentujících dvě 

sekvence na základě logické operace XOR.  

 

Obr. 2.14 - Rozdíl dvou polárních reprezentací sekvencí DNA  

Rozdíl ploch dvou polygonů definovaných logickou operací XOR mezi: a) člověkem a šimpanzem, b) člověkem 

a ptakopyskem 

Obsah polygonu mitochondriální DNA člověka je 3,9007, šimpanze 3,9005 a ptakopyska 

3,9010. Plocha diference mezi polygony člověka a šimpanze (Obr. 2.14a) má obsah 0,0291. Pro 

člověka a ptakopyska (Obr. 2.14b) je hodnota diference desetinásobně větší: 0,3007. 

Polygony je možné dále upravovat, například proložit splajnem, či rozložit na dílčí křivky, 

které pak lze srovnávat pomocí pasování křivek. Tím je možné získat další metriky pro srovnání 

polygonů. 

2.2.5 Klasifikace na základě signálových reprezentací 

Publikací zabývajících se klasifikací signálových průběhů sekvencí DNA je velmi málo a většina 

z nich se omezuje na vyhodnocení podobnosti krátkých, již ořezaných a znakově zarovnaných 

konkrétních úseků DNA nebo dílčích genů. Autor publikace představující taxonomicky 

charakteristické průběhy kumulované a rozbalené fáze publikoval i techniku pro klasifikaci organismů 

na jejich základě Cristea-2012
[141]

. Využívá kumulované fáze, viz kapitola 2.1.2, která je sestrojena 

pro všechny analyzované sekvence. Požadavkem je stejná délka všech sekvencí. Tím se metoda hodí 

pouze pro analýzu genů se stejnou délkou, případně je nutné zavést předzpracování ve znakové 

podobě sekvencí. Průběhy kumulované fáze pro pět vybraných organismů zobrazuje Obr. 2.15a. 
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Signály jsou zkonstruovány pro 1. exon genu HBB. Sekvence byly nejprve zarovnány a následně byl 

vystřihnut shodný úsek 78 bází. Z nejdelší sekvence byla téměř třetina informace zahozena.  

 

Obr. 2.15 - Klasifikace na základě genomických signálů 

a) Genomické signály ve formě kumulované fáze 1. exonu HBB pro pět organismů: člověk, gorila, myš, krysa a 

králík. b) Offset stanovený vůči lidskému signálu. c) Derivace offsetu. 

Jako metrika pro klasifikaci zde slouží offset signálů, případně jeho první derivace. Ukázku 

stanovení offsetu mezi lidským HBB a dalšími čtyřmi demonstruje Obr. 2.15b. Offset je stanoven 

mezi všemi páry analyzovaných sekvencí jako rozdíl velikosti signálu na dané pozici. Pro zpřesnění 

výsledku a odstranění trendu v signálu je z offsetových průběhů vypočten diferenční signál, viz Obr. 

2.15c. Podobnost signálů vyhodnocujeme jako sumu offsetových hladin, nebo diferencí vůči 

směrodatné odchylce. Mějme sekvence s1 a s2 o délce L. Z nich získáme průběhy jejich kumulované 

fáze S1 a S2 o stejné délce. Vzdálenost sekvencí pak definujme vztahem: 
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V případě multigenové analýzy, např. srovnání chromozomů, můžeme využít stejnou techniku 

výpočtu vzdálenosti sekvencí, ale výsledná vzdálenost je dána odmocninou sumy čtverců všech 

dílčích vzdáleností pro jednotlivé geny stanovených dle (2.20). Což je popsáno vztahem: 
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kde A a B jsou sety genů pro dva organismy a G reprezentuje pozici genu v genovém setu
[141; 142; 155]
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2.2.6 Srovnání metod  

Většina uvedených numerických metod klasifikace je v článcích testována pouze na 1. exonu genu 

HBB. Ten se svou délkou okolo 100 bp neposkytuje dostatek fylogenetické informace pro odlišení 

blízkých i vzdálených druhů. Autoři článků jej využívají z důvodu velmi proměnlivé délky v rozmezí 

85 - 105 bp, čímž chtějí demonstrovat účinnost „alignment-free“ metod. 

 

Obr. 2.16 - Referenční taxonomie vybraných 11 obratlovců podle NCBI Taxonomy
[156]

 

Použitím svých přístupů na těchto sekvencích definují účinnost numerických metod pro 

vyhodnocení příbuznosti organismů formou vzdálenostní matice, většinou bez vykreslení 

dendrogramu. Vzhledem k naprosto jiným metrikám se tak metody nedají mezi sebou příliš srovnat. 

Pro srovnání účinnosti 1. exonu HBB jako fylogenetického markeru byly na základě výsledků 

uvedených numerických metod dodatečně vyhodnoceny fylogenetické stromy (Obr. 2.17) a srovnány 

s referenční taxonomií vybraných organismů podle NCBI Taxonomy
[156]

, viz Obr. 2.16. Protože 

články prezentují své výsledky na jiném počtu sekvencí, byly všechny metody otestovány na 11 

úsecích prezentovaných v 
[21; 23]

. Na 1. exon byl zároveň použit klasický přístup pro fylogenetickou 

analýzu představený v kap. 1.2, 1.3.3 a 1.4.1, tedy kombinace mnohonásobného zarovnání pomocí 

nástroje ClustalW2, vyhodnocení evoluční vzdálenosti modelem Kimura a sestavení fylogenetického 

stromu metodou BIONJ. Stejná metoda konstrukce fylogenetického stromu byla použita i pro všechny 

stromy numerických metod. Nejbližší klasifikaci referenční taxonomii poskytly metody: standardní 

fylogenetická analýza, Qi-2012 a Cristea-2012. Nejhorší výsledek klasifikace byl získán klasifikací C 

křivek. Výsledné stromy jsou však u všech metod velmi vzdálené od referenční taxonomie a navíc 

jsou značně odlišné i vzájemně. Standardní fylogenetický přístup, signálové metody podle 

Cristea-2012 a přístup využívající reprezentace C křivkou vyžadují zarovnání, u signálových metod i o 

ořezání na shodnou délku. Ve výsledku tyto metody nedávají výrazně horší nebo lepší výsledky, než 

„alignment-free“ metody. Z těchto důvodů lze usoudit, že nezávisle na typu metody 1. exon genu HBB 

nenese dostatek informace pro klasifikaci. V praktické části práce budou metody srovnány na 

uznávaných fylogenetických markerech představených v kap.1.1. 
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Obr. 2.17 - Výsledek fylogenetické analýzy 1. exonu HBB obratlovců 

Fylogenetické stromy byly získány pomocí metod: a) MSA pomocí Clustal2W
[78]

, model Kimura
[51]

; b) metoda 

podle Qi-2012
[21]

; c) metoda podle Yang-2013
[151]

; d) metoda podle Ding-2013
[149]

; e) metoda podle Otu-

2003
[153]

; f) metoda podle Dai-2012
[23]

; g) metoda podle Cristea-2012
[141]

; h) metoda využívající C křivku
[131]

.  

 

a) b) c)

d) e) f)

g) h)



 

51 

 

3 CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem dizertační práce je vytvořit novou univerzální metodiku pro klasifikaci 

genomických dat ve formě genomických signálů s využitím metod číslicového zpracování signálů. 

Dílčí cíle práce jsou: 

 

1. Volba optimální numerické konverze sekvencí DNA do signálové reprezentace vhodné 

pro klasifikaci organismů na základě jejich vzájemné příbuznosti. 

 

2. Návrh a programová realizace nástrojů pro předzpracování genomických signálů 

zajišťující: 

a. přizpůsobení rozdílné délky genomických signálů způsobené mutacemi typu 

inzerce-delece v genetickém kódu, 

b. detekci bodových a lokálních změn v genetickém kódu, 

c. redukci objemu dat pro účely fylogenomických studií odstraněním taxonomicky 

nespecifické informace. 

 

3. Návrh a realizace klasifikace přizpůsobených genomických signálů ve formě genové, 

multigenové a celogenomové analýzy. 

 

4. Optimalizace vytvořených postupů předzpracování a klasifikace genomických signálů na 

reálných sekvencích DNA genů a genomů z veřejných databází. 

 

5. Srovnání navržené metodiky s referenční taxonomií, standardní fylogenetickou analýzou a 

alternativními přístupy klasifikace numerických reprezentací: 

a. volba statistických metod pro srovnání znakových a numerických metod 

klasifikace, 

b. volba vhodných fylogenetických markerů pro vyhodnocení příbuznosti organismů 

na základě genové i genomové podobnosti, 

c. vyhodnocení výsledků klasifikace genomických signálů na základě navržené 

metodiky. 
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4 ZPRACOVÁNÍ GENOMICKÝCH SIGNÁLŮ 

V teoretické části práce byly představeny dva základní přístupy klasifikace neboli fylogenetické 

analýzy sekvencí DNA. První, dnes standardní způsob, využívá znakovou reprezentaci sekvencí 

různých organismů a na základě vyhodnocení lokálních mutací v kombinaci s pravděpodobnostním 

evolučním modelem vyhodnotí evoluční vztah organismů. Nevýhodou takového přístupu je potřeba 

vzájemného přizpůsobení shodných pozic v sekvencích pomocí mnohonásobného zarovnání, což je u 

většího počtu delších sekvencí velmi náročný a často i nerealizovatelný proces. Tuto nevýhodu řeší 

číslicové techniky klasifikace numerických forem reprezentujících původní znakové sekvence DNA. 

Metody často nazývané jako „alignment-free“, tedy bez nutnosti zarovnání, umožňují klasifikovat 

organismy na základě výpočtu charakteristického rysu sekvence, např. frekvence výskytu slov různé 

délky. Převodem sekvence na vektor frekvencí o mnohem kratší délce než je původní sekvence 

diametrálně zrychlíme výpočet a vyhneme se nutnosti zarovnání. Problémem je, že při této konverzi 

ztrácíme původní genetickou informaci obsaženou v sekvenci DNA a nemůžeme pak identifikovat, 

kde v sekvencích evoluce probíhala a jakou mírou. Nemůžeme tedy vyhodnotit lokální homologie a 

bodové mutace. 

Metodika klasifikace sekvencí DNA představovaná v této práci kombinuje oba výše uvedené 

přístupy. Klasifikace vychází z numerické reprezentace, ale ve formě signálového průběhu. Ten 

prezentuje, jak se charakteristický parametr četnosti výskytu znaků mění v závislosti na pozici v 

sekvenci. Zachováváme poziční informaci o výskytu mutací a máme k dispozici i všechny nástroje pro 

efektivní číslicové zpracování numerických dat. Protože je tento přístup nový a v literatuře zatím 

popsaný jen povrchně, je prvním úkolem praktické části práce navrhnout a popsat tyto nástroje pro 

předzpracování genomických signálů před samotnou klasifikací. 

 

Obr. 4.1 - Blokové schéma fylogenetické analýzy genomických signálů 

Celý proces fylogenetické analýzy znázorněný blokovým schématem na Obr. 4.1, je možné 

rozdělit do dvou stěžejních částí. První částí je zpracování genomických signálů na vzájemně 

přizpůsobené průběhy pro možnost vyhodnocení jak lokální tak globální podobnosti. Jednotlivé bloky 

zpracování genomických signálů jsou dále podrobně rozebrány v dílčích podkapitolách této kapitoly. 

Protože jedním z cílů práce bylo navrhnout metodiku klasifikace různých typů sekvencí DNA od 

jednotlivých genů, přes multigenové analýzy s možností výskytu různě dlouhých nekódujících 

(mezigenových) segmentů, až po rozsáhlé celogenomové studie, kombinace dílčích bloků zajišťujících 

předzpracování signálů se liší podle aplikace. To se týká zejména bloků decimace a detrendizace 

signálů, které v některých případech nemusí být využity vůbec, jindy přinášejí výrazné zrychlení 

výpočtu, nebo přímo umožňují jinak neproveditelnou analýzu. Využití decimace a detrendizace je 

vždy za cenu ztráty určité části genetické informace. Jádrem práce je návrh ekvivalentního nástroje 

k mnohonásobnému zarovnání sekvencí ve znakové podobě. To je realizováno pomocí metody 

dynamického borcení časové osy (DTW, z angl. Dynamic Time Warping), která byla modifikována na 

principu progresivního zarovnání a umožňuje přizpůsobit délky více signálů zároveň. Druhou část 
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blokového diagramu reprezentuje samotná klasifikace již přizpůsobených signálů. Její dva dílčí bloky 

budou představeny v následujících samostatných kapitolách. 

V úvodní části je třeba ještě vysvětlit v práci obecně používaný pojem „genomický signál“. 

Vycházíme z oboru „genomic signal processing“, původně zaměřeného na celogenomové studie. Dnes 

do tohoto oboru často spadají všechny aplikace signálového zpracování numerických dat v genetice či 

genomice. Pojem genomický signál se tak natolik zobecnil, že pod něj zahrnujeme numerické 

reprezentace sekvencí DNA, které často ani zdaleka nepopisují celé genomy organismů. Signály 

popisující jen jeden gen či jeho část budeme tedy v této práci označovat rovněž jako genomické. 

4.1 Výběr numerické mapy 

V kap. 2.1 byly popsány metody pro konverzi znakové reprezentace sekvence DNA na numerickou 

reprezentaci. Rovněž zde byl popsán rozdíl mezi obecně numerickou formou zápisu a specifickým 

případem grafické formy numerické reprezentace, kterou je možné považovat za signál, protože 

popisuje vývoj určité charakteristické vlastnosti (chemické, strukturální, evoluční apod.) v závislosti 

na pozici v genu či genomu. Přestože jsou teoreticky popsána pravidla pro volbu optimální numerické 

mapy pro konverzi sekvence znaků do numerické reprezentace, jsou tato kritéria obecná a zohledňují 

pouze požadavek na omezení ztrátovosti informace při konverzi. Pro konkrétní aplikaci, v našem 

případě pro klasifikaci organismů do taxonomických skupin s využitím signálového zpracování, 

musíme kritéria pro volbu numerické mapy umožňující konverzi ze symbolického na numerický zápis 

specifikovat. Hlavními kritérii jsou: 

 1D signálová forma reprezentace, 

 taxonomicky specifický trend ve velkém měřítku (pro celé genomy), 

 taxonomicky specifický trend v malém měřítku (pro jednotlivé geny), 

 spektrální vlastnosti vhodné k decimaci. 

Grafických a signálu podobných reprezentací DNA nabízí současná literatura spoustu. Většina 

z nich k vyjádření využívá vícedimenzionální prostor (nejčastěji 3D křivky). Na 2D a 1D reprezentaci 

se převádějí pouze projekcí do příslušné roviny (dimenze), čímž ztrácíme velkou část původní 

informace. Diskutabilní by mohly být 2D reprezentace jednotkovými vektory v 1. a 4. kvadrantu, 

případně AT a GC křivky získané z DNA walku, nebo Z-křivky. První případ, často považovaný za 

signál, je stále jen 2D grafická křivka, kde každý nukleotid je reprezentován souřadnicemi x a y. Pro 

získání 1D signálové reprezentace je zapotřebí převzorkování neekvidistantně vzorkované osy x, čímž 

dojde k nevratnému zkreslení původní informace. Pro úplnou reprezentaci jedné sekvence formou AT 

a GC křivek potřebujeme signály dva, což komplikuje následné zpracování. Jako nejvhodnější 

signálová reprezentace se jeví použití průběhů fáze komplexního vyjádření DNA, případně impulsový 

průběh numerických hodnot přiřazených jednotlivým nukleotidům (např. A = 1, C = 2, G = 3, T = 4). 

Druhý zmíněný typ už přímo vylučují kritéria pro volbu obecné numerické mapy (viz kap 2.1). Výběr 

mezi variantami kumulované a rozbalené fáze byl realizován na základě požadavku taxonomicky 

specifického charakteru signálů. Rozbalená fáze sice má specifický spád charakteristický pro různé 

chromozomy, není však taxonomicky specifický pro různé organismy. Navíc je rostoucí spád velmi 

malý a neprojeví se na krátkých sekvencích o velikosti jednotlivých genů.  

Jako nejvhodnější byla zvolena konverze nukleotidové sekvence na průběh kumulované fáze. 

Pro tento typ reprezentace je v literatuře deklarován charakteristický trend pro prokaryotické a 

eukaryotické organismy
[140]

. Charakter celogenomových průběhů pěti prokaryotických organismů lze 

vidět na Obr. 4.2 nahoře. Pro srovnání jsou uvedeny průběhy tří variant 22. chromozomu u primátů 
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Obr. 4.2 - dole. Taxonomická specifičnost byla testována i pro kratší sekvence DNA, než jsou 

kompletní prokaryotické chromozomy
[141; 142]

, např. pro jednotlivé geny je ukázána na Obr. 4.8a. Je 

zřejmé, že průběhy genu ACTA1 (α-aktin) jsou výrazně podobnější pro člověka (Homo sapiens 

sapiens) a makaka (Macaca mulatta), než pro slepici (Gallus gallus). Přesto i mezi tak vzdálenými 

třídami, jako jsou savci a ptáci, je možné pozorovat lokální podobnosti. Lineární trend projevující se 

zejména u dlouhých sekvencí prokaryotických organismů poukazuje na možnosti využití výrazné 

decimace pro snížení výpočetních nároků v následné fylogenetické analýze.  

 

Obr. 4.2 - Charakteristické průběhy kumulované fáze chromozomální DNA 

Nahoře: Průběhy kumulované fáze prokaryotických organismů. Dole: Průběhy kumulované fáze eukaryotických 

chromozomů - 22. chromozom. 

4.2 Decimace genomických signálů 

Decimace genomických signálů nabízí zejména do budoucna velké možnosti pro jejich zpracování, 

kdy s rostoucím počtem rozsáhlých celogenomových záznamů ve veřejných databázích bude potřeba 

hledat efektivnější cesty k jejich analýze. Sekvence DNA se už samotným zápisem (abeceda 4 znaků), 

redundancí obsaženou v genetickém kódu (64 kodonů vs. 22 aminokyselin), samoopravnými 

mechanismy (genová duplicita) a vysokou mírou obsahu repetitivních úseků nabízí k zefektivnění 

uskladnění genetické informace do komprimovaných alternativ. Znakové kompresní algoritmy jsou 

častokrát modifikovány, nebo přímo navrhovány na uskladnění sekvencí DNA. V signálové 

reprezentaci tato problematika zatím řešena nebyla. My jsme se pro naše účely zaměřili na možnosti 

ztrátové komprese, konkrétně signálové decimace a její použití na genomické signály. 

Vzhledem k nestandardnosti použití metod signálového zpracování na genomická data je 

potřeba si definovat některé pojmy. Decimací signálu rozumíme snížení vzorkovacího kmitočtu 

signálu o celočíselný násobek - tzv. decimační faktor D. Signálová decimace je standardně používána 

na průběhy popisující vývoj změřeného parametru v čase, např. u EKG závislost elektrické aktivity 

srdce (napětí) na čase. Od toho se odvíjí parametr vzorkovací frekvence fvz udávající počet vzorků 

zaznamenaných za jednotku času, měřitelnou jednotkou je Hz = s
-1

. Jeden vzorek v genomickém 

signálu odpovídá jedné pozici v sekvenci DNA a nemá přímou souvislost s časem. Pojem vzorkovací 

frekvence pro jednotnost se signálovým zpracování zachováme i v teoretickém popisu decimace 
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genomických signálů, ale používat budeme pouze relativní měřítko s bezrozměrnou jednotkou. 

Všechny genomické signály tedy mají jednotnou původní relativní vzorkovací frekvenci fvz = 1. 

Vzorkovací kmitočet originálního signálu budeme značit jako fvz1 a po decimaci jako fvz2, přičemž fvz2 = 

fvz1 / D. Pro volbu správného D provedeme analýzu výkonového spektra signálu. Výkonové spektrum 

signálu se stanoví jako druhá mocnina absolutní hodnoty frekvenčního spektra získaného Fourierovou 

transformací.  

 

Obr. 4.3 - Výkonové spektrum signálu genu  

Genomický signál - gen ACTA1 Rattus norvegicus - Potkan obecný, délka 3041 bp. Pásmo propustnosti 

(červeně) s kmitočtem fvz / 27,9 zachovává 99,5 % energie signálu. 

 

Obr. 4.4 - Výkonové spektrum chromozomu 

Genomický signál - 1. chromozom člověka - Homo sapiens, délka 249 Mbp. Červená linie značí dolní propust s 

kmitočtem fvz / 2x10
6
, která odpovídá 99,5 % energie signálu; zelená linie značí dolní propust s kmitočtem 

fvz / 2,1x10
4
, která odpovídá 99,995 % energie signálu. 

Po analýze výkonového spektra genomických signálů, jak na úrovni velikosti genů (Obr. 4.3), 

tak na úrovni celých chromozomů (Obr. 4.4) jsme vyhodnotili, že většina energie signálů se nalézá na 

nejnižších frekvencích. Tento fakt umožňuje efektivní redukci objemu dat (počtu vzorků) pro popis 

genomických signálu při zachování většiny energie signálů - tj. při minimálním zkreslení. Pro signál 

genu jsme jako adekvátní úroveň zachování energie původního signálu zvolili prahovou hodnotu 99,5 

%. Tomu odpovídalo přibližně 1/28 vzorkovacího kmitočtu. Při symetrickém nastavení tohoto pásma 

propustnosti podle fvz/2 vyplývá, že při zachování 99,5 % původní energie signálu je možná decimace 

počtu vzorků v poměru 1:14. S určitou tolerancí zvolíme D = 10 z důvodu proměnlivosti decimačního 

faktoru v závislosti na typu sekvence (viz níže). Originální genomický signál s délkou 3041 bp (Obr. 

4.5a) je tak desetinásobně podvzorkován na délku 304 vzorků (Obr. 4.5b). Postup decimace 

v signálové oblasti (Obr. 4.5c) a frekvenční oblasti (Obr. 4.5d) se skládá ze dvou kroků. Signál je 

nejprve filtrován antialiasingovým filtrem typu dolní propust (DP) s mezní frekvencí fm = fvz1/D = 
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fvz1/10. Následně je vybrán každý desátý (D-tý) vzorek signálu, který odráží informaci nejen z jedné 

konkrétní pozice v sekvenci, ale vlivem průměrovacího charakteru použitého filtru, reprezentuje i 

hodnoty okolních pozic, které decimací ztrácíme
[157]

. 

 

Obr. 4.5 - Postup decimace genomického signálu 

a) Genomický signál - gen ACTA1 Rattus norvegicus - Potkan obecný, délka 3041 bp. b) Genomický signál 

decimovaný s decimačním faktorem D = 10, délka 304 vzorků. c) Proces úpravy úseku signálu 1 - 200 bp 

v průběhu decimace. d) Změna amplitudového spektra genomického signálu v průběhu decimace. 

Z výkonových spekter na Obr. 4.3 a Obr. 4.4 je zřejmé, že u velmi dlouhých sekvencí, jako 

jsou celé chromozomy, je většina energie signálu na relativně mnohem menší části spektra, než je 

tomu u sekvencí o délce genů. Tento fakt by napovídal velké možnosti komprese právě u 

celogenomových sekvencí při ztrátě jen velmi malé části původní informace obsažené v signálu. Pro 

odhad závislosti faktoru decimace na délce sekvence bylo připraveno sedm sad sekvencí vždy po 

šedesáti záznamech (Obr. 4.6c) tak, aby každá sada měla typické zastoupení délek určitého řádu. Pro 

všechny sekvence (420 sekvencí) byl vypočítán faktor decimace tak, aby bylo zachováno právě 99,5 

% původní energie jejich signálové reprezentace. Rozptyl decimačních faktorů pro každou sadu 

znázorňuje Obr. 4.6a pomocí krabicových grafů, jejichž pořadí odpovídá seřazení dle délky. Lze vidět, 

že rozptyl není úměrný délce, ale odvíjí se od typu sekvencí a dá se předpokládat, že souvisí s 

proměnnou evoluční konzervovaností různých typů sekvencí. Průměrnou hodnotu decimačního 

faktoru každé sady jsme vynesli v závislosti na průměrné délce sekvencí v sadě (Obr. 4.6b).  
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Obr. 4.6 - Závislost decimačního faktoru na délce sekvence 

a) Rozptyl faktoru decimace sedmi sad 60 sekvencí různého typu při zachování 99,5 % původní energie signálu. 

b) Regresní analýza závislosti faktoru decimace na délce sekvence - vyhodnoceno z průměrných hodnot pro 

každou sadu. Symboly: y - Odhad lineárního trendu (červená přímka), R - regresní koeficient, QC - koeficient 

kvality regresního odhadu. c) Popis použitých datových sad. 

Odhad lineární regrese byl proveden po odlogaritmování obou os (decimační faktor, délka 

sekvence) a bylo tak ověřeno, že decimační faktor roste téměř lineárně s rostoucí délkou sekvence. 

Koeficient kvality QC se používá v kombinaci s regresním (korelačním) koeficientem R a linearita se 

obecně považuje za prokázanou, když R > 0,99 a QC < 5 %
[158]

. Koeficient QC nám vyšel mírně vyšší, 

než je požadováno pro spolehlivé potvrzení lineární závislosti. Odchylky jsou způsobeny různým 

charakterem sekvencí. Jak je například vidět z průběhů bakteriálních chromozomů na Obr. 4.2, jejich 

charakteristický trend je tvořen lineární po částech lomenou funkcí. Právě tento charakteristický trend 

popisuje 99,5 % energie signálu. Eukaryotické sekvence pravidelný trend nemají a pro jejich popis je 

potřeba zachovat více energie. Samotné energetické spektrum signálu nemůže sloužit jako jediné 

kritérium pro volbu decimačního faktoru. Vždy je potřeba posoudit i jeho charakter a informační 

hledisko pro konkrétní aplikaci. V případě klasifikace organismů podle příbuznosti potřebujeme 

zachovat dostatek význačných bodů nutných k odlišení jednotlivých druhů. Toto kritérium bude 

hodnoceno u samotné klasifikace organismů. 

4.3 Detrendizace genomických signálů 

V kapitole 4.1 bylo uvedeno, že jednou z hlavních výhod kumulované fáze pro genomickou 

signálovou reprezentaci je taxonomicky specifický charakter v malém i velkém měřítku. Tento trend 

může být v některých aplikacích i překážkou. Například charakteristický trend po částech lomené 

funkce u celochromozomálních průběhů prokaryot nám neumožňuje vyhodnocovat lokální 

podobnosti, kvůli velkému rozdílu lokálních velikostí signálů. Rovněž dlouhá mutace typu 

inzerce-delece na začátku jedné sekvence nám způsobí rozdíl ve velikosti signálů fáze na ose y. 

Přestože jsou signály například v půlce sekvence prakticky identické, nepůjde jejich podobnost snadno 

vyhodnotit. Tyto nedostatky by způsobovaly problémy i v další kapitole zaměřené na přizpůsobení 

délek signálů pomocí dynamického borcení časové osy, která vychází z lokálních vzdáleností vzorků. 

Je tedy vhodné do kroku předzpracování zavést detrendizaci signálů.  
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Pro odhad trendu v sekvencích genů byly testovány metody lineární, polynomických funkcí 

různých řádu a odhadu obálky signálu. Jako nejvýhodnější se pro studium příbuznosti na základě genů 

ACTA1 jevilo odstranění trendu odhadnutého polynomem 4. řádu. Nižší polynomické funkce 

nepopisovaly dostatečně specificitu dílčích úseků signálů a naopak vyšší řády polynomu kopírovaly 

trend signálu natolik věrně, že po detrendizaci byla odstraněná i charakteristická složka signálu 

potřebná pro taxonomickou klasifikaci. Ukázku průběhů trendů různých řádů demonstruje Obr. 4.7. 

Filtrace (detrendizace) detekcí obálky signálu, která byla použita např. v případě odstranění nečistot na 

pozadí signálů vzorků z 1D gelové elektroforézy před DTW
[159]

, se v případě genomických signálů 

rovněž ukázala jako nevhodná. Důvodem je rozdílný charakter signálů, protože u 1D gelové 

elektroforézy známe maximální a minimální hodnotu velikosti signálů a signály mají vždy stejnou 

délku. Stejně tak se dá předpokládat, že pro různé typy genomických signálů (plazmidy, chromozomy, 

genomy) bude třeba odhadnout jejich vlastní trend. Obecně je odhad trendu polynomem 4. řádu 

vhodný jen pro geny o délce řádově jednotky tisíc bází. 

 

Obr. 4.7 - Odhad trendu signálu kumulované fáze  

Průběh kumulované fáze genu ACTA1 (člověk - Homo sapiens). Odhady trendu kumulované fáze polynomem 

druhého, čtvrtého a 20. řádu. 

Postup při detrendizaci znázorňuje Obr. 4.8. Pro demonstraci byly vybrány tři průběhy 

kumulované fáze genu ACTA1 člověka (Homo sapiens), makaka (Macaca mulatta) a slepice (Gallus 

gallus) Obr. 4.8a. Před odhadem trendu (a i pro další zpracování) signálů je rozměr fáze celého setu 

signálů normalizován od 0 do 1. Pro množinu bodů popisujících průběh normalizované fáze každého 

signálu je na základě polynomické interpolace s využitím Vandermondovy matice odhadnuta 

polynomická funkce 4. řádu
[160]

. Z ní je dále stanoven signál popisující trend normalizované fáze ve 

stejných pozicích, jako je definován signál původní. Trend je z původního signálů odečten - signál je 

detrendizován, viz Obr. 4.8b. Všechny tři použité signály po detrendizaci zobrazuje Obr. 4.8c. Je 

patrné, že signály dvou příbuzných druhů (člověk, makak) jsou ve větší části průběhu téměř totožné, 

ale stále je možné odlišit drobné rozdíly způsobené převážně substitucemi. Naopak u signálu ACTA1 

od Gallus gallus, který je od obou zbývajících velmi odlišný, je po detrendizaci možné sledovat 

lokální podobnosti, které byly před detrendizací nezřetelné.  
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Obr. 4.8 - Detrendizace genomických signálů polynomem 4 řádu
[161]

 

a) Průběh kumulované fáze kompletních genů ACTA1. b) Odhad trendu kumulované fáze genu ACTA1 u 

člověka a jeho odstranění. Modrý průběh je oproti předchozímu obrázku podvzorkován a normalizován. 

c) Signály z prvního obrázku po detrendizaci. 

Popsaný způsob detrendizace byl publikován v původní práci na klasifikaci genomických 

signálů
[161]

. Vzhledem k faktu, že průběhy genomických signálů jsou detrendizací nenávratně 

zkresleny, a vzhledem k nevýhodě odhadu specifického trendu pro různé typy sekvencí, bylo od 

tohoto přístupu z velké části odstoupeno. Detrendizace stále nachází okrajové uplatnění při stanovení 

podobnosti pomocí Euklidovy vzdálenosti již zarovnaných signálů, kde velmi rozdílný trend 

znemožňuje odlišení drobných změn v sekvencích. 

4.4 Zarovnání genomických signálů 

Jak již bylo uvedeno v teorii k fylogenetické analýze v kapitole 1.4, kromě alternativních metod 

(„alignment-free“ metody) vyžaduje konstrukce fylogenetických stromů z biologických sekvencí 

přizpůsobení jejich délek pomocí sekvenčního zarovnání. Genomické signály si i po decimaci a 

dalších úpravách zachovávají vůči sobě proporcionálně stejnou délku závisející na délce původního 

genu (genomu). Předchozí publikace zabývající se klasifikací genomických signálů využívaly pouze 

signály o stejné délce, což možnosti klasifikace omezuje, protože nejsme schopni zohledňovat mutace 

typu inzerce-delece. Bylo nutné navrhnout odpovídající nástroj pro přizpůsobení délek genomických 

signálů. Za základ sloužily jak principy pro zarovnání sekvencí ve znakové podobě popsané v 

kap. 1.3, tak podobný nástroj sloužící k přizpůsobení délek signálů, tzv. dynamické borcení časové 

osy. 

4.4.1 Dynamické borcení časové osy 

Metoda dynamického borcení časové osy byla původně navrhnuta pro analýzu řečového signálu. 

Předpokladem je, že různí lidé vyslovují slova různě rychle a mezi slovy mají různě dlouhé prodlevy, 

avšak charakteristický trend signálu reprezentující konkrétní slovo se nemění. V tom případě je 

k rozeznání slov zapotřebí převzorkovat časovou osu (osa x) podobně, jako jsme realizovali decimací, 

ale decimační faktor bude časově proměnlivý v závislosti na dynamice řečového signálu
[162]

. Nyní 

uvedený princip aplikujeme na genomické signály. Konzervované homologní úseky mají velmi 

podobný trend, ale u různých organismů se mohou lišit pozicí v signálu podle toho, kolik 

inzercí-delecí je mezi nimi vloženo. Předpokládáme, že ojedinělé substituce změní tvar jen minimálně. 

Podobně jako u řečového signálu dynamicky měníme pozici konformních úseků genomických signálů.  

Představíme si základní princip DTW. Jedná se o optimalizační algoritmus zařazený do metod 

dynamického programování. Úkolem je najít optimální transformační funkci, která provede 
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prodloužení či zkrácení časové osy opakováním nebo vypuštěním některých vzorků. Výsledná 

transformační funkce je nelineární. Mějme dva signály S1 a S2 různých délek L1 a L2 (viz Obr. 4.9a). 

V prvním kroku vypočteme tabulku lokálních vzdáleností d o rozměru L1 x L2, obsahující absolutní 

hodnoty rozdílu velikosti hodnot všech párů vzorků mezi dvěma signály podle:  

 )()(),( 21 iSjSijd  , (4.1) 

kde i a j jsou pozice vzorků v signálech. Příkladem dle Obr. 4.9 je d(4,6) = |8 - 12| = 4.  

 

Obr. 4.9 - Princip DTW 

a) Originální signály. B) Směr výpočtu tabulky akumulovaných vzdáleností (zelené šipky) od levého spodního 

rohu k pravému hornímu rohu. Hledání zpětné cesty (transformační funkce - šedé šipky) opačným směrem. c) 

Signály přizpůsobené na shodnou délku. 

V dalším kroku je tabulka lokálních vzdáleností d přepočtena na tabulku akumulovaných 

vzdáleností D (Obr. 4.9b). Směr výpočtu je od levého spodního rohu po řádcích nahoru. Každá nová 

hodnota je vypočtena dle kritéria: 
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To znamená, že posuzujeme předchozí stanovené akumulované vzdálenosti získané ze tří 

směrů (zelené šipky na Obr. 4.9b), vybíráme tu nejmenší z nich a k ní přičteme lokální vzdálenost 

nového bodu. Na základě tabulky akumulovaných vzdáleností hledáme tzv. zpětnou cestu, která 

reprezentuje optimální transformační funkci. Začátek cesty je v pravém horním rohu tabulky a konec 

v levém spodním rohu. Postupujeme vždy o jeden krok třemi možnými směry (doleva, dolů, po 

úhlopříčce) tak, aby výsledný součet akumulovaných vzdáleností podél cesty byl minimální (šedé 

šipky na Obr. 4.9b). Pokud cesta vede vodorovně (doleva) je opakován vzorek signálu S1, svislý směr 

(dolů) značí opakování vzorku signálu S2. Počet vzorků obou signálů je zachován při směru cesty po 

úhlopříčce.  

Dle uvedeného postupu jsou prodlužovány oba signály rovnoměrně. Při výpočtu matice 

akumulovaných vzdáleností můžeme přidáním vah pro šikmý, horizontální, nebo vertikální směr 

upřednostnit prodlužování jednoho signálu nad druhým. Případně můžeme zachovat délku jednoho 

signálu a prodlužovat jen druhý úpravou směru výpočtu: 
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Kromě opakování vzorků jednoho signálu je možné naopak odpovídající vzorky v druhém 

signálu odstranit. Tím také dojdeme k přizpůsobení délky signálů, ale jejich zkrácením. Tuto volbu 

nebudeme pro genomické signály využívat, protože tím ztrácíme část původní genetické informace. 

Opakování vzorku se na signálu projeví vodorovnou čárou (signálové plató). Námi používaná 

reprezentace genomického signálu (kumulovaná fáze) má v tomto případě značnou výhodu, protože 

fáze má vždy rostoucí nebo klesající charakter. V případě výskytu konstantního úseku signálu se dá 

tento segment zpětně transformovat na sekvenci jako obdoba skórovací pomlčky ‘-’ ve znakové 

podobě.  

 

Obr. 4.10 - Párové zarovnání genomických signálů pomocí DTW 

Genomické signály - gen ACTA1: Homo sapiens - člověk, délka 2852 bp (285 vzorků po decimaci); Macaca 

mulatta - makak, délka 2858 bp (285 vzorků po decimaci); Gallus gallus - slepice, délka 2865 bp (286 vzorků po 

decimaci). Vlevo: zarovnání signálů člověk - makak, výsledná délka 354 vzorků. Vpravo: zarovnání signálů 

člověk - slepice, výsledná délka 456 vzorků. 

4.4.2 c-DTW 

Přestože se aplikace DTW pro párové zarovnání genomických signálů ukázala jako poměrně 

vhodná
[161]

, její původní určení pro přizpůsobení délek řečových signálů ji pro naše použití omezuje. 

Genomické signály mohou obsahovat velmi odlišný trend způsobený např. velkou evoluční 

vzdáleností organismů, nebo výskytem rozdílně dlouhých úseků v mezigenovém prostoru. V takovém 

případě je vyhodnocení lokální podobnosti na základě prosté absolutní hodnoty rozdílu velikosti dvou 

vzorků (4.1) nedostatečné. Řešením může být detrendizace navrhovaná v kap. 4.3. Problém nastává 

v situaci, kdy odstraněný trend nese taxonomickou informaci potřebnou pro správné zařazení 

organismu ve fylogenetické klasifikaci. Pro tyto účely byla navržena modifikace standardní metody 

DTW využívající vyhodnocení lokální podobnosti na základě Pearsonova korelačního koeficientu 

stanovovaném v posuvném okně. Modifikace využívající korelaci je dále označována c-DTW a byla 

pod tímto názvem publikována v práci
[163]

. Hlavní myšlenkou navrženého přístupu je podobně jako 

např. v algoritmu PSI-BLAST
[164]

 (Position-Specific Iterative Basic Local Alignment Search 

Tool) zarovnávání ne pouze na základě bodových rozdílů jednotlivých vzorků, ale i na základě 

podobnosti jejich okolí. Princip je znázorněn na Obr. 4.11.  
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Obr. 4.11 - Princip c-DTW 

Vyhodnocení podobnosti dvou signálů pomocí korelace v posuvném okně: a) Dva signály S1 a S2 o různých 

délkách L1 a L2. Volba korelačního okna v signálu S1 o délce w a posunu vůči počátku j. b) Matice lokálních 

korelací r. c) Příklady posunutí korelačního okna zvoleného segmentu prvního signálu po délce druhého signálu: 

1) Obecné posunutí okna o i od počátku signálu S2. 2) Definice okrajových podmínek korelace v posuvném 

okně. 3) Maximální shoda mezi segmenty obou signálů v okně.  

Mějme dva signály S1 a S2 o různé délce L1 a L2. Posuvným oknem o velikosti w projíždíme 

oba signály s krokem 1 a postupně stanovujeme Pearsonův korelační koeficient dvou úseků o délce w 

zvolených oknem v obou signálech. Symboly j a i označují hodnotu posunu prostředního vzorku 

(w+1)/2 zvoleného okna vůči počátku signálu S1 a S2 a zároveň adresují hodnotu řádku a sloupce 

v matici korelací kam zapisujeme korelační koeficienty, viz Obr. 4.11a-b. Lokální vzdálenost d(j, i) 

dvou vzorků signálů S1(j) a S2(i) definovaná v původním DTW rovnicí (4.1) se změní na korelaci r(j, i) 

těchto vzorků a vzorků v jejich lokálním okolí. Lokální okolí n a m je definováno v rozmezí poloviny 

délky okna (w-1)/2 na obě strany vůči střední pozici j a i, viz Obr. 4.11a a Obr. 4.11c1. Výsledný 

vztah pro výpočet lokální podobnosti je definován rovnicí (4.4). Lokální korelační koeficient r(j, i) je 

stanoven pro všechny vzorky j a i obou signálů. Tím získáme matici r o stejné velikosti L1 x L2 jako 

matice d v původní metodě DTW. Pro okrajové hodnoty j a i kde j, i ≤ (w-1)/2 ˅ j ≥ L1 - (w-1)/2, i ≥ L2 

- (w-1)/2 je zapotřebí prodloužení obou signálů o polovinu délky okna (w-1)/2 na začátku i konci 

signálů, jak ukazuje Obr. 4.11c2. Prodloužením signálů dochází na okrajích ke zkreslení. Testovali 

jsme několik standardních variant prodloužení: pseudonáhodná posloupnost čísel, opakování 

posledního úseku signálu ve standardním nebo obráceném sledu vzorků, vektor nul a opakování první 

(poslední) hodnoty signálu. Jako nejvhodnější (tj. nejméně zkreslující) se na základě testování ukázala 

poslední uvedená varianta. 
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okolí je v rozmezí (w/2) nalevo a (w/2-1) napravo od této hodnoty. Vyjádření vztahu (4.4) pro lokální 

korelační koeficient vyhodnocený v sudé hodnotě délky korelačního okna se změní na (4.6): 
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Pearsonův korelační koeficient je definován pro obor hodnot r(j, i)   <-1, 1>. Pro použití 

matice r namísto matice d k výpočtu matice akumulovaných vzdáleností D dle algoritmu DTW je 

zapotřebí upravit rozsah hodnot do standardní definice podobnosti. Zcela shodné úseky signálů budou 

mít vzdálenost rovnou 0, viz Obr. 4.11c3. Pro tento účel jsme normalizovali hodnotu lokální korelace 

podle vztahu (4.5). Uvedený princip c-DTW bude dále testován pro liché hodnoty velikosti 

korelačního okna w od 3 až do ~L/100, tj. setiny délky nejkratšího signálu. Bude sledován vliv 

velikosti okna na zarovnání signálu a následnou fylogenetickou klasifikaci. Kromě výpočtu matice 

lokálních vzdáleností r se další kroky c-DTW neliší od standardního algoritmu DTW. 

Pro srovnání aplikace standardního DTW a modifikovaného c-DTW na zarovnání 

genomických signálů byly použity dvě testovací sekvence genu 18S rRNA člověka (Homo Sapiens) 

K03432 a potkana (Rattus norvegicus) K01593 dosahující vysoké míry podobnosti. Sekvence se téměř 

výhradně liší ve dvou delších inzercích na začátku a konci genu, viz Obr. 4.12a. Přestože je prostřední 

část obou signálů prakticky totožná, hodnota korespondujících vzorků je posunuta o velikost 

kumulované složky dané počáteční inzercí. Standardní algoritmy DTW vyhodnocující lokální 

vzdálenosti jednotlivých vzorků jako absolutní odchylku nejsou schopny správně zarovnat posunuté 

hodnoty prvků a to ani ve variantě prodlužující pouze jeden signál (Obr. 4.12b), ani ve variantě 

prodlužující oba signály (Obr. 4.12c). Výsledek zarovnání s použitím metody c-DTW stanovující 

lokální podobnost na základě korelačního koeficientu je znázorněn na Obr. 4.12d. Je patrné, že i přes 

rozdílnou kumulovanou složku obou signálů je v druhém signálu správně odhalena delece na začátku a 

konci průběhu. 

 

Obr. 4.12 - Využití DTW k zarovnání genomických signálů
[163]

 

a) Originální průběhy kumulované fáze. b) Zarovnané signály pomocí DTW na základě amplitudových rozdílů -

s prodloužením jednoho signálu. c) Zarovnané signály pomocí DTW na základě amplitudových rozdílů -

s prodloužením obou signálu. d) Zarovnané signály pomocí c-DTW na základě lokálních korelačních 

koeficientů - s prodloužením obou signálů. 

Pro znázornění souvislosti mezi sekvenční (tj. znakovou) a signálovou podobou je na Obr. 

4.13 uveden detail úseku 120 - 180 bp z Obr. 4.12d doplněný o zpětnou znakovou konverzi. Tento 

Obr. zároveň prokazuje, že c-DTW nezpůsobuje žádné zkreslení v zarovnaných signálech, čímž 

umožňuje zpětnou konverzi signálů do sekvencí.  
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Obr. 4.13 - Zpětná konverze genomických signálů po c-DTW do znakové sekvence  

Detail úseku 120 - 180 bp signálů zarovnaných pomocí c-DTW z Obr. 4.12d a jejich zpětná znaková konverze 

s vyznačenou shodou ( | ) a neshodou ( . ) v sekvencích. 

4.4.3 w-DTW 

Nevýhodou algoritmu c-DTW je jeho výpočetní náročnost. Na rozdíl od standardní formy DTW 

případně od klasického párového zarovnání ve znakové podobě (algoritmus Needleman - Wunsch) 

počítá podobnost dvou vzorků z w (velikost okna) hodnot. Navíc jako metriku používá korelační 

koeficient, jehož výpočetní realizace je náročnější než např. u absolutní odchylky. Proto byla navržena 

druhá modifikace DTW pro genomické signály kombinující oba předchozí přístupy. Modifikace 

zkráceně označovaná jako w-DTW rovněž vyhodnocuje podobnost v okně o délce w, ale místo 

korelace stanovuje sumu absolutních odchylek vybraných segmentů dvou signálů. Aby odchylka 

nebyla znehodnocena výše popisovaným fázovým posunem dvou nestejně dlouhých signálů, je před 

stanovením odchylky vyrovnán „offset“ obou segmentů na 0 tak, že je odečtena hodnota vzorku 

předcházejícího prvnímu vzorku v okně. Lokální vzdálenost dw dvou vzorků j a i v signálech S1 a S2 o 

délce L1 a L2 stanovená pro okolí těchto vzorků v plovoucím okně se stanoví podle rovnice (4.7): 
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kde j a i jsou shodně s metodou c-DTW posuny prostřední hodnoty lichého okna vůči počátku 

nabývající hodnot j = 1, 2, 3, …, L1 a i = 1, 2, 3, …, L2. Navržená modifikace w-DTW je stále 

náročnější, než základní verze DTW vyhodnocující jen bodové změny, ale po odstranění korelace se 

sníží výpočetní čas oproti c-DTW několikanásobně. Cenou je mírné zhoršení výsledku. Srovnání čtyř 

signálových zarovnávacích algoritmů a dvou znakových je v Tab. 1. 

Tab. 1 - Srovnání algoritmů pro párové zarovnání signálů a sekvencí 

  signálové zarovnání znakové zarovnání 

DTW-1 DTW-2 c-DTW w-DTW N-W ClustalW 

SC nuc44 -28 233 -27 981 5 928 5 887 6 240 6 207 

SC nuc44ag -29 668 -28 841 6 184 5 968 6 000 6 127 

SC 0/1 163 171 1 849 1 812 1 852 1 843 

E-dist 1 090 1 085 3 539 3 502 3 590 3 585 

Čas [s] 0,0327 0,0343 0,4053 0,0596 0,0359 - 

Pro párové signálové zarovnání byly použity modifikace DTW: základní prodlužující jen 

jeden signál (DTW-1), základní prodlužující oba signály (DTW-2), c-DTW a w-DTW, oba shodně 

s délkou okna w = 7. Znakové párové zarovnání bylo realizováno pomocí globálního zarovnání 

algoritmem Needleman - Wunsch (N-W, Matlab 2012a, Bioinformatics toolbox) a online aplikací 

ClustalW2 (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/), obě varianty v jejich defaultním nastavení. 
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Pro testování byly využity sekvence K03432 a K01593, stejně jako na Obr. 4.12. Byly hodnoceny tři 

typy parametrů: SC - skóre ve znakové podobě, E-dist - Euklidova vzdálenost v signálové podobě a 

čas potřebný pro výpočet. Skóre bylo vyhodnoceno na základě skórovací matice nuc44 a to se 

standardní penalizací mezer a afinní penalizací mezer (ag), pro obě varianty byla cena mezer -8. 

Poslední variantou skórovací funkce bylo prosté vyhodnocení shoda = 1 a neshoda = 0. 

Časové nároky algoritmů DTW vyhodnocujících pouze bodové rozdíly (DTW-1 a DTW-2) 

vyšly přibližně rovné globálnímu zarovnávání (N-W), což potvrzuje fakt, že se jedná o algoritmy se 

stejnou operační náročností. Signály zarovnané pomocí algoritmů DTW-1 a DTW-2 dosahují 

nejlepšího vzájemného přizpůsobení v signálové formě, kde jejich Euklidova vzdálenost je třetinová 

oproti zbývajícím algoritmům. Naproti tomu se vůbec neosvědčily pro zpětnou konverzi do znakové 

podoby, kdy bylo dosaženo shody (SC 0/1) méně než 1/10 pozic z celkové délky sekvencí po 

zarovnání. Tato skutečnost odpovídá původnímu předurčení DTW pro signálová data. V práci 

navržené modifikace DTW založené na lokální podobnosti stanovené v plovoucím okně dosahují i ve 

znakové podobě srovnatelných skóre se znakovými algoritmy, avšak časové nároky jsou vyšší - téměř 

dvojnásobně pro w-DTW a desetinásobně pro c-DTW. Tento nedostatek je zejména u metody c-DTW 

kompenzován výrazným zlepšením výsledků při zohlednění afinních cen mezer. Tato vlastnost lépe 

respektuje biologickou podstatu inzerce-delece, protože zarovnávání s využitím plovoucího okna 

upřednostňuje prodloužení mezer (nebo substituci) před otevřením nové mezery. Zároveň je tato 

vlastnost cenná pro integraci párových zarovnávacích algoritmů do mnohonásobného zarovnání, kde 

by sklon k otevírání nových mezer vedl ke kumulaci a vzniku neexistujících mutací. Časová náročnost 

může být kompenzována decimací signálů zejména u celogenomových studií, na které znakové 

algoritmy nestačí. Euklidova vzdálenost signálů po navržených modifikacích samozřejmě oproti 

klasickému DTW vzrostla, avšak stále je nižší než u signálové podoby znakově zarovnaných sekvencí. 

Časová náročnost u zarovnání dle ClustalW nebyla vyhodnocena, protože program samotný tento údaj 

poskytuje pouze v celých sekundách, tzn. byl roven 0. Vzhledem k tomu, že ClustalW je realizován 

online na vzdáleném serveru s jiným výpočetním výkonem, než počítač použitý pro ostatní zarovnání, 

byl by tento údaj stejně bezpředmětný. Obecně ClustalW pracuje na progresivním principu zarovnání 

se shodnou výpočetní náročností jako N-W a standardní DTW. 

4.4.4 Mnohonásobný DTW 

V předchozí podkapitole jsme probrali několik modifikací DTW pro přizpůsobení délky dvou 

genomických signálů. V bioinformatické analýze je častokrát zapotřebí přizpůsobit několik 

biologických sekvencí na stejnou délku tak, abychom odhalili vliv inzercí a delecí v rámci celé rodiny 

genů nebo organismů. Pro znakové sekvence máme k tomuto účelu metody mnohonásobného 

zarovnání, viz kapitola 1.3.3. Ekvivalentní nástroj pro mnohonásobné zarovnání signálů neexistuje, 

protože princip využití DTW ve standardním číslicovém zpracování signálů je odlišný. Přestože je 

možné pro konstrukci FS využít i vzdálenostní matici stanovenou ze všech párů signálů zarovnaných 

pouze párově způsobem „každá s každou“, takto zkonstruovaný FS nebude odrážet kompletní 

evoluční vývoj setu sekvencí. Proto jsme navrhli novou metodu mnohonásobného zarovnání 

biologických sekvencí ve formě genomických signálů. 

Párové zarovnání signálů pomocí kterékoliv z navržených modifikací DTW hledá optimální 

cestu (optimální transformační funkci) v matici akumulovaných vzdáleností o rozměru L1 x L2, což 

jsou délky obou zarovnávaných signálů. Operační náročnost je tedy dána O(L1L2). Pro zarovnání tří 

signálů o délkách L1, L2 a L3 bychom potřebovali zvýšit rozměr matice akumulovaných vzdáleností o 

jedna a operační náročnost transformace by se zvýšila na O(L1L2L3). Obecně bychom pro m sekvencí o 
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délce n získali m-rozměrný prostor, ve kterém by náročnost optimální transformace vzrostla na O(n
m
). 

Pro představu, pokud nám zarovnání dvou signálů o délce přibližně 2000 vzorků (bp) trvalo 35 ms, 

mnohonásobné zarovnání deseti signálů o takové délce by trvalo 8,96 x 10
24 

sekund (tj. 284 biliard 

let). Taková operační náročnost je nad možnosti dnešní výpočetní techniky a je tedy zapotřebí 

využívat alternativních přístupů. Jedním z nich je technika progresivního zarovnání popsaná v 

kap. 1.3.3, kde postupně hierarchicky zarovnáváme vektory o různé délce na základě odhadu jejich 

vzájemné podobnosti od nejpodobnějších k nejodlišnějším. Algoritmus se tak zjednoduší na m 

opakování párových zarovnání, tzn. operační náročnost klesne na O(mn
2
). Výpočetní náročnost tak 

roste lineárně s počtem sekvencí. Pro deset sekvencí bude přibližně desetinásobná, což by odpovídalo 

výpočetnímu času 0,35 sekund. V praxi bude skutečná výpočetní doba vyšší, protože se postupně 

zvyšuje délka všech signálů n a tím roste náročnost dílčích párových zarovnání.  

 

Obr. 4.14 - Blokový diagram algoritmu mnohonásobného DTW 

Princip námi navrženého algoritmu pro mnohonásobné zarovnání genomických signálů 

pomocí DTW (m-DTW) je znázorněn na Obr. 4.14. Navržený přístup vychází z algoritmů řady 

Clustal, ale zavádí několik modifikací a inovací využívajících faktu, že na vstupu jsou signálové 

reprezentace (Obr. 4.14 – 1. blok) namísto znakových. První modifikace nastává při výpočtu 

vzdálenostní (distanční) matice (Obr. 4.14 – 2. blok) sloužící ke konstrukci tzv. vodícího stromu (z 

angl. guide tree). V algoritmech řady Clustal, jako ve většině ostatních metod založených na 

progresivním zarovnání, je pro výpočet vzdálenostní matice realizováno párové zarovnání všech 
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dvojic sekvencí. Operační náročnost tohoto kroku je O(m
2
n

2
). Při konstrukci vodícího stromu se jedná 

jen o hrubý odhad vzájemné podobnosti sekvencí (signálů). Pro tento účel bývají aplikovány různé 

aproximace a rychlé modifikace regulérního globálního zarovnání, např. di nebo tri-nukleotidové 

zarovnání. V signálech je možné tento hrubý odhad podobnosti provést pomocí vzájemné korelace 

signálů i bez nutnosti přizpůsobovat jejich délku. Výstupem vzájemné korelace dvou signálů S1 a S2 je 

korelační signál R12 o délce (2N - 1), kde N je délka delšího z obou signálů a M je délka kratšího 

z obou signálů. Pro zjednodušení považujme za delší signál S1, pak korelační signál stanovíme podle 

vztahu (4.8):  
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Maximální hodnotu korelačního signálu R12 použijeme jako měřítko vzájemné podobnosti pro 

konstrukci vodícího stromu. Vzhledem k tomu, že maximální hodnota korelačního signálu je 

ovlivněna velikostí a délkou obou signálů, které se mohou v setu sekvencí velmi měnit, je potřeba 

zavést normalizační koeficient n12. Normalizovaný korelační koeficient r12N vyjadřující podobnost 

dvou signálů je stanoven podle (4.9)
[163]
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Pro konstrukci vodícího stromu potřebujeme převést korelační koeficient r12N do tvaru 

popisujícího odlišnost (vzdálenost) dvou signálů tak, aby dva shodné signály měly vzdálenost rovnou 

0. Podobně jako u c-DTW k tomuto účelu použijeme obrácení intervalu hodnot dle vztahu (4.5). Takto 

upravené korelační koeficienty všech párů signálů sestavené do vzdálenostní matice (Obr. 1.12) jsou 

vhodné pro konstrukci vodícího stromu (Obr. 4.14 – 3. blok). Podobně jako algoritmus ClustalW2
[78]

 

využíváme k tomuto účelu algoritmus spojování sousedů
[105]

, který nabízí evolučně věrnější topologii 

stromu, než standardní metody shlukové analýzy. Následuje cyklus, který postupně v každém kroku 

vybere podle vodícího stromu dvojici nejpodobnějších signálů (Obr. 4.14 – 4. blok), které pomocí 

některé z navržených metod párového zarovnání signálů (DTW, c-DTW, w-DTW) přizpůsobí jejich 

délku (Obr. 4.14 – 5. blok). Z obou zarovnaných signálů je stanoven jeden průměrný signál, kterým je 

originální dvojice signálů v setu nahrazena (Obr. 4.14 – 7. blok). Dochází k redukci počtu signálů o 

jeden, což se shodně projeví i na redukci rozměru vzdálenostní matice popisující vodící strom. Pokud 

po redukci zbývá více než jeden signál, bloky 4 až 7 se opakují. V popisu byl vynechán 6. blok 

realizující přezarovnání obsahu shluku, pokud byl alespoň jeden z vybrané dvojice signálů průměrný 

signál reprezentující již zarovnané signály uvnitř klastru. Tento krok je názorně popsán na grafické 

ukázce algoritmu na Obr. 4.15 demonstrující jeho princip na čtyřech signálech S1 - S4 s rozdílnou 

délkou.  
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Obr. 4.15 - Princip mnohonásobného zarovnání genomických signálů - m-DTW 

a) Jednotlivé kroky hierarchického klastrování s vyznačenými vodícími stromy. b) Ukázka vývoje délky 

původních signálů v průběhu progresivního zarovnání. Symboly: a - zarovnaný signál (align), ra – 

„přezarovnaný“ signál (re-align), f - výstupní signály (final) po zarovnání na jednotnou délku.  

Nejprve jsou podle vodícího stromu vybrány „sousední“ signály S3 a S4 (Obr. 4.15 I. - a). Ty 

jsou zarovnány na signály o stejné délce S3a a S4a (Obr. 4.15 I. - b). Z nich je vytvořen průměrný signál 

S34 o stejné délce jako oba zarovnané, který je nahradí v původním setu (Obr. 4.15 II. - a). Stejným 

způsobem je zarovnána druhá dvojice nejbližších sousedů S1 a S2 na S1a a S2a (a - z angl. align) a 

nahrazena v původním setu průměrným signálem S12. Ve třetím kroku nám k zarovnání zbývají (Obr. 

4.15 III. - a) dva průměrné signály S12 a S34, které tvoří podle vodícího stromu poslední nejbližší 

sousedy. Produkty jejich zarovnání S12a a S34a slouží pouze jako pomocné vektory pro výpočet 

transformační funkce (zpětná cesta z párového DTW), podle které jsou tzv. „přezarovnání“ signály S1a 

- S4a na signály S1ra - S4ra (ra - z angl. re-align). Signály S1ra, S2ra jsou transformovány podle S12a a stejně 

signály S3ra, S4ra jsou transformovány podle S34a. Z pomocných signálů S12a a S34a je stanoven jejich 

průměr S1234. V případě, že by zbývalo více signálů, sloužil by S1234 opět jako pomocný vektor pro 

vytvoření transformační funkce s dalším nejbližším signálem. Protože nám zůstal jako poslední signál, 

je celý cyklus progresivního zarovnání ukončen (Obr. 4.14 – 8. blok) a signál S1234 v podstatě zahozen. 

Progresivně zarovnané signály S1ra - S4ra jsou označeny za finální signály o shodné délce minimálně 

rovné nejdelšímu signálu na vstupu (Obr. 4.14 – 9. blok).  
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Výstup mnohonásobného DTW aplikovaného na 40 signálů reprezentujících sekvence 

18S rRNA obratlovců zobrazuje Obr. 4.16 uprostřed. Vrchní část obrázku nabízí srovnání 

s  výsledkem mnohonásobného zarovnání znakových sekvencí programem ClustalW2. Z důvodu 

výrazné preference rozšiřování mezery namísto otevírání nových mezer byl v této ukázce použit 

mnohonásobný DTW v modifikaci s c-DTW pro párové zarovnání. Délky původních sekvencí byly 

v rozmezí 1733 - 2235 bp. Po zarovnání je výsledná délka vzorků u signálů 2361 a u sekvencí 

2358 bp. Pozice mutací typu inzerce-delece (dále in/del) na začátku a konci jsou u signálů i sekvencí 

téměř shodné. I výskyt in/delů uvnitř signálů byl vyhodnocen podobně jako u sekvencí, jen se drobně 

pozičně liší. To je dáno odlišným charakterem vyhodnocení lokální schody při zarovnání, kdy u c-

DTW je shoda více závislá od okolí vzorku. Uvedený Obr. má sloužit jen jako ukázka vztahu mezi 

signálovým a sekvenčním zarovnáním. Statistické srovnání mezi mnohonásobným DTW a 

mnohonásobným znakovým zarovnáním bude realizováno v následující kapitole vyhodnocující 

aplikovatelnost signálového zarovnání pro účely fylogenetické analýzy. 

 

Obr. 4.16 - Srovnání vícenásobného zarovnání signálů a sekvencí 

Nahoře: vícenásobné zarovnání 40 sekvencí rRNA s vyznačenou shodou. Uprostřed: Vícenásobné zarovnání 40 

genomických signálů rRNA. Dole: shoda v zarovnání genomických signálů. 

4.5 Vzdálenostní metriky pro genomické signály 

Nezbytným krokem fylogenetické analýzy je vyhodnocení vzájemné podobnosti biologických 

sekvencí. Tato kapitola představuje metody pro stanovení vzájemné podobnosti signálových 

reprezentací sekvencí DNA lišících se zejména použitím pro srovnání jednotlivých genů, nebo celých 

genomů. Pro fylogenetickou analýzu dlouhých sekvencí, zejména celogenomových, je zapotřebí 

vyhodnotit jak závisí signálové metriky na faktoru decimace. V ideálním případě potřebujeme, aby se 

vzdálenost signálů s decimací neměnila, případně navrhnout vhodnou kompenzaci odchylky vůči 

originální hodnotě vzdálenosti před decimací. 

 Další parametr, který u navržených metrik hodnotíme je, jak věrně odpovídají evoluční 

vzdálenosti organismů. Pro jeho vyhodnocení využijeme teoretických informací prezentovaných 

v kapitole 1.2.1 popisující stanovení evoluční vzdálenosti na základě standardních evolučních modelů. 

Všechny tyto modely vycházejí z hodnoty proporcionálního počtu mutací vztaženého na délku 
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sekvence, tj. p-distance. Korelací p-distance znakových sekvencí a navržených metrik pro signálové 

reprezentace stanovíme jejich evoluční „věrnost“, případně odvodíme transformační funkci pro převod 

signálové vzdálenosti na evoluční. Tím zjistíme, jestli je metrika použitelná pro popis skutečného 

evolučního vývoje organismů, nebo jen pro jejich klasifikaci do taxonomických skupin. 

Pro popis závislosti signálových metrik na p-distanci a sledování vlivu decimačního faktoru na 

tuto závislost byl vytvořen generátor sekvencí o standardizované délce s rovnoměrně rozloženými 

mutacemi. Četnost mutací je regulována parametrem p udávajícím proporcionální počet změn na délku 

sekvence, tj. p-distanci ve znakové reprezentaci. Přestože jsou pozice mutací rovnoměrně rozmístěné 

po celé délce sekvencí na základě pseudonáhodného rozložení, jejich charakter je založen na 

evolučních modelech pro nukleotidové sekvence, viz kapitola 1.2.1. Frekvence výskytu tranzic je 

v generátoru nastavena 2x vyšší než transverzí a pravděpodobnost tranzice pyrimidin - pyrimidin je o 

třetinu vyšší, než pro purinové záměny. Toto rozložení odpovídá standardní lineární DNA 

v kódujících segmentech. Pro jiné typy DNA se mohou výsledky mírně lišit. 

Aproximace navržené na ideálních sekvencích budou testovány v následující kapitole na 

konkrétních aplikacích při fylogenetické klasifikaci. Vhodnost metriky pro taxonomickou klasifikaci 

je třetí kritérium. Vzhledem k tomu, že správnost klasifikace ovlivňují ve velké míře i další kroky 

fylogenetické analýzy, bude klasifikační citlivost metrik vyhodnocena až v závěrečném statistickém 

vyhodnocení vůči referenční taxonomii. 

4.5.1 Euklidova vzdálenost genomických signálů 

Euklidova vzdálenost je běžně používaná metrika pro konstrukci dendrogramů ve shlukové analýze. 

Pro dvě zcela shodné sekvence bude její hodnota podobně jako u znakové p-distance rovna nule. 

Teoretické maximum je však v nekonečnu, na rozdíl od p-distance, kde bude vždy 1. Protože jsou 

genomické signály transformovány ze znakové reprezentace na základě numerické mapy, která odráží 

podobnost chemických vlastností nukleotidů, výsledná Euklidova vzdálenost odráží spíše podobnost 

chemické struktury řetězců DNA, než jejich evoluční příbuznost. V případě, že jsou signály zcela 

ideálně zarovnány, bude mít stejný typ mutace na konci sekvence jinou (obvykle vyšší) váhu, než na 

jejím začátku.  

 

Obr. 4.17 - Srovnání proporcionální a Euklidovy vzdálenosti 

Signály pro tři páry sekvencí o délce 30 bp obsahující 3 nukleotidové substituce. Proporcionální vzdálenost 

p - dist; Euklidova vzdálenost e - dist. 
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Pro otestování závislosti mezi proporcionální vzdáleností sekvencí a Euklidovou vzdáleností 

jejich signálových reprezentací bylo vygenerováno 100 párů sekvencí o délce 1 Mbp pro každou 

úroveň proporcionální vzdálenosti p od 0 do 0,8 s krokem 0,005. Výsledný Pearsonův korelační 

koeficient r = 0,52 značí velmi mírnou přímou závislost mezi proporcionální a Euklidovou vzdáleností 

potvrzující, že s počtem mutací roste i Euklidova vzdálenost. Vztah mezi nimi však nelze dostatečně 

přesně popsat lineární funkcí, protože stejné hodnotě proporcionální vzdálenosti může odpovídat zcela 

jiná hodnota Euklidovy vzdálenosti, viz Obr. 4.17. 

Euklidova vzdálenost má jako metrika pro klasifikaci celých genomů jednu velkou výhodu, 

protože je pro velký rozsah faktorů podvzorkování (decimace) téměř konstantní. To ovšem platí jen 

pro její hodnotu normalizovanou vzhledem k délce decimovaného signálu a faktoru decimace. 

Normalizovanou Euklidovu vzdálenost dE dvou nedecimovaných signálů S1 a S2 o shodné délce L 

stanovíme podle vzorce: 
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Pokud zavedeme decimaci s decimačním faktorem D, výsledná délka obou decimovaných 

signálů Sd1 a Sd2 bude Ld = L / D a jejich normalizovanou Euklidovu vzdálenost dEdecim stanovíme podle 

vzorce: 
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Pro testování vlivu decimace na změnu hodnoty Euklidovy vzdálenosti vůči původní hodnotě 

před decimací bylo vygenerováno 1000 párů sekvencí o délce 1 Mbp se vzájemnou proporcionální 

vzdáleností p = 0,1. Tyto sekvence byly převedeny do signálů a stanovena jejich originální dE. Dále 

byly signály postupně decimovány a stanoveny dEdecim(D) pro D = {2, 3, …, 100}. Procentuální 

odchylka ΔdE(D) stanovená podle (4.12) je znázorněna formou krabicových grafů pro všech 1000 

měření na Obr. 4.18a. Faktor decimace D byl vynesen s krokem 2 pro lepší čitelnost. Ze závislosti je 

patrné, že odchylka roste přibližně lineárně se stupněm decimace, ale ani v extrémních případech 

nepřekračuje 0,5% odchylku od původní hodnoty. 
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Jak bylo vyhodnoceno v kapitole 4.2, stonásobná decimace je vhodná zejména pro genomické 

signály o délce na úrovni genů. Pro delší sekvence, jako je kompletní mtDNA, nebo chromozomální a 

genomové záznamy je vhodné využít vyššího stupně decimace. Pro realizaci sto až tisícinásobného 

stupně podvzorkování signálů jsme z důvodu jednoduššího návrhu antialiasingového filtru využili 

namísto přímé decimace decimaci postupnou s faktorem decimace 2. Postupná decimace byla 

realizována pomocí dyadické vlnkové transformace s diskrétním časem (dyadická DTWT)
[165]

. 

Vzorkovací frekvence originálního signálu je decimována s faktorem D = 2
m
, kde m je stupeň rozkladu 

DTWT. Pro rozklad signálu jsou využity zrcadlové filtry využívající jednoduchou vlnku Haarova 

typu. V každém stupni rozkladu dochází k expanzi modulu signálu, který bývá při zpětné rekonstrukci 

signálu kompenzován rekonstrukčními filtry. V našem případě zpětná rekonstrukce neprobíhá. Jako 

výsledek využíváme signál vzniklý v m-tém stupni rozkladu. Velikost signálu je tedy zapotřebí 
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normalizovat vydělením normalizační konstantou k = √ 𝑚. Po této normalizaci mají signály postupně 

decimované pomocí dyadické DTWT stejné vlastnosti, jako u přímé decimace popisované v kapitole 

4.2 a lze stanovit jejich Euklidovu vzdálenost podle (4.11). Výsledná procentuální odchylka pro 

postupnou decimaci s faktorem 2 stanovená na základě 1000 párů genomických signálů s délkou 

1 Mbp a p = 0,1 je na Obr. 4.18b. V detailu tohoto obrázku je znázorněn přibližně lineární trend 

závislosti průměrné odchylky ΔdE na D přepočteného ze stupně rozkladu m. V extrémním případě se 

ΔdE blíží 5 % pro D = 2
13

 = 8192. V tomto případě je ale z 1 mil. vzorků zachováno pouze 122. Ideální 

decimace takto dlouhých signálů je D = 2
10

 
[166]

. Ta nám poskytuje výpočetně přístupné a přibližně 

tisíc vzorků dlouhé signály, které jsou dostatečné i pro klasifikaci. Průměrná odchylka Euklidovy 

vzdálenosti je v tomto případě pod 0,1 %.  

 

Obr. 4.18 - Vliv podvzorkování genomických signálů na Euklidovu vzdálenost 

a) Závislost procentuální odchylky Euklidovy vzdálenosti ΔdE na rostoucím faktoru decimace D pro přímou 

decimaci. b) Závislost procentuální odchylky Euklidovy vzdálenosti ΔdE na rostoucím stupni rozkladu m pro 

postupnou decimaci s faktorem decimace D = 2
m
; v detailu je ukázán lineární trend závislosti průměrné hodnoty 

ΔdE na faktoru decimace D.  

4.5.2 Proporcionální vzdálenost genomických signálů 

Vzhledem k nízkému stupni korelace mezi proporcionální znakovou vzdáleností sekvencí p a 

Euklidovou vzdáleností signálu bylo potřeba navrhnout metriku lépe odhalující bodové změny mezi 

genomickými signály. Proporcionální vzdálenost genomických signálů pSIG získáme jako počet vzorků 

různých od nuly z první derivace fázového rozdílu obou signálů, viz Obr. 4.19. Tato hodnota je 

totožná s p nezávisle na délce sekvencí, četnosti, nebo rozložení mutací. Hodnota pSIG se tak dá použít 

pro dosazení do vzorců nukleotidových evolučních modelů v kap. 1.2.1 pro stanovení evoluční 

vzdálenosti. Pokud chceme odlišit jednotlivé typy substitucí je hodnota fázového rozdílu bodové 

změny určující jen částečně, viz Obr. 4.19d. Fázové změny neodpovídající celočíselným násobkům 

π/2 jsou bodové mutace typu in/del. Substituce typu tranzice (A↔G, C↔T) má hodnotu fázové změny 

±π/2. Substituce typu transverze mezi nukleotidy obsahujícími stejnou amino nebo keto skupinu 

(A↔C, G↔T) změní fázi o ±π. Problém nastává při určení transverzí mezi vzájemně 
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komplementárními nukleotidy, protože tuto informaci částečně ztrácíme při projekci 3D numerické 

reprezentace do 2D prostoru. Transverze mezi komplementárními bázemi A↔T a G↔C mají stejnou 

hodnotu fázové změny jako tranzice tedy ±π/2. Pro jejich odlišení je zapotřebí určit indikační vektor 

pozic, na kterých se nalézají vzájemně komplementární báze, viz Obr. 4.19c. Genomický signál pro 

komplementární sekvenci určíme vynásobením původního signálu hodnotou -1, viz Obr. 4.19a. Pozice 

vzájemně komplementárních bází určíme jako shodné vzorky derivace signálu S1 a derivace 

komplementárního signálu k S2, viz Obr. 4.19b. 

 

Obr. 4.19 - Detekce bodových mutací 

a) Genomické signály S1 a S2 dvou zarovnaných sekvencí o délce 60 bp; komplementární signál k S2 je dán 

součinem -1*S2. b) První derivace signálu S1 a komplementárního signálu -1*S2. c) Detekce komplementárních 

pozic mezi signály S1 a S2. d) Identifikace jednotlivých typů bodových mutací. 

Uvedený popis detekce a identifikace bodových mutací umožňuje využití signálových 

reprezentací, jako zcela adekvátní znakovým reprezentacím ve standardních metodách fylogenetické 

analýzy. Problémem je, že informace o jednotlivých bodových změnách se s decimací signálu částečně 

ztrácí. Pokud došlo k vícebodovým změnám těsně za sebou, po decimaci je nelze jednoznačně 

detekovat. Na velikosti fázového rozdílu v tomto místě poznáme, že došlo k více než jedné změně. 

Realizujeme kvantování diference fázového rozdílu obou signálů s kvantovacími hladinami na úrovni 

celočíselných násobků π/2. Suma absolutních hodnot celočíselných násobků n kvantovací hladiny π/2 

odpovídá přibližnému počtu mutací mezi dvěma sekvencemi, viz Obr. 4.20. Zanedbáváme však 

několik stavů, které mohou odhad znepřesnit. Pokud dochází k více bodovým mutacím s opačnou 

hodnotou fázového rozdílu, je možné, že se vzájemně vyruší. Antialiasingový filtr může způsobit 

odchylku hodnot vzorků a tím i jejich fázových rozdílů od celočíselných násobků π/2. Není možné 

odlišit jednotlivé typy mutací, takže např. fázový rozdíl dvou za sebou následujících tranzic má 

stejnou hodnotu, jako jedna transverze v rámci amino/keto skupiny. S rostoucím stupněm decimace 

budou mít tyto zdroje chyb větší váhu. S rostoucím počtem mutací (tedy s rostoucí p) je 

pravděpodobnější, že se opačné typy mutací budou nalézat blízko sebe a dojde k jejich vzájemnému 

vyrušení. Není ale pravidlem, že vyšší stupeň decimace musí dávat horší výsledky. Jak demonstruje 

Obr. 4.20 b-c, při decimaci s faktorem D = 3 bylo možné detekovat všech 8 mutací z originálního 

průběhu, zatímco pro decimaci s faktorem D = 2 se dvě opačné mutace na pozicích 28 - 29 vyrušily.  
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Obr. 4.20 - Vliv decimace na detekci bodových mutací 

a) vlevo - originální průběhy dvou signálů S1 a S2 o délce 36 bp, vpravo - výsledek detekce bodových mutací 

mezi S1 a S2; b) decimace s faktorem D = 2 - průběhy signálů vlevo, detekce mutací vpravo; c) decimace 

s faktorem D = 3 - průběhy signálů vlevo, detekce mutací vlevo. 

Na základě náhodně generovaných sekvencí s normálním rozložením mutací byla provedena 

simulace změny pSIG v závislosti na stupni decimace a p. Nejprve byla podobně jako u Euklidovy 

vzdálenosti stanovena závislost pro přímou decimaci s decimačním faktorem D = {2, 3, …, 20} a 

proporcionální vzdálenost sekvencí p od 0 do 0,8 s krokem 0,005. Každý bod závislosti pSIG (D, p) byl 

stanoven jako průměr pro 1000 párů sekvencí o délce 1 Mbp. Výsledná závislost je na Obr. 

4.21 vlevo. Tato závislost bude dále použita u reálných sekvencí jako transformační funkce pro 

korekci hodnoty proporcionální vzdálenosti z decimovaných signálů. 

 

Obr. 4.21 - Vliv decimace na odhad proporcionální vzdálenosti genomických signálů 

Závislost signálové proporcionální vzdálenosti na znakové při rostoucím faktoru decimace D: vlevo - přímou 

decimací, vpravo - postupná decimace s faktorem decimace D = 2
m

 pomocí dyadické DTWT. 

Stejným způsobem byl simulován vliv decimace pro vyšší stupně podvzorkování pomocí 

postupné decimace s dyadickou DTWT. Stupeň rozkladu m byl volen v rozsahu od 1 do 10 a p stejné 

jako v předchozím případě. Každý bod závislosti pSIG (D, p) byl stanoven jako průměr pro 1000 párů 

sekvencí o délce 1 Mbp. Výsledná závislost je na Obr. 4.21 vpravo. 
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Protože se nám nepodařilo odvodit dostatečně přesný matematický popis závislosti pSIG (D, p), 

je hodnota lineárně interpolována přímo z průběhu transformačních funkcí (Obr. 4.21) metodou 

nejbližšího souseda. Pro korigovanou proporcionální vzdálenost decimovaných signálů 
cSIGp platí, že 

cSIGp  ~ p (D, pSIG). Procentuální odchylka ΔpSIG korigované proporcionální vzdálenosti signálů po 

decimaci se stanoví ze vzorce (4.13), kde p je proporcionální vzdálenost znakových sekvencí. 

Závislost odchylky proporcionální vzdálenosti na stupni decimace ΔpSIG (D) byla stanovena na 1000 

párech sekvencí o délce 1 Mbp pro přímou i postupnou decimaci. Výsledek je na Obr. 4.22. Průměrná 

odchylka pro přímou decimaci téměř v celém rozsahu nepřekračuje 1 %, s decimací ale výrazně roste 

rozptyl, který nelze dostatečně kompenzovat na základě transformačních funkcí. V extrémech 

odchylka po korekci pro faktor decimace D = 100 dosahuje až 6 % pro přímou decimaci a až 50 % pro 

postupnou decimaci se stupněm rozkladu m = 13. Na rozdíl od Euklidovy vzdálenosti má na hodnotu 

proporcionální vzdálenosti decimace značný vliv, který se dá kompenzovat jen částečně. Pokud tedy 

chceme použít proporcionální vzdálenost pro konstrukci evolučně věrného stromu, např. v kombinaci 

s nějakým modelem, je doporučeno omezit stupeň decimace na maximální hodnotu D = 30, kde horní 

kvartil procentuální odchylky je s dostatečnou rezervou pod 1 %. Postupná decimace pomocí dyadické 

DTWT nemá smysl, protože vyšší stupně rozkladu způsobují příliš velkou chybu a nižší stupně 

naopak nenabízejí dostatečně jemný krok pro nastavení faktoru podvzorkování. 
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Obr. 4.22 - Vliv podvzorkování genomických signálů na proporcionální vzdálenost 

Závislost procentuální odchylky ΔpSIG korigované proporcionální vzdálenosti 
cSIGp  na a) faktoru decimace D 

pro přímou decimaci; b) stupni rozkladu m pro postupnou decimaci s faktorem decimace D = 2
m
.  

Důležitou vlastností proporciální signálové vzdálenosti je, že si po decimaci zachovává 

přibližně přímou závislost na proporcionální vzdálenosti znakové. Zatímco u Euklidovy vzdálenosti 

byla hodnota Pearsonova korelačního koeficientu r ~ 0,5, pro proporcionální vzdálenost se blíží 

hodnotě 1. Ani pro vyšší úrovně decimace neklesá pod hodnotu 0,9  a to i bez použití korekce, viz 
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Obr. 4.23. Po korekci proporcionální vzdálenosti na základě navržených transformačních funkcí z Obr. 

4.21 je korelační koeficient r prakticky konstantní na hodnotě 0,997 pro celý rozsah decimačních 

faktorů testovaných u přímé decimace. Hodnota začíná mírně klesat až při postupné decimaci na 

úrovni podvzorkování D = 2
10

. Tento výsledek značí, že přestože se ve výsledném stromu mohou 

s rostoucí decimací měnit délky jednotlivých větví, jejich vzájemný vztah zůstává zachován a změna 

by měla ovlivnit topologii stromu jen minimálně. Pro reálné sekvence se může odchylka vzdálenosti i 

korelační koeficient lišit v závislosti na tom, jaká je četnost nukleotidů v sekvenci a rozložení mutací. 

 

Obr. 4.23 - Vliv podvzorkování genomických signálů na korelační koeficient 

Korelace vzdálenostních matic signálů po decimaci: vlevo - přímá decimace; vpravo - postupná decimace 

využívající dyadickou DTWT. 
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5 FYLOGENETICKÁ ANALÝZA SIGNÁLOVÝCH 

REPREZENTACÍ 

5.1 Statistické vyhodnocení  

Pro vyhodnocení výsledků fylogenetické analýzy signálových reprezentací sekvencí DNA je zapotřebí 

navrhnout vhodnou statistickou metodiku. Vycházíme z klasických statistických metod používaných 

pro hodnocení fylogenetických stromů, některé je ovšem zapotřebí modifikovat kvůli rozdílnému 

charakteru informace obsažené v signálech a znacích.  

Prvním krokem fylogenetické analýzy je zarovnání sekvencí, nebo jejich signálových 

reprezentací. Jak již bylo uvedeno v metodické části práce popisující navržené algoritmy párového 

zarovnání (viz kap. 4.4), kvalita přizpůsobení obsahu v číselné a znakové podobě se může lišit. 

Kvalitu mnohonásobného zarovnání obou přístupů je tak zapotřebí ve znakové podobě vyhodnotit 

pomocí skórovací matice a v číselné podobě např. pomocí Euklidovské metriky.  

Vyhodnocení fylogenetické klasifikace zarovnaných signálů a sekvencí je samo o sobě také 

hodnocením kvality zarovnání, protože nekvalitní vzájemné přizpůsobení může do značné míry 

ovlivnit výsledek klasifikace. Nejprve hodnotíme klasifikaci jednotlivých sekvencí (organismů) do 

správných taxonomických skupin. Druhým kritériem je, jak věrně výsledná signálová vzdálenost (ve 

stromu reprezentovaná délkou větví) odpovídá evoluční vzdálenosti. Třetím kritériem pro 

vyhodnocení kvality fylogenetického stromu je míra jeho robustnosti. 

5.1.1 Vyhodnocení kvality mnohonásobného zarovnání 

Standardní parametr hodnocení kvality mnohonásobného zarovnání sekvencí je suma párů skóre SPS 

(z angl. Sum-of-Pairs Score). Pokud máme set N sekvencí s zarovnaných na shodnou délku L, pak se 

hodnota SPS stanoví podle vzorce (5.1): 

      
  


L

i

N

a

N

abb

ba isispSPS
1 1 ,1

, (5.1) 

kde p je cena (penalizace) za shodu (neshodu) znaků v sekvencích podle skórovací matice, přičemž 

sa(i) je znak v a-té sekvenci na i-té pozici
[167; 168]

. V principu lze vypočítat sumu skóre všech párů 

sekvencí na základě párového zarovnání, viz kap. 1.3.1. 

Při párovém zarovnání dvou znakových sekvencí je skóre jedním z výstupních parametrů 

procesu zarovnání na základě metod dynamického programování. Závisí na použité skórovací matici a 

penalizaci pro otevření, nebo rozšíření mezery. V penalizační matici, ve které hledáme optimální 

cestu, se hodnota tohoto skóre nalézá v pravém dolním rohu (viz kap 1.3.1). Stejným způsobem 

bychom pro hodnocení mnohonásobně zarovnaných sekvencí mohli použít hodnotu v pravém horním 

rohu tabulky akumulovaných vzdáleností (viz Obr. 4.9 - Princip DTW). Tato hodnota by se lišila 

podle použitého mechanismu párového zarovnání (DTW, c-DTW, w-DTW) a pro každou bychom 

zaváděli jiný parametr. Pro sjednocení nahradíme tuto hodnotu normalizovanou Euklidovou 

vzdáleností dE stanovenou podle vzorce (4.10). Pro hodnocení setu N signálů S, mnohonásobně 

zarovnaných na délku L, stanovíme parametr suma normalizovaných Euklidových vzdáleností SNE 

podle vzorce (5.2): 
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kde Sa(i) je hodnota vzorku v a-tém signálu na i-té pozici. Mezi signály S a sekvencemi s je možná 

obousměrná konverze. 

5.1.2 Robinson - Fouldova vzdálenost 

Pro vyhodnocení správnosti klasifikace genomických signálů do taxonomických skupin lze použít 

Robinson - Fouldovu metriku srovnávající topologii dvou a více stromů
[169]

. Mějme dva stromy T1 a T2 

o shodném počtu uzlů n, přičemž uvažujeme striktně bifurkovanou topologii a nezapočítáváme kořen 

stromu. Robinson - Fouldova vzdálenost (RFD) je definována jako počet uzlů n1, které se vyskytují 

v T1 a nevyskytují se v T2 plus počet uzlů n2, tj. uzlů vyskytujících se v T2 a nevyskytují se v T1. Uzel je 

považován za shodný, pokud obsahuje shodný set OTU nezávisle na vnitřní topologii uzlu. Příklad 

stanovení RFD je na Obr. 5.1, kde jsou v každém stromu vyznačeny právě dva uzly (n1 = n2 = 2), které 

se nevyskytují v obou stromech zároveň. RFD by v tomto případě byla rovna 4. Pro vzájemné 

srovnání více setů dat o různém počtu sekvencí je vhodné RFD normalizovat počtem uzlů ve stromu. 

Normalizovaná Robinson - Fouldova vzdálenost RFDN = (n1 + n2) / 2n. Pro příklad z Obr. 5.1 je RFDN 

= 4 / 12 = 1 / 3 = 0,  ̅. 

 

Obr. 5.1 - Robinson - Fouldova vzdálenost 

Znázornění neshodných uzlů mezi dvěma stromy 

Standardně je RFD vyhodnocena mezi dvěma stromy. Pokud chceme vyhodnotit více než 

jeden strom je zapotřebí zkonstruovat podobnostní matici pro všechny dvojice stromů. Pro 

vyhodnocení správnosti nové topologie je potřeba mít referenční topologii, vůči které budeme strom 

srovnávat. Jako referenční topologie TR nám budou sloužit dva zdroje taxonomického standardu. 

Nejprve je potřeba ověřit, zda bez jakýchkoliv úprav (decimace, detrendizace) dávají signálové 

reprezentace stejný výsledek jako znakové. Použijeme tedy standardní metodu pro konstrukci 

fylogenetických stromů, tj. sekvence mnohonásobně zarovnané pomocí progresivního zarovnání dle 

CLUSTAL W2 s výchozím nastavením v „pomalém“ režimu a strom konstruovaný metodou BIONJ. 

5.1.3 Korelace vzdálenostních matic  

Stanovení Pearsonova korelačního koeficientu distančních (vzdálenostních) matic (tzv. Mantelův 

test
[170]

), má ve statistickém vyhodnocení fylogenetické analýzy široké uplatnění
[171]

. Korelační 

koeficient původní distanční matice a zpětné distanční matice získané součtem délek větví ve stromu 

znázorňuje míru zkreslení použité konstrukční metody
[172]

. Vzájemná korelace zpětných distančních 
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matic dvou stromů získaných různými metodami slouží k potvrzení nebo vyvrácení hypotézy o 

vzájemné závislosti různých konstrukčních metod
[173]

. V neposlední řadě pak korelací dvou 

distančních matic získaných rozdílnou metrikou můžeme odhalit vztah použitých metrik. Přestože je 

v poslední době použitelnost Mantelova testu kritizována, jeho aplikace na vyhodnocení vztahu 

vzdálenostních dat stanovených na zcela rozdílných základech (tj. signály a znaky) je 

nenahraditelná
[174]

. Toho bylo využito v této práci již dříve k popisu vztahu mezi signálovou a 

znakovou proporcionální vzdáleností na simulovaných sekvencích. Závislosti zjištěné na 

simulovaných datech budou dále testovány na distančních maticích ze signálových reprezentací 

reálných sekvencí. Jako referenční hodnoty evoluční vzdálenosti budou považovány hodnoty 

proporcionálních změn znakových sekvencí aproximované Kimurovým dvouparametrickým 

evolučním modelem
[51]

, který bývá nejčastěji používán jako standard v evoluční biologii. 

Výpočet korelačního koeficientu je realizován podle vzorce (5.3), kde je referenční topologie 

stromu TR reprezentována distanční maticí DR s prvky δij. Strom T, který srovnáváme vůči referenci je 

reprezentován maticí D s prvky dij. Indexy i a j značí řádek a sloupec v distančních maticích. Při 

výpočtu korelačního koeficientu bereme v potaz jen polovinu hodnot distanční matice symetrické 

podle diagonály (viz kap. 1.4.1) a vynecháváme diagonální „nulové“ prvky matice kde i = j.  
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Kritická hodnota Pearsonova korelačního koeficientu rC byla pro vyhodnocení dvou statisticky 

závislých fylogenetických stromů stanovena na 500 náhodných statisticky nezávislých dendrogramech 

o počtu OTU n, na hladině významnosti α = 0,01, tj. s 99% spolehlivostí potvrzení hypotézy
[173]

. 

S počtem větví stromu (OTU) kritická hodnota rC klesá, viz Tab. 2.  

Tab. 2 - Kritické hodnoty korelačního koeficientu distančních matic 

n 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

rC (α = 0,01) 1 1 0,912 0,88 0,798 0,637 0,618 0,599 0,585 0,577 

n 14 15 20 25 30 35 40 45 50 100 

rC (α = 0,01) 0,564 0,541 0,459 0,36 0,327 0,311 0,253 0,233 0,201 0,18 

5.1.4 OTU Jackknifing 

Třetí kritérium, které je zapotřebí vyhodnotit, je míra robustnosti výsledné topologie získané na 

základě signálových reprezentací. Robustnost fylogenetického stromu chápeme jako stabilitu 

topologie vůči drobným změnám ve vstupních datech. K tomuto účelu se ve fylogenetice standardně 

využívají „resamplingové“ testy
[175]

, nejčastěji metoda bootstrapping
[176]

. Tato metoda vytvoří ze 

zarovnaného setu sekvencí tzv. pseudoreplikaci tak, že náhodně vybírá sloupce (tj. pozice) 

z původního setu sekvencí a sestaví z nich nový set o stejné délce, kde se některé pozice mohou 

opakovat a jiné se nevyskytují vůbec. Tento přístup je na genomické signály nepoužitelný, protože se 

tím znehodnotí pozičně specifická informace nesená trendem signálu. Pro vyhodnocení robustnosti 

jsme tedy využili modifikaci jiného resamplingového testu, tzv. OTU Jacknifingu
[177]

. Ten postupně 

odstraňuje jednotlivé sekvence (OTU) z původního setu a vyhodnocuje, jak se změní topologie stromu 

zkonstruovaného znovu bez této OTU. Hlavní myšlenkou je, že se topologie nemění, protože závisí na 

celém setu sekvencí a ne jen na jedné z nich. Tento přístup nehodnotí pouze kvalitu metody, ale i 
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správnost taxonomické informace obsažené v setu sekvencí. Do výsledné statistické analýzy byly 

použity jen 100% robustní stromy. 

5.2 Fylogenetická analýza signálových reprezentací genů 

Přestože výhoda fylogenetické analýzy sekvencí DNA v signálové podobě spočívá v aplikaci na 

dlouhé sekvence, zejména celé genomy organismů, vyhodnocení a srovnání se standardníma 

znakovými metodami není u tak dlouhých sekvencí možné. Celá metodika fylogenetické analýzy 

genomických signálů bude proto nejprve testována na standardních fylogenetických markerech. 

Využijeme zde signálové reprezentace ribozomálních podjednotek 16S a 18S rRNA a dále pro ukázku 

vlivu nastavitelných parametrů analýzy i kompletní geny kódující první isoformu alfa-globinového 

řetězce (HBA1). Všechny sekvence byly získány z veřejné databáze NCBI. 

5.2.1 Fylogeneze obratlovců na základě ribozomální RNA 

 

Obr. 5.2 - Referenční dendrogramy 18 zvolených obratlovců  

Nahoře - taxonomie podle NCBI taxonomy; dole - výsledek standardní fylogenetické analýzy na základě 

znakových sekvencí genu 18S rRNA 

Pro stanovení fylogeneze obratlovců (Vertebrata) byl sestaven set 18 zástupců z 6 tříd (savci, 

ptáci, obojživelníci, plazi, ryby a paryby), pro které je v databázi NCBI dostupný kompletní záznam 

referenčního genu 18S rRNA. Jejich referenční taxonomie podle aktuálního záznamu z databáze NCBI 

(srpen 2015) je na Obr. 5.2 nahoře. Zejména pro třídu ptáků (Aves) a savců (Mammalia) je z databáze 

možné získat mnohem větší počet záznamů tohoto genu, avšak pro fylogenetickou analýzu by byly 

nadbytečné. Vzhledem k poměrně nízké mezidruhové variabilitě genu 18S rRNA v rámci jednotlivých 

řádů, je fylogenetická analýza na nižších úrovních než je podtřída velmi taxonomicky nepřesná u 

signálů i sekvencí. Výsledek fylogenetické analýzy získaný standardní znakovou metodou je na Obr. 

5.2 dole. Na základě genu 18S rRNA nebylo možné správně taxonomicky klasifikovat jednotlivé 

evoluční vzdálenost sekvencí
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druhy a řády ptáků. Důvodem je výskyt pouze 2 substitucí mezi geny Gallus gallus (Kur domácí) a 

Struthio camelus (Pštros dvouprstý), které neodpovídají jejich taxonomické vzdálenosti. Z důvodu 

velkého počtu mutací typu in/del došlo v hierarchické struktuře stromu k prohození tříd ryb a 

obojživelníků. Fylogenetický strom získaný na základě znakových metod se liší vůči referenční 

taxonomii ve třech uzlech a výsledná RF vzdálenost znakové metody je 0,1875. Čas potřebný 

k výpočtu tohoto stromu byl 21 sekund. 

Fylogenetická analýza signálových reprezentací ribozomální podjednotky 18S rRNA byla 

vyhodnocena ve 4 modifikacích lišících se v párovém zarovnání a použité vzdálenostní metrice pro 

konstrukci FS. Párové zarovnání probíhající v jednotlivých krocích mnohonásobného DTW (m-DTW) 

bylo realizováno ve variantě c-DTW (viz kap. 4.4.2) a w-DTW (viz kap. 4.4.3). Pro odlišení párového 

a mnohonásobného zarovnání budou označovány zkratkami cm-DTW a wm-DTW. Klasický DTW 

(kap. 4.4.1) není vhodný pro párové zarovnání takto krátkých sekvencí s velmi nízkou vzájemnou 

variabilitou (jednotky procent), protože zkreslení které vnáší je vyšší, než samotná variabilita 

genomických signálů. Vzájemná podobnost signálů zarovnaných uvedenými přístupy byla 

vyhodnocena na základě signálové proporcionální vzdálenosti (dále jen p-dist, viz kap. 4.5.2) a 

normalizované Euklidovy vzdálenosti (dále jen e-dist, viz kap. 4.5.1).  

 

Obr. 5.3 - Vliv velikosti okna u cm/wm-DTW na výsledek fylogenetické analýzy 

Vliv velikosti w plovoucího korelačního okna u cm/wm-DTW na změnu v topologii stromu (nahoře), korelaci 

distančních matic (uprostřed) a čas potřebný k vyhodnocení stromu včetně zarovnání (dole).  

V průběhu fylogenetické analýzy byly testovány volitelné parametry, tj. velikost plovoucího 

okna w zarovnávacích algoritmů (viz Obr. 5.3) a řád detrendizace. Normalizovaná RF vzdálenost byla 

stanovena vůči referenční taxonomii pro w v rozsahu od 3 do 25 vzorků u všech čtyř modifikací 

navržených signálových metod a porovnána s dosažitelnou hodnotou RFDN = 0,1875 standardní 
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znakové metody, viz Obr. 5.3 nahoře. Vzhledem k délce sekvencí (cca 1,8 kbp) a potřebě vyhodnotit 

řídce rozložené bodové změny se jako vhodné jevily menší hodnoty velikosti plovoucího okna w, 

řádově jednotky vzorků. Signálové varianty využívající přesnější z obou zarovnávacích technik cm-

DTW dosahují nejvyšší míry správnosti klasifikace v rozmezí w od 6 do 9 vzorků. Pro wm-DTW jsou 

nejpřesnější výsledky dosaženy pro velikosti okna od 3 do 5 vzorků. Korelační okno u cm-DTW o 

velikosti w < 6 obsahuje příliš málo vzorků na spolehlivé vyhodnocení vzájemné korelace.  

Analýza byla doplněna o vyhodnocení doby výpočtu t [s] v závislosti na délce okna. Samotná 

doba potřebná pro výpočet distanční matice a konstrukci stromu je u signálové reprezentace DNA 

průměrně 40 ms a u standardní znakové metody 60 ms. Časové náročnosti výpočtu Euklidovy a 

proporcionální vzdálenosti se neliší. Mírně vyšší náročnost znakových metod je možné zdůvodnit 

nutností převodu znakové podobnosti na číslo, což bylo u signálových přístupů realizováno hned na 

začátku při numerické konverzi. Přesto čas stanovení vzdálenosti a vyhodnocení stromu netvoří více 

než 0,5 % z celkové výpočetní doby a je tedy zanedbatelný. Více než 99 % času fylogenetické analýzy 

zabírá samotné zarovnání signálů nebo sekvencí. Nižší časové nároky standardního znakového 

přístupu (viz Obr. 5.3 dole) oproti signálovým metodám je zapříčiněn právě mnohonásobným 

zarovnáním znakových sekvencí pomocí profesionálního algoritmu ClustalW2 na výpočetním serveru 

Evropského Bioinformatického Institutu (EBI). Výsledky v práci realizovaných algoritmů 

v programovém prostředí Matlab testovaných na běžném stolním PC jsou neporovnatelné. Přesto je 

patrné, že výpočetní náročnost rychlé verze w-DTW je jen mírně vyšší, než u standardní metody a to 

zejména pro menší délky plovoucího okna w. S rostoucí délkou okna w mírně roste i výpočetní 

náročnost. Výjimkou jsou velmi malá okna (3 - 5 vzorků) u c-DTW, kdy jsou výpočetní nároky 

nepoměrně vyšší. To potvrzuje omezení velikosti korelačního plovoucího okna zespodu na hodnotu 6 

vzorků (bází). Menší velikosti okna neumožňují spolehlivě vyhodnotit vzájemnou korelaci 

posloupnosti vzorků, příliš zohledňují drobné změny a výsledné zarovnané signály neúměrně 

prodlužují (cca až na 2,5 kbp), čímž roste i čas potřebný pro zarovnání.  

 

Obr. 5.4 - Vliv detrendizace signálů na výsledek fylogenetické analýzy 

Závislost výsledku fylogenetické analýzy detrendizovaných signálů zarovnaných pomocí cm/wm-DTW na volbě 

řádu polynomiální detrendizační funkce. Nahoře - RFDN vůči referenční taxonomii dle NCBI, dole - korelační 

koeficient vzdálenostní matice vůči standardní znakové metodě.    

Detrendizace se ukázala potřebná v případě klasifikace na základě Euklidovy vzdálenosti, kde 

výrazné in/dely na začátku a konci sekvencí způsobí větší vzdálenost „maskující“ substituce uvnitř 

sekvencí. Použití detrendizace je nevhodné u proporcionální vzdálenosti, protože prakticky znemožní 
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detekci bodových mutací. Vliv řádu polynomiální funkce nejlépe kopírující taxonomicky „parazitní“ 

trend byl testován v rozsahu hodnot 1 - 15 a to pro obě varianty cm/wm-DTW na RFDN vztažené vůči 

referenční taxonomii podle NCBI a na korelačním koeficientu matic vůči standardní znakové 

metodice. Optimální řád polynomu detrendizace byl v rozmezí hodnot 3 - 4. Mírně přesnější navíc 

vychází polynom třetího řádu tedy nižšího, než byl stanoven v metodice v kap. 4.3 pro signály 

kompletního genu ACTA1. To je dáno nižší (téměř poloviční) délkou genu 18S rRNA. Trendy 

kratších genů se projevují menším počtem primitiv a k jejich popisu stačí nižší řády polynomiálních 

funkcí.  

Tab. 3 - Vyhodnocení fylogenetické analýzy genů 18S rRNA zvolených obratlovců 

    w 

t SPS SNE Řád 

polynomu 

detrendizace 

RFDN RFDN r 

[ s ] (NUC44) [ rad ] (vs. reference) (vs. standard) 

cm-DTW 
p-dist 7 155 938 522 59,289 - 0,1875 0 0,9915 

e-dist 7 
   

3 0,1875 0,125 0,9045 

wm-DTW 
p-dist 3 28 819 117 56,635 - 0,25 0,1875 0,9684 

e-dist 3 
   

3 0,1875 0,125 0,9125 

Standard - 21 953 387 60,256 - 0,1875  -  - 

Shrnutí výsledků a optimálně zvolených nastavitelných parametrů je v Tab. 3. Jsou zde 

výsledky klasifikace signálových reprezentací genů srovnané se standardní metodikou fylogenetické 

analýzy znakových sekvencí. Přestože je v práci představena metodika určená předně k analýze 

delších sekvencí, při vhodném nastavení je schopná zajistit shodné výsledky fylogenetické klasifikace 

se znakovými přístupy. Při vyhodnocení kvality mnohonásobného zarovnání samozřejmě vyšlo mírně 

vyšší skóre SPS pro standardní znakovou metodu a naopak mírně nižší Euklidova vzdálenost SNE pro 

signálové metody. Tento výsledek odpovídá metrice použité při vyhledání optimální cesty 

k transformaci délek signálů a sekvencí v procesu dynamického programování.  

Výsledné FS pro čtyři kombinace technik číslicového zpracování signálových reprezentací 

jsou na Obr. 5.5. Za nejhorší výsledek lze považovat variantu na Obr. 5.5c kombinující wm-DTW 

s proporcionální vzdáleností, která oproti standardu měla o jednu chybu více na úrovni třídy - 

podtřídy. Tento výsledek potvrzuje fakt, že rychlejší způsob zarovnání pomocí wm-DTW není příliš 

vhodný pro odhad řídkých bodových změn. Zajímavé je, že u obou způsobů zarovnání jsou FS 

stanovené na základě Euklidovské metriky na úrovni třídy a podtřídy prakticky bezchybné a lepší než 

FS standardních znakových metody. Naopak přesnost na úrovni řádů je horší než u standardu. To 

naznačuje výhodnost použití Euklidovské metriky pro klasifikaci do vyšších taxonomických skupin na 

základě celogenomových sekvencí, neboť je zároveň robustní proti decimaci. 
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Obr. 5.5 - Fylogenetická analýza genomických signálů 18S rRNA obratlovců  

a) zarovnání cm-DTW, signálová proporcionální vzdálenost; b) cm-DTW, detrendizace polynomem 3. řádu, 

normalizovaná Euklidova vzdálenost; c) zarovnání wm-DTW, signálová proporcionální vzdálenost; 

d) wm-DTW, detrendizace polynomem 3. řádu, normalizovaná Euklidova vzdálenost. 

5.2.2 Fylogeneze blízkých druhů na základě mitochondriálních genů 

 

Obr. 5.6 - Referenční taxonomie 10 zvolených druhů primátů  

sig p-dist
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Výsledky fylogeneze obratlovců na základě genové podobnosti 18S rRNA z předcházející 

podkapitoly jsme ověřovali na další sadě genů pro velmi příbuzné druhy z podřádu vyšších primátů 

nadčeledi Hominoidi (Hominoidea). Vybráni byli nejbližší příbuzní člověka včetně jeho předvěkých 

forem Homo sapiens neanderthalensis a Homo heidelbergensis. Pro jednoznačné určení polohy kořene 

stromu bylo vybráno 9 zástupců čeledi Hominidae a jeden z čeledi gibonovitých Nomascus 

leucogenys. Předpokladem byl kompletní ověřený záznam referenčního mitochondriálního genomu. 

Klasifikace probíhala na základě všech 13 genů kódujících úseků a dvou ribozomálních podjednotek 

16S a 12S rRNA. Mitochondriální DNA, zejména 16S rRNA, je díky vysoké vnitrodruhové variabilitě 

považována za vhodný fylogenetický marker blízkých druhů. Ne všechny geny ovšem popisují evoluci 

věrně známé taxonomii. Stejně jako u 18S rRNA bude tedy signálová fylogenetická analýza 

srovnávána vůči referenční taxonomii dle NCBI (viz Obr. 5.6) i výsledku standardní znakové metody 

pro jednotlivé geny.  

Tab. 4 - Výsledky mnohonásobného zarovnání 15 MT genů primátů 

Gen 

Ø 

délka 
t [ s ] SPS (NUC44) SNE [ rad ] 

[ bp ] Std. 
cm-

DTW 

wm-

DTW 
Std. 

cm-

DTW 

wm-

DTW 
Std. 

cm-

DTW 

wm-

DTW 

ND1 955 1,97 5,85 2,19 163 053 158 051 70 092 24,92 24,40 22,63 

ND2 1043 1,98 15,14 2,25 171 606 170 834 118 288 25,49 24,94 23,56 

COX1 1543 3,87 22,33 3,97 268 485 231 345 168 684 15,64 15,21 14,30 

COX2 684 0,62 2,4 0,79 122 814 114 877 31 609 18,69 18,47 17,29 

ATP8 207 0,1 0,21 0,19 31 644 29 495 17 542 38,97 36,28 33,62 

ATP6 681 0,61 2,93 0,63 109 800 96 174 87 405 25,31 24,93 23,43 

COX3 784 1,1 4,08 1,12 135 522 130 083 98 020 17,43 16,96 15,30 

ND3 346 0,2 0,41 0,38 57 204 47 193 35 031 19,91 19,10 18,90 

ND4L 297 0,16 0,33 0,25 53 244 52 367 16 578 17,82 17,55 16,74 

ND4 1378 3,15 16,07 3,93 239 058 185 561 67 898 28,74 27,91 26,17 

ND5 1811 5,29 51,76 6,82 301 107 226 793 73 841 25,89 25,66 24,18 

ND6 525 0,39 1,18 0,53 94 464 93 720 51 722 16,51 15,98 14,93 

CYTB 1141 1,51 9,45 1,95 197 217 186 428 117 510 22,66 22,21 20,48 

12S rRNA 952 1,56 8,88 2,39 178 169 178 591 106 448 14,66 14,34 13,15 

16S rRNA 1558 3,9 22,33 4,46 280 142 258 289 135 876 13,09 12,79 11,80 

Pozn.: Std.- standardní znakové metody. 

Mnohonásobné zarovnání signálů a sekvencí bylo realizováno se stejným nastavením jako pro 

gen 18S rRNA. U cm-DTW byla pro korelační okno nastavena hodnota w = 7 a u wm-DTW hodnota 

w = 3. Pouze ve dvou případech (při zarovnání genů ND4L a COX2) vyšla mírně vyšší hodnota 

sekvenčního skóre SPS pro cm-DTW s w = 6, ale na výsledek klasifikace ve stromu na základě RFDN 

tato změna neměla vliv. Upřednostnili jsme proto jednotné nastavení a výsledky zarovnání jsou 

shrnuty v Tab. 4. Dosažené výsledky potvrzují závěry stanovené pro geny 18S rRNA. 

Signálově i znakově zarovnané geny byly podrobeny shodné metodice pro konstrukci 

fylogenetických stromů a výsledky jsou zaznamenány v Tab. 5. Pro lepší přehlednost byly hodnoty 

v tabulce barevně odlišeny. Zeleně jsou označeny hodnoty RF vzdálenosti vůči referenční taxonomii, 

které jsou pro daný gen nejlepší. Modře značené hodnoty se vůči „nejlepší“ (zelené) hodnotě 

klasifikace liší v jednom shluku. K chybě v klasifikaci nejčastěji docházelo při prohození dvou 

předchůdců člověka v rámci rodu Homo, zejména při odhadu fylogeneze na základě podjednotek ND. 
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Evoluční vývoj těchto druhů je stále diskutabilní a na základě různých fylogenetických markerů 

odlišný a to nejen na základě molekulární fylogenetiky, ale i svými fenotypovými projevy. Při 

srovnání výsledků klasifikace s referenční taxonomií na základě RFDN u dvou genů nedošlo ke 

správnému stanovení topologie žádnou z použitých metod a to u genů CYTB a ND4L. Dá se tedy 

předpokládat, že tyto geny nenesou taxonomicky správnou genetickou informaci. V ostatních 

případech se ukázal signálový přístup a znakový přístup přibližně rovnocenný. Pro variantu zarovnání 

pomocí cm-DTW v kombinaci se signálovou proporcionální vzdáleností je výsledná klasifikace u 

některých genů dokonce taxonomicky správnější. Výsledky ostatních signálových metod jsou mírně 

horší, protože nedokáží tak spolehlivě odhalit jednotlivé bodové mutace. Přesto zaostávají za 

„nejlepší“ taxonomií pro daný gen většinou jen o jednu chybu. Dá se předpokládat, že budou 

dostatečné pro klasifikaci dlouhých decimovaných signálů, kde není zapotřebí takové citlivosti. 

Signálové metody mají obecně větší problém s geny, které obsahují velký počet mutací typu substituce 

a málo nebo žádné inzerce-delece. To je příklad genu ATP6, který je poměrně krátký, přesto obsahuje 

jednotky až desítky procent substitucí, ale žádné mutace typu inzerce-delece. Naopak u genu COX1, 

který má výrazné inzerce-delece na koncích sekvencí, se jako lepší ukázaly signálové metody.  

Tab. 5 - Výsledky klasifikace 15 MT genů primátů 

Gen 

RFDN 

(vs. ref. taxonomie) 

r 

 (vs. standard) 

Řád 

polynomu 

detrendizace 

e-dist standard 

cm-DTW wm-DTW cm-DTW wm-DTW 

p-dist e-dist p-dist e-dist p-dist e-dist p-dist e-dist 

ND1 0 0,125 0,125 0,25 0,125 0,988 0,865 0,799 0,828 1 

ND2 0 0 0 0 0,125 0,987 0,910 0,874 0,846 1 

COX1 0,125 0 0 0 0 0,952 0,886 0,833 0,882 1 

COX2 0 0 0 0,125 0 0,996 0,918 0,925 0,918 1 

ATP8 0,125 0 0,125 0 0,125 0,971 0,847 0,927 0,875 1 

ATP6 0 0 0,25 0,125 0,375 0,994 0,692 0,776 0,637 1 

COX3 0 0 0,375 0,125 0,375 0,979 0,693 0,862 0,689 1 

ND3 0,125 0 0,125 0,25 0,125 0,988 0,762 0,774 0,828 1 

ND4L 0,125 0,125 0,125 0,25 0,125 0,997 0,814 0,972 0,826 1 

ND4 0 0 0,125 0 0,125 0,994 0,802 0,953 0,841 1 

ND5 0 0,125 0,25 0,25 0,25 0,991 0,822 0,739 0,805 1 

ND6 0 0 0,125 0,25 0,125 0,986 0,875 0,743 0,854 1 

CYTB 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,992 0,864 0,897 0,758 1 

12S rRNA 0 0 0 0 0,125 0,989 0,797 0,924 0,788 3 

16S rRNA 0 0 0 0 0,125 0,986 0,815 0,888 0,757 3 

Pozn. barevné kódování: zelená - nejlepší výsledek, modrá - o jednu chybu více než je nejlepší výsledek, červená - hodnota 

korelace blízká kritické hranici. 

Korelace distančních matic signálových metod s distanční maticí standardní znakové metody 

potvrzuje fakt, že proporcionální vzdálenost stanovená na signálech odpovídá sekvenčním 

vzdálenostním metrikám. Závislost mezi Euklidovskou metrikou a evoluční vzdáleností znakových 

sekvencí je nižší, přesto jsou stále nad úrovní kritické hodnoty, která je pro 10 sekvencí 0,618. V Tab. 

5 jsou červeně odlišeny čtyři hodnoty, které se blíží kritické hodnotě korelačního koeficientu. 

Signálové zarovnání v kombinaci s Euklidovskou metrikou v těchto případech neposkytuje spolehlivý 

odhad taxonomie. Jedná se právě o krátké geny s velkým počtem substitucí, ale konzervovanou délkou 

nepodléhající inzercím a delecím.  
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Obr. 5.7 - Průběhy zarovnaných signálů MT genů pomocí cm-DTW 

Pro vyhodnocení FS na základě Euklidovy vzdálenosti byla opět použita detrendizace 

polynomiální funkcí. Ribozomální podjednotky 12S a 16S byly stejně jako 18S rRNA detrendizovány 

polynomem třetího řádu. Pro geny kódující proteiny byl jako taxonomicky „parazitní“ vyhodnocen 

pouze lineární trend. Důvod k této modifikaci je zřejmý z průběhů zarovnaných signálů pro jednotlivé 

geny na Obr. 5.7, kde všechny kódující geny (kromě ND6) mají přibližně lineárně klesající trend. 

Rostoucí trend podjednotky ND6 je dán jeho umístěním na těžkém řetězci mitochondriálního genomu. 

Tato zajímavá vlastnost kódujících genů u mitochondriální DNA bude pravděpodobně způsobená 

bakteriálním původem mitochondrií. 
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5.2.3 Multigenová fylogenetická analýza 

 

Obr. 5.8 - Výsledek multigenové fylogenetické analýzy MT genů primátů 

Nahoře - standardní znaková metoda; dole - wm-DTW, detrendizace polynomiální funkcí, normalizovaná 

Euklidova vzdálenost 

Fylogenetická analýza vyhodnocená na základě všech dílčích mitochondriálních genů 

potvrdila, že informace obsažená v jednom genu nemusí být vždy dostatečná pro vyhodnocení 

taxonomie organismů. Proto je výhodné konstruovat FS na základě více genů. Využijeme k tomu 

zarovnané signály a sekvence z předchozí kapitoly a vytvoříme tzv. striktně konsensuální strom na 

základě průměrování distančních matic popisujících fylogenezi primátů podle jednotlivých genů. 

Volíme variantu striktního konsensu, kde se všechny geny projeví na výsledku stejnou mírou. Získáme 

tak 4 konsensuální stromy pro navržené signálové metody a jeden konsensuální strom pro sekvence. 

RF vzdálenost všech 5 stromů ve srovnání s referenční taxonomií (Obr. 5.6) je RFDN = 0. Na základě 

kompletních genů kódujících záznamů mitochondriální DNA je tedy možné spolehlivě určit taxonomii 

primátů. Přestože topologie všech stromů je totožná, hodnoty vzájemné vzdáleností organismů ve 

stromech se mírně liší. Dva nejodlišnější FS, jejíchž vzájemná korelace je r = 0,877, jsou na Obr. 5.8. 

Ostatní výsledné FS byly pro úsporu místa vynechány. Stromy stanovené na základě signálové p-

distance jsou prakticky shodné se stromem sestrojeným na základě znakových reprezentací (viz Obr. 

5.8 nahoře). Naopak Euklidovská metrika použitá na signály zarovnané pomocí wm-DTW dává velmi 

podobný výsledek, jako při aplikaci na přesněji zarovnané signály pomocí cm-DTW. Výsledky 

vzájemných korelací všech konsensuálních matic jsou v Tab. 6. 

 

evoluční vzdálenost sekvencí

sig e-dist
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Tab. 6 - Vzájemná korelace vzdálenostních matic konsensuálních stromů 

r Standard 
cm-DTW 

wm-

DTW 

p-dist e-dist p-dist 

cm-DTW 
p-dist 0,998 

   e-dist 0,877 0,874 

  
wm-DTW 

p-dist 0,975 0,976 0,894 

 e-dist 0,891 0,891 0,975 0,891 

 

Rozhodnutí, zda jsou pro popis evoluce vhodnější proporcionální nebo Euklidovské metriky 

zde nelze prokázat. Zatímco stromy na základě e-distance mají poměrně nevyváženě umístěné těžiště 

stromu a tím evolučně „tlačí“ do popředí člověka a jeho nejbližší příbuzné, proporcionální a sekvenční 

metriky milně označují druh Homo heidelbergensis za evolučně vyspělejší než Homo sapiens. 

Multigenová analýza mitochondriálních genů primátů potvrzuje předpoklad, že na dostatečně 

rozměrných datech je odhad fylogeneze mnohem spolehlivější a to i při použití rychlejší varianty 

signálového zarovnání wm-DTW a vůči decimaci signálů robustní Euklidovské metriky. 

5.2.4 Zarovnání nekódujících úseků DNA 

Jeden z cílů práce a zároveň i požadavek na využití DTW pro celogenomovou analýzu je zarovnávání 

i nekódujících úseků DNA. Tyto úseky nalézající se v mezigenovém prostoru, nebo podléhající 

transkripci při genové expresi se vyznačují zcela jinou rychlostí evoluce, než okolní kódující úseky 

DNA stejného organismu. Ve většině případů je zde rychlost mutací natolik vysoká, že již dávno došlo 

k tzv. stavu nasycení a i mezi blízkými organismy není možné najít výraznou podobnost. Tento fakt 

samozřejmě komplikuje zarovnání těchto úseků. V případě, že využíváme kompletních záznamů genů, 

případně chceme-li zarovnat celé genomy, může být pro zarovnávací algoritmus problematické 

správně k sobě přiřadit podobné kódující úseky a v podstatě jen délkově „dorovnat“ mezilehlé 

nekódující segmenty. 

U standardního sekvenčního zarovnání ve znakové podobě je značný problém s volbou 

vhodné substituční (skórovací) matice. Zatímco pro kódující úseky příbuzných organismů bychom 

volily např. PAM20, pro nekódující úseky (nebo např. transkripční faktory) se volí PAM250 - 

PAM500
[178]

. Tento problém v signálovém zarovnání částečně kompenzuje absence volby substituční 

matice. Vyhodnocení lokální podobnosti při konstrukci tabulky lokálních vzdáleností zde vychází 

z podobného trendu signálů lokálních homologií. Podobně jako u přizpůsobování řečových signálů 

pomocí DTW přizpůsobujeme pozice shodných slov, které vyslovili dva lidé tak, že prodlužujeme 

pauzy mezi slovy, které má každý člověk specifické.  
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Obr. 5.9 - Výsledek zarovnání kompletních genů HBA1 

a) Originální průběhy kumulované fáze genů s barevně odlišenými CDS úseky; b) Zarovnané průběhy 

kumulované fáze genů s barevně odlišenými CDS úseky - cm-DTW s w = {7, 25}; c) Mnohonásobně zarovnané 

sekvence genů. 

Pro ukázku vlivu nekódujících úseků DNA na zarovnání bylo vyselektováno z genomické 

DNA 5 organismů (viz Obr. 5.9) 5 kompletních anotovaných záznamů genů alfa-globinových řetězců 

(HBA1). Složitost zarovnání těchto genů spočívá v proměnné délce jak nekódujících tak kódujících 

úseků, což je znázorněno na Obr. 5.9a, kde jsou barevně vyznačeny kódující úseky (CDS) 

odpovídající 3 exonům. Nejproblematičtější je přizpůsobení prvního exonu, který má u dvou 

nejbližších druhů člověka (Homo sapiens) a kosmana bělovousého (Callithrix jacchus) více než 

dvojnásobný rozdíl v délce. Druhou komplikací je výskyt HBA1 u potkana (Rattus norvegicus) na 

komplementárním vláknu chromozomální DNA. Srovnáváme tedy jeho reverzně komplementární 

přepis. Je patrné, že kromě kódujících úseků se signál téměř v ničem neshoduje se signály ostatních 

savců. Přes tyto problémy se podařilo, díky výrazně vyšší konzervovanosti kódujících úseků oproti 

nekódujícím, téměř bezchybné napasování všech tří exonů u pěti organismů, viz Obr. 5.9b. Protože je 

variabilita nekódujících úseků tak výrazná, bylo zapotřebí upravit velikost plovoucího okna, aby 

nedocházelo ke zbytečnému vkládání mnoha mezer v nekódujících úsecích. Pokud chceme v signálech 

odhalit delší trendy na úkor zanedbání drobných bodových změn, je vhodné použít delší okna w 

v rozmezí 20 - 25 vzorků. Tím bychom ale nemohli přesně napasovat začátky a konce kódujících 

úseků. Proto jsme pro stanovení tabulky lokálních vzdáleností použili dvě délky okna w = {7, 25}. 

Výsledná tabulka je aritmetickým průměrem dvou tabulek stanovených pro každou velikost okna 

zvlášť. 
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5. Gallus gallus

2. Callithrix jacchus

3. Bos taurus

4. Rattus norvegicus

1. Homo sapiens
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Obr. 5.10 - Referenční taxonomie obratlovců reprezentovaných geny HBA1 

Náhled na výsledek sekvenčního zarovnání genů HBA1 je na Obr. 5.9c. Sekvenční zarovnání 

je více nekonzistentní než signálové, což dosvědčuje i o 52 pozic delší výsledná délka po zarovnání. 

Skóre SPS zde nemá smysl vyhodnocovat, protože vzhledem k více než 50% odlišnosti některých 

sekvencí je desítky tisíc v mínusu pro všechny varianty zarovnání. Díky správnému napasování 

kódujících úseků však vyšel mírně lepší výsledek fylogenetické analýzy genomických signálů, viz 

Obr. 5.11. Přestože ani jeden výsledek klasifikace zcela neodpovídá referenční taxonomii (viz Obr. 

5.10), signálové zarovnání umožnilo klasifikaci signálu potkana (Rattus norvegicus) blíže primátům 

(Simiiformes), než standardní znaková metoda. 

 

Obr. 5.11 - Výsledky klasifikace kompletních genů HBA1 

Vlevo - dendrogram na základě standardní znakové metody; vpravo - dendrogram zarovnaných genomických 

signálů metodou cm-DTW, metrika - proporcionální vzdálenost. 

5.2.5 Srovnání s jinými metodami klasifikace 

V teoretické části práce byly představeny metody klasifikace na základě numerických a grafických 

reprezentací sekvencí DNA. V současné době těchto metod stále přibývá a tato práce nenabízí ani 

zdaleka vyčerpávající přehled. Přesto většina těchto metod je jenom modifikací těch předchozích, 

využívající jinou metriku, nebo jiný způsob vyhodnocení charakteristických slov. Nedostatkem 

většiny těchto metod je nedostatečné testování na vhodných fylogenetických markerech. Z výsledků 

v článcích se nedá zhodnotit, zda jsou prezentované metody opravdu použitelné pro fylogenetickou 

analýzu. Proto byly vybrány a realizovány 4 publikované metody, které srovnáme se standardní 

znakovou metodou, referenční taxonomií a v práci představenými metodami signálové analýzy. 

Testování proběhne na již ověřených markerech 18S rRNA pro klasifikaci obratlovců a 16S rRNA pro 

klasifikaci primátů. Přehled všech srovnávaných metod včetně jejich nastavení je v Tab. 7. Pokud je u 

metod více variant metrik nebo nastavení bylo vždy vybráno to, které dávalo nejlepší výsledek. Ze 

signálových metod byly do tabulky zařazeny dvě kombinace nastavení: cm-DTW s proporcionální 

evoluční vzdálenost sekvencí sig p-dist
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vzdáleností a wm-DTW v kombinaci s Euklidovskou metrikou. Jedná se jen o výtah výsledků dvou 

nejrozdílnějších nastavení z předcházejících podkapitol. 

Tab. 7 - Přehled srovnávaných klasifikačních metod 

Typ Název Forma reprezentace Metrika 

Znakové Standard 
znaková sekvence, 

MSA - ClustalW2
[78]

 
ev. model Kimura

[51]
 

Numerické 

Qi-2012
[21]

 četnost dinukleotidů „CityBlock“ vzdálenost 

Yang-2013
[151]

 
četnost 

nukleotidových k-tic 

Euklidova vzdálenost pořadí k-tic 

konsensus pro k = 1…8 

Otu-2003
[153]

 
znaková komprese 

LZ76 
konsensus 5 metrik 

Grafické Dai-2012
[148]

 polygon obsah rozdílové plochy dvou polygonů 

Signálové 

cm-DTW kumulovaná fáze p-dist 

wm-DTW 
kumulovaná fáze, 

detrendizace 
e-dist 

Pro všechny metody byla vyhodnocena vzdálenostní matice metrikou uvedenou v Tab. 7 a z ní 

vytvořen dendrogram na základě shodné metody jako u signálových a znakových reprezentací 

v předcházejících podkapitolách, tedy metodou BIONJ. Jako kritérium hodnocení byly stanoveny 

parametry: výpočetní čas t [s], RFDN ve srovnání s referenční taxonomií a RFDN a korelace 

vzdálenostních matic r ve srovnání se standardní znakovou metodou. Skóre SPS pro zarovnané 

sekvence nelze vyhodnotit, protože všechny alternativní metody jsou tzv. „alignment-free“, tedy bez 

potřeby (i možnosti) zarovnání sekvencí na shodnou délku. Výsledky pro klasifikaci obratlovců na 

základě ribozomální podjednotky 18S rRNA ve srovnání s výsledky z podkapitoly 5.2.1 jsou shrnuty v 

Tab. 8. Vyhodnocení fylogeneze primátů na základě mitochondriálního genu 16S rRNA všemi 

uvedenými metodami je v Tab. 9. 

Tab. 8 - Klasifikace genů 18S rRNA - srovnání metod 

Metoda t [ s ] 
RFDN 

(vs. ref. taxonomie) 

RFDN 

(vs. Std) 
r (vs. Std) 

Standard 21 0,1875 - - 

Qi-2012 462 0,5 0,375 0,761 

Yang-2013 23* 0,1875 0,125 0,934 

Otu-2003 18 0,25 0,0625 0,965 

Dai-2012 1,88 0,5625 0,5 0,6373 

cm-DTW, p-dist 155 0,1875 0 0,9915 

wm-DTW, e-dist 28 0,1875 0,125 0,9125 

* Výpočetní doba metody podle Yang-2013 neobsahuje čas pro generování nukleotidových k-tic. Je zapotřebí načítat 

z externí databáze. 
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Tab. 9 - Klasifikace genů 16S rRNA - srovnání metod 

Metoda t [ s ] 
RFDN 

(vs. ref. taxonomie) 

RFDN 

(vs. Std) 
r (vs. Std) 

Standard 3,90 0 - - 

Qi-2012 204 0,25 0,25 0,940 

Yang-2013 11,30* 0 0 0,902 

Otu-2003 4,69 0 0 0,954 

Dai-2012 0,50 0,375 0,375 0,855 

cm-DTW, p-dist 22,33 0 0 0,986 

wm-DTW, e-dist 4,46 0,125 0,125 0,757 

* Výpočetní doba metody podle Yang-2013 neobsahuje čas pro generování nukleotidových k-tic. Je zapotřebí načítat 

z externí databáze. 

Alternativní metody klasifikace na základě numerických nebo grafických reprezentací se 

nejčastěji vyznačují tím, že nepotřebují zarovnání různě dlouhých sekvencí na stejnou délku a tím jsou 

časově mnohem úspornější. Neplatí to ale výlučně. Klasifikace metodou podle Qi-2012
[21]

 

reprezentující sekvence vektorem četností od sebe vzdálených dinukleotidů se s rostoucí délkou 

sekvence stává mnohonásobně výpočetně náročnější než je znakové MSA. Tato metoda stanovuje 

četnosti od sebe vzdálených dinukleotidů od 0 až do poloviny délky sekvence. V případě genů 

18S rRNA je vzdálenost dinukleotidů cca 900 bp, což zvýšilo výpočetní čas na více než 7,5 minut. 

Tato metoda zároveň poskytuje i jedny z nejhorších výsledků klasifikace. Mírně horší je jen grafická 

metoda Dai-2012
[148]

, která rovněž stanovuje četnost dinukleotidů, kterou pak graficky znázorňuje 

v polárních souřadnicích. Pro geny 16S a 18S rRNA však nenabízí četnost dinukleotidů dostatečnou 

rozlišovací schopnost pro klasifikaci organismů, což je zřejmé i z vyobrazených polárních reprezentací 

na Obr. 5.12a-b. Vzhledem k rychlosti této metody bude také testována na celogenomových 

sekvencích v následující kapitole. 

 

Obr. 5.12 - Polární reprezentace tří fylogenetických markerů 

Polární reprezentace: a) 18 genů 18S rRNA obratlovců; b) 10 genů 16S rRNA primátů; c) 5 kompletních genů 

HBA1 obratlovců.  

 Nejlepší výsledky z alternativních metod poskytovaly metody Yang-2013
[151]

 a Otu-2003
[153]

. 

Obě metody jsou poměrně rychlé a nabízejí vysokou správnost klasifikace. V případě analýzy 

16S rRNA primátů vyšly naprosto bezchybně. Klasifikace 18S rRNA byla srovnatelná, nebo jen mírně 

horší, než metody signálové a znakové. V případě metody Yang-2013
[151]

 bylo zapotřebí zavést 

drobnou modifikaci, a sice dopředu vygenerovat databázi všech variant nukleotidových slov, které se 

a) b) c)
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následně podle potřeby načítají. Standardní postup, kdy se v každém kroku klasifikace generují 

potřebná slova, byl výpočetně mnohem náročnější než Qi-2012
[21]

.  

Pomalejší, ale přesnější z obou signálových metod zahrnutých do srovnání poskytuje na těchto 

standardních fylogenetických markerech minimálně srovnatelné, nebo lepší výsledky klasifikace než 

kterákoliv z testovaných alternativních metod klasifikace. Přestože tato varianta využívající 

k zarovnání algoritmus cm-DTW nedosahuje extrémní časové náročnosti metody Qi-2012, je 

výpočetní čas potřebný pro správnou klasifikaci několikanásobně vyšší, než u ostatních alternativních 

metod. Rychlejší varianta využívající wm-DTW nabízí kompromis mezi rychlostí a přesností 

klasifikace srovnatelný s přesnějšími alternativními metodami Yang-2013
[151]

 a Otu-2003
[153]

. 

Opravdová výhoda výpočetní náročnosti všech algoritmů bude lépe demonstrována na velmi dlouhých 

sekvencích ve fylogenomické analýze. 

Všechny uvedené metody byly dále testovány na souboru pěti kompletních genů HBA1. 

Předpokladem bylo, že díky absenci zarovnání by si měly s klasifikací poradit lépe, než znakové i 

signálové metody. Tento předpoklad se však nepotvrdil, protože všechny numerické metody byly 

příliš citlivé na velký podíl nekódujících úseků v sekvencích. Výsledky klasifikace podle všech čtyř 

metod jsou na Obr. 5.13. Správnost topologie je na úrovni znakových metod nebo horší. Ve srovnání 

s klasifikací na základě signálově zarovnaných genů HBA1 (Obr. 5.11 vpravo) je zřejmé, že 

alternativní metody stejně jako znakové více podléhají artefaktu „odpuzování dlouhých větví“
[47]

. 

Všechny uvedené numerické metody topologicky umístily OTU potkana (Rattus norvegicus) velmi 

vzdálenou od infrařádu opic (Simiformes) spojujícího člověka (Homo sapiens) a kosmana bělovousého 

(Callithrix jacchus). Nejhorší výsledek je opět pro grafickou metodu polární reprezentace a to i přes 

to, že rozlišení jednotlivých polygonů je pro takto rozdílné sekvence mnohem vyšší, viz Obr. 5.12c. 

 

Obr. 5.13 - Dendrogramy numerických metod pro gen HBA1 

5.3 Fylogenomická analýza signálových reprezentací genomů 

Pro fylogenomickou analýzu byly použity dva sety celogenomových sekvencí publikované 

v článcích
[163; 166]

 pojednávajících o vlivu decimace na fylogenomickou klasifikaci organismů. První 

set obsahuje 10 kompletních mitochondriálních genomů obratlovců. Jejich seznam i referenční 

taxonomie dle NCBI je na Obr. 5.14. Svou délkou kolem 16 kbp jsou kompletní záznamy 

mitochondriální DNA obratlovců právě na hranici použitelnosti pro klasifikaci všemi metodami 

uvedenými v Tab. 7. Zároveň na nich lze demonstrovat, jak se mění klasifikace genomických signálů 

Num1 Num2

Num3 Graf
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s decimací vůči signálům bez decimace. Geny jsou pro decimaci příliš krátké a kompletní genomy 

(např. bakterií) pro zarovnání bez decimace příliš dlouhé. 

 

Obr. 5.14 - Referenční taxonomie vybraných MT genomů 

 

Výsledky klasifikace vybraných metod jsou v Tab. 10. Žádná z metod nedokázala zcela přesně 

vyhodnotit fylogenezi obratlovců na základě MT genomů. Jako nejpřesnější vyšla standardní znaková 

metoda, obě signálové varianty a metoda Otu-2003 založená na znakové kompresi. Všechny tyto 

metody se oproti referenční taxonomii lišily jen v jednom uzlu, kdy došlo k předčasnému spojení 

vývojových větví potkana (Rattus norvegicus) a poddruhu netopýra (Pteropus alecto), které jsou až 

následně připojeny k čeledi primátů. Zároveň jsou u těchto metod i řádově srovnatelné výpočetní časy, 

nejpomalejší je přirozeně signálová metoda využívající korelační okno. Obě signálové metody byly 

zatím aplikovány na signály bez decimace, která přinese výrazné zrychlení. Zbylé dvě numerické a 

jedna grafická metoda se na klasifikaci mitochondriálních genomů nehodí, protože nebyly schopny 

zařadit organismy ani do správných tříd. Hodnota korelačního koeficientu vzdálenostních matic těchto 

metod v porovnání s maticí standardní metody je výrazně pod hodnotou kritické hranice. Opět byla 

nejrychlejší grafická metoda Dai-2012, která pouze mírně závisí na délce sekvence. Výsledky 

klasifikace touto metodou jsou ovšem prakticky náhodné.  

Tab. 10 - Výsledky klasifikace MT genomů 

Metoda t [ s ] 
RFDN 

(vs. ref. taxonomie) 

r 

(vs. standard) 

RFDN 

(vs. standard) 

Standard 
296 

(4m 56s) 
0,125 - - 

Qi-2012 
8 307 

(2h 18m 27s) 
0,625 0,197 0,625 

Yang-2013 
69,4 

(1m 9,4s) 
0,5 0,4255 0,375 

Otu-2003 
334,9 

(5m 34,9s) 
0,125 0,862 0 

Dai-2012 0,52 0,75 0,227 0,75 

cm-DTW, p-dist 
1 728 

(28m 48s) 
0,125 0,968 0 

wm-DTW, e-dist 
403 

(6m 43s) 
0,125 0,841 0 
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Jako druhý set bylo zvoleno 14 kompletních genomů bakterií kmenu Firmicutes s délkou 

v rozmezí 2 - 4,3 Mbp. Seznam vybraných bakterií a jejich referenční taxonomie jsou na Obr. 5.15. 

Zde je třeba připomenout, že referenční taxonomie bakterií je založena na sekvenování 16S rRNA a že 

už byly dokázány případy, kdy není zcela spolehlivá
[179; 180]

. Je ji třeba brát jako orientační.  

 

Obr. 5.15 - Referenční taxonomie vybraných bakteriálních genomů 

Výsledky fylogenomické analýzy jsou shrnuty v Tab. 11. Tři metody neposkytly pro takto 

dlouhé sekvence žádný výsledek. Standardní znaková metoda založená na zarovnání sekvencí pomocí 

dynamického programování není pro celogenomové sekvence bakterií použitelná kvůli paměťovým 

nárokům. Už při párovém zarovnání dvou nejkratších sekvencí (2 Mbp) se vytvoří matice zabírající 

v paměti téměř 15 GB místa. Pro ty nejdelší sekvence je to více než 50 GB místa v operační paměti 

počítače. Takové paměťové prostory mají k dispozici jen ty nejvýkonnější servery. ClustalW2 

omezuje i jen načtení takto rozměrných dat. Další dvě numerické metody, které nedospěly k výsledku, 

jsou metody Qi-2013 a Otu-2003. Přestože tyto metody nevyužívají dynamické programování a jejich 

paměťové nároky jsou mnohem nižší, jejich výpočetní náročnost byla taková, že ani po 24 hodinách se 

nedostaly přes 1 % výpočtu. Jediné metody, které měly přiměřenou výpočetní náročnost, byly 

numerická Yang-2013 a grafická Dai-2012. Výsledky klasifikace obou metod byly o poznání lepší, 

než v případě mitochondriálních genomů. To potvrzuje fakt, že bakteriální genomy mají 

charakteristický výskyt nukleotidových k-tic
[181-183]

. Metoda podle Yang-2013 vyhodnocující k-tice až 

do velikosti k = 8 navíc dává přesnější výsledek, než Dai-2012 založená jen na četnosti dinukleotidů.  

Tab. 11 - Výsledky fylogenetické analýzy bakteriálních genomů 

Metoda t [ s ] 
RFDN 

(vs. ref. taxonomie) 

Standard - - 

Qi-2012 - - 

Yang-2013 
16 873 

(4h 41m 13s) 
0,25 

Otu-2003 - - 

Dai-2012 5,65 0,33 

cm-DTW, e-dist 

Decimace D = 2
7
 

20 209 

(5h 36m 49s) 
0,167 

wm-DTW, e-dist 

Decimace D = 2
7
 

14 487 

(4h 1m 27s) 
0,167 
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Navržené signálové metody mají v základu stejnou náročnost jako standardní znaková metoda, 

protože oba principy využívají progresivního zarovnání pomocí dynamického programování. To 

omezuje délku sekvencí pro zpracování na běžných stolních PC na několik desítek kbp. Minimální 

stupeň decimace je tedy nutné zvolit D = 100, kdy délka nejdelší sekvence po decimaci je 43 kbp a 

vyžaduje matici lokálních vzdáleností zabírající únosných 7,4 GB místa v paměti. Z důvodu 

komplikovaného návrhu antialiasingového filtru pro přímou decimaci, využijeme postupnou decimaci 

s faktorem decimace 2. Jako první použitelná hodnota decimace bakteriálních genomů pro použití 

m-DTW na běžném PC je D = 2
7
 = 128. V obou variantách zarovnání signálů pomocí cm-DTW i 

wm-DTW byla použita Euklidova vzdálenost, protože proporcionální vzdálenost se pro vyšší stupně 

decimace než D = 30 nedá dostatečně přesně stanovit. Vzhledem k tomu, že po částech lomený 

lineární trend bakteriálních genomů je taxonomicky specifický
[140]

, nebyla v tomto případě použita 

detrendizace. Výsledek fylogenetické klasifikace byl v obou případech zarovnání shodný a lišil se jen 

o 2 uzlová spojení od referenční taxonomie. Zároveň v obou případech byl výsledek lepší, než u 

alternativních metod viz Tab. 11.  

5.3.1 Vliv decimace genomických signálů na výsledek klasifikace 

Oba sety genomů (mitochondriální i bakteriální) byly dále podrobeny analýze vlivu decimace na 

výsledek fylogenetické analýzy. Pro mitochondriální DNA byl jako referenční použit výsledek 

klasifikace dvou signálových variant z Tab. 10, který je shodný se standardní metodou klasifikace a 

liší se jen o jedno uzlové spojení od referenční taxonomie. Vůči nim pak byla stanovena RFDN stromů 

získaných na základě zarovnaných decimovaných průběhů. K podvzorkování MT genomů byla 

použita přímá decimace s faktorem decimace D = 2…20. Pro kompenzaci změny proporcionální 

vzdálenosti v závislosti na stupni decimace signálů zarovnaných pomocí cm-DTW jsou použity 

závislosti odvozené na teoretických sekvencích s normálním rozložením, viz Obr. 4.21. Podobnost 

signálů zarovnaných metodou wm-DTW byla vyhodnocena normalizovanou Euklidovou vzdáleností 

bez použití kompenzace, protože v kapitole 4.5.1 bylo odvozeno, že Euklidova vzdálenost 

normalizovaná na délku signálu se s decimací prakticky nemění.  

 

Obr. 5.16 - Vliv decimace na klasifikaci genomických signálů MT genomů 

Závislost změny výpočetního času t a chyb klasifikace RFDN na decimačním faktoru D. Nahoře: signály 

zarovnané metodou cm-DTW, klasifikační metrika - signálová proporcionální vzdálenost pSIG s korekcí a bez 

korekce. Dole: signály zarovnané metodou wm-DTW, klasifikační metrika - Euklidova vzdálenost dE 

normalizovaná na délku signálů. 
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Z výsledku analýzy vlivu decimace na výpočetní čas a správnost klasifikace na Obr. 5.16 

vyplývá, že genomické signály i kratších genomů se dají minimálně osminásobně decimovat bez vlivu 

na výsledek klasifikace. V kombinaci zarovnání metodou wm-DTW a vyhodnocení podobnosti 

Euklidovou vzdáleností jsme za méně než 15 sekund výpočetního času získali shodný výsledek jako u 

signálů před decimací, což odpovídá výpočetní náročnosti zpracování signálů o délce genů. Metoda 

využívající přesnější variantu zarovnání cm-DTW má sice několikanásobně vyšší časové nároky, 

klasifikace je však stabilní do vyšších stupňů decimace. Navíc vyhodnocení proporcionální 

vzdálenosti signálů u této metody nabízí použití korekce, se kterou jsme správný výsledek klasifikace 

dosáhli až do decimace s faktorem D = 12. Výpočetní čas byl v tomto nastavení 12 sekund. Korekce p-

distance se zde neprojevovala v takové míře jako u teoretických sekvencí, protože rozložení typu a 

četnosti mutací neodpovídalo přesně normálnímu rozložení. Přesto až na výjimky došlo vždy ke 

zlepšení klasifikace po korekci, pouze v jednom případě neměla korekce vliv. Rozdílný vliv korekce v 

každém stupni decimace se dá vysvětlit tím, že při výběru každého n-tého vzorku se mohly pozice 

zahozených vzorků právě shodovat s výskytem mutací v sekvencích, viz Obr. 4.20. Chybovost 

klasifikace u Euklidovské metriky nastává při nižších stupních decimace než u p-distance, ale i bez 

korekce nabývá nižších hodnot v celém rozsahu. To potvrzuje fakt, že změna normalizované 

Euklidovy vzdálenosti jen minimálně závisí na decimaci až do vysokých stupňů. Podle analýzy 

teoretických sekvencí by odchylka ΔdE měla být až do D = 20 pod 0,1 %, což by prakticky nemělo 

ovlivnit výsledek klasifikace. Mírný nárůst RFDN není způsoben chybou metriky, ale vlivem zkreslení 

decimovaných signálů na kvalitu zarovnání metodou wm-DTW.   

 

Obr. 5.17 - Fylogenomická analýza signálů bakteriálních genomů
[163]

 

a) Fylogenetický strom ze signálových reprezentací decimovaných s faktorem D = 2
8
 a zarovnaných pomocí cm-

DTW. b) Originální průběhy genomických signálů bakteriálních genomů (nahoře), po decimaci s faktorem D = 

2
8
 a zarovnaní pomocí cm-DTW (dole). 

Pro analýzu vlivu decimace na výsledek fylogenomické analýzy dlouhých bakteriálních 

genomů byla použita postupná decimace s faktorem podvzorkování D = 2
m
. Jako nejnižší stupeň 

rozkladu byla použita hodnota m = 7. U nižšího stupně decimace (pro m = 6) by paměťové nároky pro 

vytvoření matice lokálních vzdáleností u dvou nejdelších sekvencí v setu dosahovaly hranice operační 
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paměti běžných PC (tj. cca 16 GB) a odhadovaný výpočetní čas podle exponenciálního trendu časové 

závislosti na decimačním faktoru (viz Obr. 5.18) by dosahoval více než 75 hodin pro jednu klasifikaci. 

Ze závislostí na Obr. 5.18 dále vyplývá, že výsledek klasifikace je s rostoucím stupněm decimace 

stabilní až do D = 2
12

 pro wm-DTW a pro cm-DTW dokonce do D = 2
13

. Výsledek klasifikace signálů 

kompletních genomů decimovaných s faktorem D = 2
8
 na Obr. 5.17

[163]
 je shodný s klasifikací na 

základě signálů decimovaných s faktorem D = 2
7
. Maximální faktor decimace byl použit D = 2

19
. 

Vzhledem k tomu, že byly vybrány sekvence s velmi rozdílnou délkou, pro vyšší stupeň rozkladu než 

m = 19 nezůstane z nejkratších sekvencí dostatek vzorků pro stanovení korelačního koeficientu v 

plovoucím okně. 

Na Obr. 5.17 jsou znázorněny i signály na kterých klasifikace probíhala. Nahoře ve své 

originální podobě před decimací a zarovnáním a dole po decimaci a zarovnání. Zajímavostí je, že 

zarovnání předcházel krok reorganizace genomu, kdy bylo nutné správně předefinovat počátek 

replikace (oriC, z angl. origin of replication)
[184]

, který byl u záznamu kruhových genomů v databázi 

identifikován špatně. Toto je výhoda signálového zarovnání, u kterého se špatně nadefinovaný počátek 

replikace projeví jako několikrát lomený po částech lineární průběh. Správně sestavený průběh 

kumulované fáze má jen jeden zlomový bod a tvarem připomíná „střechu“. Detekce zlomových bodů a 

následné přeuspořádání jednotlivých segmentů do charakteristického průběhu „střechy“ je zapotřebí 

realizovat před samotným zarovnáním pomocí m-DTW, jinak by algoritmus zarovnání nebyl schopný 

správně detekovat lokální podobnosti
[129; 130]

.  

 

Obr. 5.18 - Vliv decimace na klasifikaci genomických signálů bakteriálních genomů 

Závislost změny výpočetního času t a chyb klasifikace RFDN na stupni rozkladu m, kde decimační faktor 

D = 2
m
; klasifikační metrika - Euklidova vzdálenost dE normalizovaná na délku signálů. Nahoře: signály 

zarovnané metodou cm-DTW. Dole: signály zarovnané metodou wm-DTW. 

5.3.2 Vliv volby velikosti a kroku plovoucího okna na výsledek klasifikace 

Výsledky klasifikace z předcházející podkapitoly (Obr. 5.17 a Obr. 5.18) jsou závislé na optimální 

volbě velikosti plovoucího okna w
[163]

. Velikost plovoucího okna závisí na typu metody zarovnání 

(cm-DTW / wm-DTW, viz Obr. 5.3) a délce genomického signálu, tím i na stupni decimace. Pro delší 

signály je zapotřebí odhalit podobnost mnohem větších lokálních homologií, proto jsou u nižších 

faktorů decimace použita delší plovoucí okna w řádově až několik desítek vzorků. Pro delší signály je 
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možné použít i větší krok k > 1 v posunu plovoucího okna a to u obou metod cm-DTW i wm-DTW. 

Pro analýzu vlivu velikosti kroku k na výsledek klasifikace bakteriálních genomů bylo zvoleno 

optimální nastavení velikosti okna w pro každou úroveň decimace, které odpovídalo nejnižší 

vzdálenosti RFDN vůči referenční taxonomii z Obr. 5.17a. Analýza velikosti kroku plovoucího okna 

byla vyhodnocena pro hodnoty k = {1, 2, 
w−1

2
, w}. Analyzovány byly parametry RFDN (vůči 

referenční taxonomii z Obr. 5.17a a čas potřebný k vyhodnocení klasifikace decimovaných průběhů.  

Výpočetní časy nižší než 1 minuta byly stanoveny průměrováním 10 měření pro odstranění vlivu 

výpočetních procesů probíhajících na pozadí. Výsledky pro metodu zarovnání cm-DTW jsou v Tab. 

12 a pro wm-DTW jsou v Tab. 13.  

Tab. 12 - Vliv velikosti a kroku plovoucího okna u cm-DTW 

m w 
RFDN pro k = t [ s ] pro k = 

1 2 (w-1) / 2 w 1 2 (w-1) / 2 w 

7 31 0 0 0 0 72680 48526 5038,5 2025,4 

8 25 0 0 0 0 19424 10281 2415,2 966,53 

9 19 0 0 0 0,083 5187,3 2955,9 1115,8 633,17 

10 11 0 0 0 0,083 1386,1 819,67 477,03 273,09 

11 9 0 0 0,083 0,167 370,28 202,48 98,375 51,667 

12 9 0 0 0,083 0,25 98,873 49,626 23,109 15,523 

13 7 0 0,083 0,167 0,25 26,415 12,511 8,1466 4,0275 

14 7 0,083 0,25 0,25 0,333 7,0562 3,0251 1,1078 0,9812 

15 7 0,083 0,167 0,25 0,333 1,8859 0,2078 1,2115 0,7023 

16 5 0,167 0,25 

 

0,417 0,5035 0,1891 

 

0,8322 

17 3 0,167 0,333 

 

0,5 0,3452 

  

0,0669 

18 3 0,333 0,417 

 

0,583 0,1359 

  

0,0588 

19 3 0,5 

   

0,0959 

   Tab. 13 - Vliv velikosti a kroku plovoucího okna u wm-DTW 

m w 
RFDN pro k = t [ s ] pro k = 

1 2 (w-1) / 2 w 1 2 (w-1) / 2 w 

7 27 0 0 0 0 19211 9023,5 1358,2 692,13 

8 23 0 0 0 0 6755,4 3996,7 6215,5 239,70 

9 15 0 0 0 0 2160,3 1143,8 2422,7 114,34 

10 9 0 0 0 0,083 289,33 167,30 60,511 28,778 

11 7 0 0,083 0,083 0,083 72,315 34,102 17,667 8,6230 

12 7 0 0 0,083 0,167 18,769 11,520 5,2330 2,0065 

13 7 0,083 0,167 0,25 0,25 5,0764 3,1704 1,8901 1,7451 

14 5 0,167 0,25 

 

0,333 1,4999 1,2508 

 

0,5056 

15 5 0,167 0,167 

 

0,417 0,4882 0,4121 

 

0,3910 

16 3 0,167 0,25 

 

0,5 0,1819 0,1198 

 

0,2722 

17 3 0,25 0,333 

 

0,583 0,1186 0,1078 

 

0,1506 

18 3 0,333 0,5 

 

0,5 0,0785 0,1069 

 

0,0333 

19 3 0,5 

   

0,0811 

   
Výsledky klasifikace bakteriálních genomů pro krok vyšší než k = 1 umožňují při nižších 

stupních decimace získat správný výsledek klasifikace za mnohem nižší výpočetní čas. Kroky větší 

než jedna způsobují na vyšších stupních decimace ztrátu části informace a zhoršují výsledek 

klasifikace. Chyby v klasifikaci (tj. RFDN > 0) vznikají při nižších hodnotách decimace než u posuvu 
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okna bez vynechání vzorků. Vzhledem k velikosti použitých oken u nižších stupňů decimace nemá 

krok o velikosti dvou vzorků dostatečný vliv na výpočetní čas, tak aby byl výpočet výrazně rychlejší 

než u k = 1. V některých případech jsou dokonce výpočetní časy pro k = 2 prakticky srovnatelné 

s k = 1, přestože by logicky měly být o polovinu nižší. Důvodem je, že kombinací malého počtu 

vzorků v posuvném okně a nedostatečně jemného kroku posuvu okna došlo k nesprávnému odhadu 

transformační funkce u algoritmů DTW. Výsledné signály tak byly neúměrně prodlužovány, což vedlo 

i ke zvýšení výpočetního času. Pro kroky o velikosti poloviny délky okna a více je sice úspora času 

značná, k chybě v klasifikaci však dochází již při stupni rozkladu m = 10. Rostoucí faktor decimace 

umožňuje vyšší zrychlení výpočetního času, než získáme zvýšením kroku posuvu okna. Využití 

vyšších hodnot k > 1 je tedy vhodné jen v případě, že pro následující použití signálů (po zarovnání) 

není vhodná vyšší úroveň podvzorkování. 
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ZÁVĚR 

V této dizertační práci byla navržena, realizována a otestována zcela nová metodika pro vyhodnocení 

příbuznosti organismů na základě podobnosti signálových reprezentací genomických dat, čímž byl 

splněn hlavní cíl práce. Představená metoda kombinuje výhody standardního přístupu k fylogenetické 

analýze znakových reprezentací sekvencí DNA s rychlostí klasifikačních technik numerických 

reprezentací. Podobně jako numerické metody klasifikace tvořící skupinu tzv. „alignment-free“ metod 

umožňuje výraznou redukci objemu genomických dat. Stále se však řadí do skupiny tzv. „alignment-

based“ metod, jen samotné zarovnání zde probíhá na signálových reprezentacích DNA. To umožňuje 

v kombinaci s masivní decimací genomických signálů zarovnávat i velmi dlouhé sekvence DNA, které 

by znakovým přístupem byly nezpracovatelné. Přestože decimací ztrácíme část informace, pořád 

zachováváme dostatek poziční informace o změnách v sekvenci k alespoň přibližné lokalizaci 

mutovaných a konzervovaných úseků, což není u ostatních numerických metod nevyužívajících 

zarovnání možné.  

Realizace celého řešení je postavena na signálové reprezentaci typu kumulovaná fáze získané 

kumulovaným součtem fázových složek komplexních hodnot reprezentujících jednotlivé nukleotidy 

v sekvenci DNA. Tento typ reprezentace nejlépe odpovídal požadavkům mezi, které patří zejména 

jednoduchá obousměrná bezeztrátová konverze ze znakové do signálové reprezentace, taxonomická 

specifičnost na úrovni genů i genomů, charakter průběhu odpovídající 1D signálovým průběhům 

s trendem vyvíjejícím se podél osy x, ekvidistantní vzorkování a spektrální vlastnosti vhodné 

k decimaci. Zvolená reprezentace v práci není původní, avšak její využití pro klasifikaci na genové i 

genomové úrovni je originální. Přestože taxonomická specifičnost průběhů kumulované fáze byla 

publikována již dříve, prozatím chyběl výpočetní aparát pro její vyhodnocení. Pro předzpracování 

genomických signálů a vyhodnocení jejich vzájemné podobnosti byla navržena nová metodika na 

základě metod zpracování číslicových signálů. 

Pro zarovnání genomických signálů byl využit princip metody dynamického borcení časové 

osy (DTW). V práci jsou představeny dvě nové modifikace metody DTW pro párové zarovnání dvou 

signálů na stejnou délku označené jako c-DTW a w-DTW. Obě metody vyhodnocují lokální 

podobnost signálů v plovoucím okně a tím dokáží lépe zohlednit charakter genomických signálů a 

odhalit i delší homologní úseky v DNA, nejen bodové mutace. Zarovnání dvojic signálů je pro 

zpracování celého setu sekvencí nedostatečné, proto byl navržen nový algoritmus pro mnohonásobné 

zarovnání genomických signálů nazvaný m-DTW. Algoritmus využívá progresivní přístup k 

postupnému zarovnávání dvojic signálů od nejpodobnějších k nejvzdálenějším tak, aby zohlednil 

celou historii výskytu mutací v sekvencích.  

Při aplikaci navržené metodiky klasifikace na velmi dlouhé sekvence jako jsou genomy a 

chromozomy se v postupu předzpracování zavádí volitelný krok decimace genomických signálů. 

Charakter genomických signálů reprezentovaných kumulovanou fází dovoluje rapidní decimaci. 

U signálů s délkou jednotek Mbp (např. bakteriální genomy) jsou to decimační faktory řádově 10
3
. To 

umožňuje i při částečné ztrátě genetické informace spolehlivě klasifikovat celogenomové sekvence za 

výpočetní dobu odpovídající klasické fylogenetické analýze jednotlivých genů. Decimace byla 

provedena dvěma způsoby. Pro kratší sekvence řádově desítky kbp je vhodnější volit přímou 

decimaci. Přímá decimace je realizována filtrací signálu antialiasingovým filtrem typu dolní propust a 

následným výběrem každého D-tého vzorku, kde D je decimační faktor volený v rozmezí hodnot 2 až 
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100. U delších sekvencí o rozměrech stovky kbp až jednotky Mbp není zapotřebí volit tak jemný 

faktor decimace. Je vhodné použít postupné decimace s decimačním faktorem se základem 2, čímž se 

zjednoduší návrh antialiasingového filtru pro takto dlouhé signály. Vzorkovací frekvence originálního 

signálu je decimována s faktorem D = 2
m
, kde m je stupeň rozkladu dyadické vlnkové transformace 

s diskrétním časem (dyadická DTWT), která byla k tomuto účelu použita. 

V části předzpracování je ještě volitelný krok detrendizace, spočívající v odstranění 

parazitního trendu v genomickém signálu odhadnutého polynomem n-tého řádu. Hodnota n závisí na 

délce sekvence, kdy např. pro sekvence na úrovni genů je vhodné použít polynom 3 - 4 řádu. Tento 

krok byl představen v původní publikaci o klasifikaci genomických signálů pomocí klasické metody 

DTW nevyužívající plovoucího okna a v práci zůstal zmíněn jen jako okrajová možnost. Detrendizace 

nevratně odstraňuje část užitečné informace a přestože klasické algoritmy DTW jsou rychlejší, při 

použití nových modifikací c/w-DTW parazitní trend výsledek klasifikace neovlivňuje.  

Klasifikace předzpracovaných signálů byla provedena na základě hierarchického klastrování 

metodou BIONJ. Tato metoda umožňuje vyhodnotit výsledek klasifikace formou dendrogramu 

(fylogenetického stromu) sestrojeného jak na základě signálových, tak znakových podobnostních 

metrik. V práci jsou představeny dvě metriky pro vyhodnocení vzájemné podobnosti genomických 

signálů. První je standardní Euklidovská metrika normalizovaná na délku zarovnaných 

(decimovaných) signálů. Druhou metrikou je nově navržená tzv. proporcionální vzdálenost 

genomických signálů umožňující vyhodnocení bodových mutací v sekvencích a tím i použití 

evolučních modelů sestavených pro sekvence. Hodnoty Euklidovy vzdálenosti korelují s výskytem 

mutací jen velmi málo, na druhou stranu jsou vhodné ke klasifikaci velmi dlouhých sekvencí, protože 

podléhají vlivu decimace až do vysokých stupňů jen minimálně.  

Navržený přístup byl testován na několika datasetech sestavených ze sekvencí z veřejných 

databází. Správnost klasifikace byla srovnána se standardní fylogenetickou analýzou, referenční 

taxonomií organismů dle NCBI a s alternativními přístupy ke klasifikaci numerických reprezentací. 

Celkem bylo vzájemně srovnáno 7 výpočetních metod. Jako kritéria pro vyhodnocení klasifikace byly 

použity standardní parametry: normalizovaná Robinson-Fouldova vzdálenost dendrogramů (RFDN), 

korelační koeficient vzdálenostních matic a výpočetní čas. U „alignment-based“ metod bez použití 

decimace byly pro vyhodnocení kvality zarovnání použity parametry suma párů skóre (SPS) a 

normalizovaná Euklidova vzdálenost signálů (SNE).  

Na standardním fylogenetickém markeru 18S rRNA byl vyhodnocen potenciál metody 

k vyhodnocení příbuznosti obratlovců. Přestože primárním účelem navržené metody není analýza 

jednotlivých genů, výsledek klasifikace byl srovnatelný se standardní fylogenetickou analýzou a 

v některých případech i výrazně lepší, než vybrané numerické metody klasifikace. Nevýhodou je 

ovšem výpočetní náročnost navržené metody oproti většině ostatních srovnávaných metod z důvodu 

nemožnosti použít decimace krátkých genových úseků. Zcela správná taxonomická klasifikace nebyla 

dosažena ani jednou ze srovnávaných metod, protože na základě této sekvence není možné spolehlivě 

odlišit některé druhy ptáků. Lepší potenciál k odhadu taxonomie tak nabízí multigenová analýza nebo 

analýza kompletních genomů, které by měly poskytovat dostatek informace pro odlišení i velmi 

blízkých druhů, ale jsou výpočetně náročnější. K tomuto účelu byl sestaven set kompletních 

mitochondriálních genomů vyšších primátů, který byl analyzován jak po jednotlivých genech, tak jako 

kompletní sekvence genomu. Přestože na některých dílčích genech mitochondrií nebyly znakové ani 

signálové metody schopny určit taxonomii shodnou s referencí, konsensuální strom ze všech genů byl 

určen přesně. Analýza celých mitochondriálních sekvencí (signálů) se u znakových i signálových 
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metod lišila od reference jen drobně, což bylo způsobeno velmi variabilním úsekem D-loop na začátku 

a konci sekvencí. Na kompletních genomech mitochondrií se již projevily možnosti decimace, kdy 

rychlejší z obou metod wm-DTW bylo možné po osminásobné decimaci získat dendrogram shodný s 

výsledkem standardních metod za pouhou dvacetinu výpočetní doby standardních metod. Některé 

z vybraných numerických metod se na druhou stranu ukázaly za naprosto nedostatečné, jak co se týče 

správnosti klasifikace, tak výpočetního výkonu. To se potvrdilo i u poslední analýzy kompletních 

genomů bakterií. Pro takto dlouhé sekvence nebylo možné použít standardní fylogenetickou analýzu 

znakových reprezentací a stejně tak dvě z numerických metod nebyly schopny v rozumném časovém 

rozmezí vyhodnotit výsledek (řádově do několika dní). Výsledek signálových metod, přestože se 

přesně neshoduje s referenční taxonomií, byl ve správnosti klasifikace referencí nejblíže a věrně 

zařadil jednotlivé druhy a čeledě. Vzhledem k tomu, že taxonomie u bakterií je takřka výhradně 

systematizována na základě genu 16S rRNA, nedá se ani čekat přesná shoda na úrovni celých genomů.  

Uvedené postupy i výsledky srovnávacích studií byly v průběhu řešení práce prezentovány na 

mezinárodních konferencích (WCSB 2013 - Finland
[185]

, ITiB 2014 - Poland
[165]

) a publikovány 

v renomovaných vědeckých časopisech
[159; 161; 163; 166]

.  
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SEZNAM ZKRATEK 

ACTA1 protein aktin alfa 1 

BIONJ modifikovaná metoda spojování sousedů (bio - neighbour joining) 

bp jednotka pár bází, z angl. base pair 

CDS kódující úsek DNA 

c-DTW metoda dynamického borcení časové osy vyhodnocující podobnost korelací 

v plovoucím okně, pro dva signály 

cm-DTW metoda dynamického borcení časové osy vyhodnocující podobnost korelací 

v plovoucím okně, pro více než dva signály 

DTW metoda dynamického borcení časové osy (dynamic time warping) 

DTWT vlnková transformace s diskrétním časem 

e-dist Euklidova vzdálenost 

FS fylogenetický strom 

HBB betaglobin, beta-hemoglobin 

mRNA mediátorová RNA 

MSA mnohonásobné zarovnání biologických sekvencí 

MT mitochondrie 

mtDNA mitochondriální DNA 

OTU operační taxonomická jednotka, vnější větve fylogenetického stromu 

p-dist proporcionální vzdálenost, počet mutací ku délce sekvence 

PSI-BLAST (Position-Specific Iterative Basic Local Alignment Search Tool) - pozičně 

specifická modifikace nástroje BLAST pro vyhledávání sekvencí na základě 

lokálního zarovnávání 

RFD Robinson-Fouldova vzdálenost fylogenetických stromů 

rRNA ribozomální RNA 

SNE normalizovaná Euklidova vzdálenost signálů 

SPS suma párů skóre 

w-DTW metoda dynamického borcení časové osy vyhodnocující podobnost absolutní 

odchylkou v plovoucím okně, pro dva signály 

wm-DTW metoda dynamického borcení časové osy vyhodnocující podobnost absolutní 

odchylkou v plovoucím okně, pro více než dva signály 
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