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1. BEVEZETÉS

A filogenetikai elemzések segítségével alapvető ismeretekhez juthatunk a fajok közti 

különbségek  és az  élőlények  evolúciós  kapcsolatait  illetően.  A  leszármazások 

vizsgálatára alkalmazható módszerek alapjai ugyan közel 150 évre nyúlnak vissza, ám 

az evolúció részletesebb vizsgálatát csak az utóbbi 50 évben született algoritmusok és 

számítógépes  eljárások  tették  lehetővé.  A  filogenetikában  alkalmazott  in  silico 

eljárások folyamatosan  fejlődnek,  ez  a  folyamat  nem  tekinthető  lezártnak  addig, 

amíg  a különböző kiindulási  adatok  (morfológiai  jegyek,  immunológiai  jellemzők, 

DNS  vagy  fehérje  szekvenciák,  genom-szintű  adatok,  stb.)  alapján  számított  fák 

között  ellentmondást  találunk,  vagy amíg  az  újabb  és  fejlettebb  algoritmusok  és 

módszerek  segítségével mind  eredményesebben  közelíthetjük  meg  az  élőlények 

valódi rokonsági viszonyait.

 1.1.  A molekuláris filogenetikai kutatások története
Mivel rendszerezés nélkül ez élővilág átláthatatlanul sokféle, ezért az idők folyamán 

sok természettudós tett kísérletet arra, hogy valamilyen egységes rendszerbe foglalja, 

illetve osztályozza azt.  Ebben a sorban elsőként Arisztotelészt kell említenünk, aki 

megalkotta a Scala naturae-t, mely az élőlényeket exkluzív hierarchiába1 rendezte. Az 

az alapfelvetés, hogy az élőlények „fejlettségük” szerint sorba rendezhetőek egészen 

Linnéig uralta a természettudományos gondolkodást. Carolus Linné 1735-ben adta ki 

a Systema Naturae-t, amely inkuzív hierarchikus rendszerezésével2 megváltoztatta az 

élőlények osztályozásáról alkotott elképzeléseket. Ő vezette be a rendszertanban ma 

is  használatos  kategóriákat  (Regnum,  Phylum vagy  Divisio,  Classis,  Ordo,  Familia, 

Genus és  Species).  Nem sokkal később Jean Baptiste Lamarck (1744-1829)  felvetette, 

hogy a  fajok  változatlanságába  vetett  hitet  felül  kellene  bírálni. De  ami  a  jelen 

dolgozat szempontjából még fontosabb, ő rajzolta fel az első törzsfát, melyen ugyan 

nem csak a vég-, hanem a belső ágakon is recens élőlénycsoportok  szerepeltek.  Az 

élőlények  leszármazásának  fa-alakban  történő  ábrázolása mégis  Charles  Darwin 

(1809-1882)  nevéhez  kötődik,  aki  egy  hipotetikus  leszármazást  vázolt  fel  a 

1 Exkluzív hierarchia: Az osztályok egymás alá- és fölé rendeltek, de a magasabb rendű osztályok nem 
foglalják magukban az alacsonyabb rendűeket (pl. katonai rendfokozatok).

2 Inkluzív hierarchia: Az alacsonyabb rendű osztályok a magasabb rendűekbe vannak beágyazva.
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jegyzetfüzetébe, és egy taxon neveket nélkülöző Tree of Life koncepciót is bemutatott 

a Fajok eredete című könyvében (Darwin, 1859). Az azóta elfogadott definíció szerint 

az evolúciós  törzsfa3 (vagy  filogenetikus fa,  evolúciós fa)  a  különböző  élőlények és 

vírusok leszármazását elágazásokkal ábrázoló hurokmentes gráf, melynek a végágain 

találhatók a recens fajok, a belső ágak a fajok elődeit, az elágazások  pedig  a közös 

őseit jelölik. Az ágak hosszához időskálát is rendelhetünk, így szemléltetve az egyes 

fajok szétválásának időpontját.

A Darwin utáni időkben, mikor tudományos körökben már elfogadottá vált az 

evolúciós  elmélet,  kezdett  felmerülni  az  igény  olyan  módszerek  iránt,  melyek 

segítségével  kideríthető  az  egyes  fajok  leszármazása.  A  filogenetikai  módszertan 

tekintetében sokat  köszönhetünk Willi  Hennig  (1913-1976) német  taxonómusnak, 

aki lefektette a kladisztika alapjait, felvetette, hogy csupán  egyetlen helyes törzsfa 

létezik,  valamint,  hogy a törzsfát  a  közös ős  koncepciójának érvényesítésével  kell 

felrajzolni.  Nevéhez  köthető  továbbá  a  parszimónia elvének  használata  is,  mely 

szerint: egy csoport leszármazási  viszonyainak feltárásában az a legjobb hipotézis, 

amelyik a legkisebb számú állapotváltozást tételezi fel.

Az  1950-es,  '60-as  évekre datálhatjuk  a  molekuláris  evolúciós  kutatások 

kezdetét,  bár George Nuttal már jóval korábban, 1904-ben publikált egy értekezést, 

melyben immunológiai  tesztek alapján  volt  le  következtetéseket  bizonyos  fajok – 

köztük  az  ember  – leszármazását  illetően  (Nuttal,  1904).  A  későbbiekben  is 

használtak  hasonló immunológiai  vizsgálatokat (Boyden,  1942;  Goodman,  1961), 

majd az  elektroforézis  és  a  kromatográfia  mellett,  hibridizált  DNS szálak 

olvadáspontjából  következtettek  a fajok  rokonsági  viszonyaira  (Sibley  &  Ahlquist, 

1984).  A  szekvenálás  térhódításával  előbb  protein  (Margoliash,  1963;  Fitch  & 

Margoliash,  1967), majd  –  Emile  Zuckerkandl  és Linus  Pauling  (1962) 

munkásságának  hatására  –  a  több  információt  szolgáltató DNS  szekvenciák 

közvetlen  vizsgálata alapján  is elkezdődtek a  filogenetikai  kutatások.  Ugyanacsak 

3 Törzsfa: Kladisztikai értelemben az az igazi törzsfa, amit olyan tulajdonságok alapján rajzoltak fel, 
melyek egyes  karakterállapotairól  megállapítható,  hogy  melyek pleziomorfak (ősiek)  és  melyek 
apomorfak  (újak).  A  molekuláris  szisztematikában  használt  DNS,  RNS és  fehérje  szekvenciák 
körében  azt  megállapítani,  hogy  adott  pozíción  melyik  faj  nukleotidja  vagy  aminosava  ősi  és 
melyiké  új,  szinte  lehetetlen.  A  dolgozatban  a  kladisták  által  kisajátított  „törzsfa”  fogalmat 
kiterjesztem minden olyan fára, melyből valamilyen módon következtethetünk a fajok evolúciós 
viszonyaira. A törzsfa szinonimájaként fogom használni a fa, a filogenetikai fa, az evolúciós fa és a 
dendrogram kifejezéseket is.
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Zuckerkandl és  Pauling nevéhez  köthető a  nukleotis  és  aminosav különbségek 

alapján  számított  molekuláris  óra egyik  első  koncepciója (Zuckerkandl  &  Pauling, 

1965).  A filogenetikai  elméletek  és  algoritmusok  fejlődésének  történetéből  nem 

szabad kihagynunk Peter  Sneath-t és Robert  Sokalt, akik lefektették a morfológiai 

jegyeken  alapuló  numerikus  taxonómia  alapjait (Sokal  &  Sneath,  1963),  valamint 

Luca Cavalli-Sforzát és Anthony Edwardsot,  akik  egyebek mellett, allélgyakorisági 

adatok bevonásával tanulmányozták az emberi populációk leszármazását, és többféle 

filogenetikai módszert is kifejlesztettek (Cavalli-Sforza & Edwards, 1967).

A molekuláris szisztematika alkalmazása a 80'-as években kezdett igazán teret 

hódítani és  a  felívelése máig tart,  köszönhetően  az  egyre  kevésbé  költséges DNS 

szekvenálásnak, a számítógépek és az alkalmazott módszerek fejlődésének. Ehhez az 

időszakhoz köthető  a jelen dolgozatban összefoglaló néven „standard molekuláris 

filogenetikai  módszerek”-nek  nevezett  statisztikai  és  valószínűségelméleti 

megközelítéseken  alapuló  algoritmusok  fejlesztése  is.  Ezeket  az eljárásokat már 

kifejezetten DNS, RNS és protein szekvenciák összehasonlítására és filogenetikai fák 

generálására tervezték. A főbb módszerek között említeném meg a kutatásaim során 

alkalmazott távolság alapú  fákat  számító  szomszédösszevonó vagy  Neighbor-Joining 

módszert  (NJ;  Saitou & Nei,  1987), a  Maximális  Parszimónia módszert  (Maximum 

Parsimony,  MP;  Edwards  &  Sforza,  1963)  valamint a  Maximum  Likelihood (ML; 

Felsenstein, 1981) és a Bayes-féle statisztikán alapuló módszereket (Bayes; Rannala & 

Yang, 1996).
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1.1. ábra: Molekuláris filogenetika tárgyú publikációk számának alakulása

Az ISI Web of Science-en „molecular” + „phylogeny” keresőszavakkal  talált tudományos 
publikációk számának alakulása  az  elmúlt  harminc évben (1981  óta).  A  keresőszavak 
előfordulását csak az abstractokban és a cikkek kulcsszavai között vizsgálva. Átdolgozott  
ábra, eredetijének forrása:Parr et al, 2012.

A környezetvédelemmel,  járványos  betegségek  megelőzésével, 

gyógyszertervezéssel,  élelmiszeripari-,  biotechnológiai-,  immunológiai-  és  orvos-

diagnosztikai  eljárások  fejlődésével  párhuzamosan  az  élőlények  leszármazásának, 

rokonsági  fokának megismerése  iránt  is  folyamatosan  növekszik  a  tudományos 

érdeklődés. Évről évre egyre több olyan tanulmány jelenik meg, melyben molekuláris 

filogenetikai technikákat használva rekonstruálják a fajok evolúciós kapcsolatait (1.1.  

ábra). Az ISI Web of Science4 adati szerint 2010-ben több, mint 17.000 molekuláris 

filogenetikai  vizsgálatot  tartalmazó tudományos  cikket  publikáltak.  Ezenkívül 

Joseph Felsenstein becslése szerint 2004-ig közel 3000 olyan tudományos közlemény 

jelent meg,  amely különböző filogenetikai módszerekről szól (Felsenstein, 2004). Így 

talán joggal merülhetnek fel az olvasóban a következő kérdések: Miért is van szükség 

egy  újabb  módszerre? Miben  más  és  mennyivel  jobb  a  dolgozatban  bemutatásra 

kerülő új eljárás a többi módszernél?

4 ISI Web of Science:  Tudományos publikációkat és azok citációit nyilvántartó weboldal,  melyet a 
Thompson  Reuters  üzemeltet.  Nemrégiben  ISI  Web  of  Knowledge  névre  keresztelték  át. 
apps.isiknowledge.com

http://apps.isiknowledge.com/
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 1.2.  A molekuláris filogenetikai módszerek jellemzői
Minden filogenetikai módszer tükrözi a korának megfelelő tudásszintet és technika 

színvonalat, a jelenleg használatos  eljárások hátterében olyan algoritmusok állnak, 

melyek  a  DNS,  RNS és  fehérje  szekvenciák  evolúciójának  lehetséges  modelljeit 

próbálják  meg  reprezentálni.  Vannak  köztük  egyszerű  alapfeltevésekből  kiinduló 

módszerek,  mint  az  Occham  borotvájának  elvét  követő  MP  módszer,  illetve  sok 

különböző paraméterrel  bíró, bonyolultabb modellt követő eljárások, mint a  ML és 

Bayes  analízis.  Nem  lehet  egyértelműen  kijelenteni,  hogy  a  vizsgált  élőlények 

leszármazását  annál  inkább  valósághűen  rekonstruáltuk,  minél  bonyolultabb 

modellt  és  módszert  alkalmaztunk,  hiszen  bizonyos  szekvenciatípusoknál  és 

taxonoknál az egyik, másoknál a másik módszer teljesít megbízhatóbban.5

A  molekuláris  evolúció  tradicionális  modellje  úgy  tekint  a  fajok  illesztett 

szekvenciáira6,  mint  egy  nem  irányított tulajdonságokkal7 rendelkező taxon-

tulajdonság  mátrixra8. Ebből,  és  a  számításigény  csökkentésére  való  törekvésből 

adódóan, a  standard filogenetikai  módszerek egy, a vizsgálataim szempontjából  is 

fontos közös alapfeltétele  és tulajdonsága, hogy a szekvenciák egyes pozícióit (site-

jait) egymástól teljesen  független entitásként kezelik  (Hasegawa  et al,  1985).  Ha egy 

szemléltető példa kedvéért  az illesztett szekvenciák pozícióit  véletlenszerű módon 

összekeverjük  – minden  szekvenciában  azonos  módon –  akkor  az  alkalmazott 

standard filogenetikai módszerrel  belőlük  készült  fa, az  eredeti  szekvenciákból 

készült fához képest, egyáltalán nem fog megváltozni (1.2. ábra). 

5 Természetesen magának a „teljesítésnek” a mértékét is nehéz objektíven megítélni, a kapott fa  
megbízhatóságának becslésére legtöbbször a 3.6 A törzsfák megbízhatóságának tesztelése: Bootstrap  
analízis fejezetben tárgyalt Bootstrap analízist használják.

6 Szekvencia  illesztés:  Célja több  szekvencia leginkább  hasonló  –  homológ  –  pozícióinak 
összerendezése. Ezt úgy érhetjük el, ha azokra a helyekre, ahol inzerciót vagy deléciót tételezünk 
fel rést (- gap-et) szúrunk be a megfelelő szekvenciákba.

7 Nem irányított tulajdonságok: Olyan jellegek, melyekről nem tudjuk, hogy melyik karakterállapot 
az  ősibb  és  melyik  az  újabban  megjelent.  Vagyis  nem  tudjuk  a  változás  irányát  és  minden 
karakterállapot átalakulhat minden másikba.

8 Taxon-tulajdonság  mátrix:  A  taxonok  megfigyelt  tulajdonságaira  vonatkozó jellegállapotokat 
tartalmazza,  melyeket  számokkal  vagy betűkkel  szokás  kódolni.  Ebből  a  mátrixból  készül  a 
fenetikus fa.
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1  .  2  . ábra:   A standa  r  d filogenetikai módszerek szerint a pozíciók függetlenek egymástól  

a:  A,  B,  C,  D-vel  jelölt  taxonok  12  nukleotid  hosszú  fiktív  szekvenciái,  a  pozíciók 
természetes  sorrendjével.  b:  Ugyanezek  a  szekvenciák  a  pozíciók  véletlenszerű 
permutálása  után.  c:  Az a és  b szekvenciákból  kapott  azonos  ághosszú  és  elágazás-
rendszerű  fiktív  fa.  Az  ábra c  részének eredetije  Charles Darwin  1837-es  jegyzetfüzetéből  
származik.

Pedig, ha belegondolunk abba, hogy egy-egy szervezet felépülése és működése 

szempontjából éppen a nukleotidok –  és a belőlük átíródó aminosavak  – sorrendje 

tartalmazza  a  legfontosabb  információkat,  akkor  egyetérthetünk  abban,  hogy  a 

biológiai  és  kémiai  adekvátság  szempontjából  a  szekvencia  pozíciókat  csak 

fenntartásokkal kezelhetjük  függetlenként (Nevarez  et al, 2010).  Meg kell említsem, 

hogy léteznek olyan filogenetikai módszerek, amelyik bizonyos szűk határok között 

megpróbálják  a  szekvencia  pozíciók  szerepét  is  bevonni  az  elemzésbe  (Siepel  & 

Haussler,  2004;  Zhang  et  al,  2007;  Deng  &  Moore,  2009). Ilyen  például  az  az 

empirikus megoldás, hogy a fehérje kódoló gén esetén nem a nukleotidot, hanem a 

kodonokat9 tekintik  egységnek,  és  a  triplet  első  két  tagjában  előforduló 

különbségeket súlyozzák, a harmadik taghoz képest (Li et al, 1985). Olyan algoritmus 

is  létezik,  amely az  ismert  térszerkezetű  RNS-ek  evolúciós  modellje  alapján, 

különbözőképen kezeli a párosodott nukleotidokat és a hurokban lévőket, más-más 

nukleotid  szubsztitúciós  modellt10 alkalmazva rájuk  (Schöniger  &  Von  Haeseler, 

1994).  Illetve  léteznek olyan  megközelítések  is,  melyek  csak  az  egymáshoz  közeli 

pozíciókban használnak azonos szubsztitúciós paramétereket, a távolabbiakhoz már 

más beállításokat alkalmaznak (Felsenstein, 2004).

9 Kodon: A fehérjekódoló gének exonjaiban található egyetlen aminosavat, vagy a fehérjeszintézis 
végét jelző STOP jelet kódoló három nukleotid.

10 A szubsztitúciós modellekről bővebben a 3.1. Nukleotid szubsztitúciós modellek fejezetben esik szó.
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 1.3.  A Boole-algebra és a molekuláris filogenetika kapcsolata
A  természettudományoknak  több  olyan  területe  is  létezik,  melyben  különböző 

diszkrét matematikai11 módszereket alkalmaznak. Ide tartozik többek között a Boole-

algebra, a halmaz- és gráfelmélet, a kombinatorika, a számelmélet, a kriptográfia és a 

kódelmélet  is.  Gráfelméleti  megközelítéseket  használnak  például  a  rendszer 

biológiában, az anyagcsere-, a szabályozó- (Mason & Verwoerd, 2007), és a táplálék 

hálózatok  (Jordán  et al,  2002),  az interspecifikus kapcsolatok feltárásában (Hall  & 

Raffaelli,  1993;  Vasas  et al,  2009),  valamint bizonyos makromolekula-térszerkezeti 

kutatásoknál  is (Chaiken  &  Janda,  1996).  Viszonylag  kisebb  molekulák  térbeli 

alakzatainak  osztályozásához  Alekszandr  Frolov  és  szerzőtárai  (2001)  használtak 

először  Boole-algebrai,  illetve  logikai  modelleket.  Evolúciós  problémák 

megfogalmazásához  és  a  génszabályozás  tanulmányozásához  Stuart  Kauffmann 

vezetett be random Boole-hálózatokon alapuló NK-modelleket (Kauffman, 1993).

A  Boole-algebra  kidolgozása  George  Boole  (1815-1864)  angol  matematikus 

nevéhez fűződik. De a kettes számrendszer és a Boole-féle algebra alkalmazása csak a 

XX-XXI.  század  programvezérelt  elektronikus  számítógépeinek  logikai  tervezése 

révén terjedt el, és vált a  modern számítógép-tudomány nélkülözhetetlen  elméleti 

alapjává12.  A logikai értékek (0, 1), a definiált logikai alapműveletek: ÉS (konjunkció, 

∧,  ∙,  ∩),  VAGY (diszjunkció,  ∨,  +,  ∪),  NEM (negáció,  ',  ¬,  ¯),  és a logikai változók 

összességét Boole-algebrának nevezzük. A logikai változók közötti összefüggéseket 

matematikailag az ú.n. logikai- vagy Boole-függvényekkel lehet leírni.

A dolgozatban13 bemutatásra  kerülő,  Boole-függvények  Iteratív  Kanonikus 

Formáján  (Iterative  Canonical  Form,  ICF)  és  az  azt  előállító  algoritmuson alapuló 

diszkrét matematikai  módszert eredetileg  Boole-függvények osztályozására (Jakó & 

Frolov,  1981)  és  kombinációs  hálózatok,  illetve  programozható  logikai  modulok 

(PLA)  tervezésére  fejlesztették ki (Jakó,  1983;  Jakó és  Fábián,  1991;  Frolov & Jakó, 

1997).  A  kombinációs  hálózatok  olyan n bemenettel és  m kimenettel  rendelkező 

hálózatok, melyekben az n bináris bemeneti változó minden megadott kombinációja 

11 Diszkrét matematika: Diszkrét − vagyis nem folytonos − értékeken végzett matematikai műveletek 
összefoglaló neve a diszkrét matematika.

12 Az ehhez szükséges Neumann-elveket Neumann János dolgozta ki 1946-ban.

13 Részletesen lásd a 4. Boole analízis fejezetben.
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egyértelműen  meghatároz  egy  aktuális  m kimenetet.  A  logikai  változók  közötti 

összefüggéseket  matematikailag  logikai- vagy  Boole-függvényekkel  lehet  leírni. 

Ennek analógiájára a módszer  biológiai  alkalmazása során a  szekvenciákban rejlő 

információt  logikai  vagy  kombinációs  hálózatokkal  képezzük  le  (Jakó,  1995). 

Amennyiben  a  hálózat  bemeneti  változóival  kódoljuk  a  szekvenciaelemek 

(nukleotidok vagy aminosavak) pozícióit, és a hálózat kimeneti értékeivel az adott 

pozícióhoz  tartozó  elem  jelenlétét  („1”)  vagy  hiányát  („0”),  akkor  a  szekvencia 

információ  a  kombinációs  hálózatot  realizáló  Boole-függvény  rendszerrel 

egyértelműen leképezhető.

Ugyanannak  a  függvénynek  többféle  algebrai  felírása  is  lehetséges,  de  ú.n. 

kanonikus vagy  normál  formában csak  egyféleképpen lehet  megadni,  ezért  ezek  a 

függvényfelírási  módok kitüntetettnek tekinthetők.  Közülük a legelterjedtebbek a 

teljes  diszjunktív és  a  teljes  konjunktív  normál  formák (TDNF és  TKNF).  Egy  adott 

logikai függvény algebrai alakja akkor a legegyszerűbb, ha nem létezik olyan újabb 

algebrai alak, amelyben kevesebb változó és kevesebb művelet szerepel. A TDNF és 

TKNF  normál  formák  redundánsak,  ezért  különböző (többnyire  lokális  optimum 

kereső algoritmusokon alapuló) egyszerűsítési  eljárásokat alkalmaznak, melyeknek 

az  a  hátránya,  hogy  több  ekvivalens  algebrai  alakot  kapunk  és  ezek  alapján  az 

osztályozás  már  nem  egyértelmű.  Ezért  használtam  kutatásaim  során az  ICF 

algoritmust olyan szerkezeti invariánsok előállítására, melyek alapján az osztályozás 

egyértelmű, és  az  számítástechnikai szempontból reális  idő- és memória-igénnyel 

kiszámítható.  Az  ICF  algoritmus  további  előnye,  hogy  az  eredmények  nem  csak 

analitikus formában jeleníthetjük meg, hanem gráfokon vagy mátrix formában is. A 

DNS,  RNS vagy  fehérje  szekvenciák információtartalmának molekuláris  kódokkal 

(bináris  sztringekkel14)  való  leképezése  után,  az  ICF  algoritmus  segítségével 

molekuláris  deszkriptorokat kapunk  (Jakó,  2007),  melyek  ICF  gráf  formában  is 

ábrázolhatóak.  A  gráfok topológiája  tükrözi  az  elsődleges  szerkezetek 

jellegzetességeit és a szerkezetváltozások (mutációk) pozíciótól függő hatását. Ezért 

az  evolúciósan  (vagy  funkcionálisan)  rokon  szekvenciákból  képzett  ICF gráfok 

14 Sztring: karakterek sorozata.  Bináris sztring: kétféle karaktertípusból – általában 0-ból és 1-ből – 
álló karaktersorozat.
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topológiája hasonló, ami a köztük lévő távolságok alapján is kimutatható (Jakó et al, 

2009; Ari et al, 2012).
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2. CÉLKITŰZÉSEK

Kutatómunkám fő célja az volt, hogy a biológia területén egyelőre kevéssé ismert, új 

diszkrét matematikai eljárást alkalmazzak molekuláris filogenetikai elemzésekre.  A 

módszer,  melynek  segítségével  nukleotid  szekvenciákból  kiindulva  a  vizsgált 

élőlények  leszármazását  tükröző  fát  hozunk  létre, a  Boole  függvények  Iteratív  

Kanonikus  Formáján (ICF;  Jakó,  1983)  alapuló Boole  analízis vagy BOOL-AN  nevet 

viseli, ugyanúgy, mint az azonos algoritmuson alapuló szoftver is (Jakó et al, 2009). 

Mint azt a Bevezetés fejezetben is láthattuk, az ICF módszer nem hagyományos 

statisztikai megközelítések segítségével, hanem azoktól gyökeresen eltérő módon, a 

Boole-algebra segítségével osztályozza a szekvenciákat. Az eltérő megközelítés miatt, 

ahhoz, hogy a BOOL-AN eljárást eredményesen használhassuk fel ismeretlen vagy 

kérdéses leszármazású taxonok evolúciójának vizsgálatára, először minden kétséget 

kizárólag  bizonyítanunk kell,  hogy  a  módszer  valóban  alkalmas  molekuláris 

filogenetikai  elemzésekre.  Ennek  érdekében  a  dolgozatban bemutatásra  kerülő 

kutatásaim fő kérdése, hogy  a Boole analízis  alkalmas-e  molekuláris  filogenetikai 

elemzésekre és megbízhatóbb eredményeket szolgáltat-e, mint a standard eljárások. 

A  tesztelést  úgy  végeztem,  hogy  a  BOOL-AN-nal  kapott  fákat egyfelől  a 

hagyományosan  elfogadott  molekuláris  filogenetikai  módszerek  által  produkált 

fákkal hasonlítottam össze, másrészt az összes eredményt összevetettem valamilyen 

külső,  megbízható  forrásól  származó hiteles  törzsfával.  A  feladatot  kétféleképpen 

közelítettem meg:  számítógépen evolvált  mesterséges szekvenciák segítségével,  és 

általánosan elfogadott, azaz  ismert leszármazással rendelkező fajok szekvenciáinak 

vizsgálatával.  Annak  érdekében,  hogy  az  elvégzett  vizsgálatokat,  az  alkalmazott 

módszereket  és  az  eredményeket logikus  rendben  mutathassam  be,  a  dolgozat 

szerkezete  kissé  eltér  a  biológiában  megszokott  tudományos  közlemények 

tagolásától.

A BOOL-AN eredményeket egy részről az elterjedten alkalmazott, statisztikai 

alapokon nyugvó filogenetikai módszerek fáival hasonlítom össze. Ezért az általam 

használt ide sorolható eljárásokról (Maximális Parszimónia, Maximum Likelihood, 

Bayes statisztikai és távolság alapú Neighbor-Joining módszer) részletes leírást adok 

a  Standard molekuláris  filogenetikai  módszerek fejezetben.  Az ICF eljáráson alapuló 
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Boole  analízis  bizonyos  pontokon kapcsolatba  hozható a bemutatásra  kerülő 

standard  módszerekkel,  ezért  is  lényeges  a  standard  filogenetikai  eljárásokat  az 

általánosnál  nagyobb  részletességgel  ismertessem. A  bemutatásuk  hozzásegíti  az 

olvasót a  BOOL-AN  és  a  standard  módszerek  közötti  alapvető  különbségek 

megértéséhez  is.  Továbbá  a standard  módszerek  részletezése azért  is 

elengedhetetlen, mert értő paraméterezésük nagyban hozzájárulhat a  segítségükkel 

készített törzsfa hitelességéhez, és mint ilyen, fontos tényezővé válik az eredmények 

összehasonlító értékelése, vagyis a kongruencia analízis szempontjából is.

Ezek után részletesen bemutatom a munkám alapjául szolgáló ICF és a BOOL-

AN módszerek, a Boole analízis című fejezetben. Mivel az ICF algoritmust eredetileg 

nem  nukleotid  vagy  fehérje  szekvenciák  filogenetikai  elemzésére  fejlesztették  ki, 

ezért  lényegesnek tartom az  eljárás  bemutatását  egy  biológus  szemszögéből  is.  A 

Boole  analízis  megbízhatóságának  vizsgálata  érdekében  végzett  számítógépes 

elemzések leírása A  BOOL-AN,  mint  filogenetikai módszer  tesztelése fejezetben 

találhatók. A  tesztelések  alapfelvetése  az  volt,  hogy  a  BOOL-AN  és  standard 

módszerekkel kiszámított fákat ne csupán egymással, hanem egy megbízható fával is 

össze tudjam hasonlítani. Ennek érdekében két eltérő megközelítést alkalmaztam. 

Az  első  tesztpéldában  szimulált  szekvenciákon,  vagyis  mesterségesen  in-silico 

evolvált  DNS-eken  végeztem elemzéseket,  melyek eredményeit  azután 

összehasonlítottam a szimulációban előre megadott (ismert)  vezérfával. A második 

tesztpéldában  természetes, biológiai  funkcióval  rendelkező szekvenciákat,  a  nagy 

emberszabású majmok mitokondriális transzfer  RNS génjeit  elemeztem. A sok erre 

irányuló kutatásnak köszönhetően a nagy emberszabású majmok leszármazása mára 

tisztázottnak  tekinthető,  ezért  lehetségessé  vált,  hogy  a  különböző  filogenetikai 

módszerek alapján kapott fákat ehhez az ismert törzsfához hasonlítsuk.

A  kapott  eredményekből  a BOOL-AN  módszer  megbízhatóságára  és 

filogenetikai elemzésekhez való alkalmazhatóságára nézve levont következtetéseket 

a Diszkusszió fejezetben foglalom össze. Itt ismertetem az eredmények jelentőségét, 

továbbá kitérek a témával kapcsolatos további kutatási terveimre és lehetőségekre.



STANDARD MOLEKULÁRIS FILOGENETIKAI MÓDSZEREK 12

3. STANDARD MOLEKULÁRIS FILOGENETIKAI MÓDSZEREK

Ha egy faj populációja valamilyen külső (pl. földrajzi akadály) vagy belső (pl.  elváló 

párválasztási  preferenciák)  oknál  fogva  kettéválik,  akkor  idővel  a  genomjukban 

populációnként  különböző,  független mutációk  halmozódnak  fel.  Ezért  a 

molekuláris adatokat alapul véve következtetéseket vonhatunk le a fajok rokonsági 

viszonyait illetően.

Abban az összes standard molekuláris filogenetikai módszer és a BOOL-AN is 

megegyezik, hogy az evolúciós kutatásainkhoz először meg kell szekvenálni, vagy egy 

szekvencia adatbázisból1 le  kell  tölteni a  vizsgálandó fajok ortológ szekvenciáit. A 

céltól  és  a  fajok  evolúciós  távolságától  függően  használhatunk  fehérje  vagy  RNS 

kódoló  géneket,  szabályozó  vagy  nem  kódoló  DNS szakaszokat,  illetve fehérje 

szekvenciákat.  Természetesen  számtalan  egyéb  molekuláris  adat  alapján  is 

vonhatunk le következtetéseket a fajok evolúciójával kapcsolatban, pl. kromoszóma 

festések,  génsorrend  változások,  mikroszatelliták  száma,  stb.  A  megfelelő 

szekvenciaillesztés nagyon fontos lépés a helyes törzsfa megtalálása szempontjából. 

Jó illesztésnek az számít, ahol a homológ szekvenciák egyes pozíciói is homológok, 

vagyis  a  beszúrt  gap-ek  tükrözik  az  inzerciók  és  deléciók  (a  DNS  szakaszok 

beépülésének és kiesésének)  tényleges helyét.  A protein kódoló gének illesztésénél 

nem  árt figyelembe  venni a  szekvenciák leolvasási  keretét,  vagyis  a  kódoló  DNS 

szakaszokat  a  róluk  átíródó  fehérjék  alapján  kell  illeszteni.  Munkám  során  a 

szekvenciák illesztéséhez a  ClustalW (Larkin et al, 2007) és a Muscle-t (Edgar, 2004) 

implementáló SeaView (Gouy et al, 2010) illesztőprogramokat használtam. A illesztés 

után  egy  vagy  több  filogenetikai  módszer  segítségével  lehet  a  filogenetikai  fákat 

rekonstruálni. Majd értékelni kell a kapott fák megbízhatóságát és az eredményeket.

Ha  közeli  fajok  törzsfáját  rekonstruáljuk,  akkor  célszerű  olyan nukleotid 

szekvenciákat  választanunk  a  vizsgálathoz,  melyek  gyorsabban  változó  genom 

régióban vannak. Ezek lehetnek pl. nemkódoló szakaszok, a mitokondriális genom 

részei,  illetve  gyorsabban  változó  fehérjék  génjei. Az  evolúció  során  először  a 

szekvenciák  elsődleges  szerkezete  módosul,  a  másodlagos  és  harmadlagos 

1 A legnagyobb európai és amerikai szekvencia adatbankok: 
NCBI GenBank és Protein: www.ncbi.nlm.nih.gov; EMBL-EBI: www.ebi.ac.uk; 
Uniprot: www.uniprot.org.

http://www.uniprot.org/
http://www.ebi.ac.uk/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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szerkezetek  sokkal  jobban  konzerválódnak.  A  szekvencia  mutációk  típusa  lehet 

hosszabb  szakaszokat  érintő  inzerció,  deléció,  szakaszok  megfordulása  (inverzió), 

vagy pontmutáció, amely csak egyetlen nukleotid változását jelenti.

Azt,  hogy a helyes törzsfához jutottunk-e el az elemzéseink végén, sohasem 

bizonyíthatjuk teljességgel,  csak sejtéseink lehetnek az evolúció tényleges lefolyását 

illetően.  Nem  létezik olyan  filogenetikai  fát  előállító  algoritmus,  amely  minden 

szempontból  az  összes  fajra  és  szekvenciára  tökéletes  lenne,  ezért  célszerű 

ugyanazokat az adatokat több módszerrel is elemezni.

Az  összes  standard  filogenetikai eljárás  feltétele,  hogy  a  szekvencia  minden 

pozícióján függetlenül evolválódtak a nukleotidok. Ez a feltétel számos esetben nem 

teljesül a szekvenciákra, pl.  a DNS-ek, RNS-ek, fehérjék térszerkezete miatt  fellépő 

kényszerek miatt. További feltételezés, hogy a fajok szekvenciái közti különbségek a 

neutrális  szelekció  eredményei,  melynek  teljesülésében  szintén  nem  lehetünk 

biztosak.

Ebben a fejezetben bemutatom azokat a standard filogenetikai módszereket, 

melyek  eredményeit  munkám  során  összehasonlítottam  a  BOOL-AN  módszerrel 

kapott fákkal. Mivel a kutatásaimat nukleotid szekvenciákon végeztem, ezért mind 

itt, mind a BOOL-AN módszert bemutató fejezetben  a DNS (RNS) szekvenciákon 

alapuló elemzésekről írok. Habár, kis módosításokkal, az összes itt tárgyalt módszer 

– ideértve a BOOL-AN-t is – alkalmas a fehérje szekvenciákon alapuló filogenetikai 

rekonstrukcióra is.

3.1. Nukleotid szubsztitúciós modellek
A Maximum Likelihood,  a  Bayes  statisztikai  és  a  távolság alapú  filogenetikai  fák 

rekonstruálásának  első  lépésében  meg  kell  határoznunk,  hogy  a  vizsgált 

szekvenciákat melyik evolúciós modell írja le a legjobban. Vagyis kiválasztunk egy 

nukleotid szubsztitúciós modellt, mely ahhoz kell, hogy kiszámítsuk, hogy mekkora 

valószínűséggel alakulhatott át az egyik szekvencia a másikba.

Szubsztitúciós  modell  híján  egyszerűen  összeszámolhatnánk  a  vizsgált 

szekvenciák között előforduló különbségeket, ebből megkapva a p-távolságokat, mely 

két  szekvencia  eltérő nukleotidjainak száma osztva az  összes  nukleotid  számával. 

Tudván, hogy bizonyos pontmutációk a recens szekvenciákban nem látszanak, ezzel 
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alulbecsülnénk az evolúció során valóban megtörtént mutációk számát.  Ugyanis a 

pontmutációk lehetnek egyszerűek (ha pl.  az evolúció során az egyik szekvenciában 

történt egy pontmutáció, a másikban nem), többszörösek (ha az egyik szekvencia egy 

pontján több egymást követő mutáció történt), koincidensek (ha mindkét szekvencia 

ugyanazon  pontján  történt  mutáció,  így  mindkettő  eltér  az  ősi  szekvenciától), 

parallelek (ha mindkét szekvencia ugyanazon pontján egymástól függetlenül ugyanaz 

a mutáció történt),  konvergensek (ha  a két  szekvencia különböző pontmutációkon 

ment át, ám az adott ponton található nukleotidjuk azonos lett) vagy back mutációk 

(ha  az  egyik  szekvenciában  keletkezett  egy  pontmutáció,  ami  az  idők  során 

visszamutálódott  a  kiindulási  nukleotiddá).  A  felsoroltak  közül  az  utolsó  három 

esetben  az  evolúció  során  történt  ugyan  pontmutáció,  de  ezek  rejtve  maradnak 

előlünk,  mert  az  adott  pozíción mindkét  szekvenciában  azonos  nukleotidokat 

találunk.

Léteznek  1-,  2-  és  sokparaméteres  nukleotid  szubsztitúciós  modellek. 

Sokparaméteres  modellekre  akkor  van  szükség,  ha  a nukleotidok aránya  a 

szekvenciákon belül és a fajok között nem egyforma, ha az egyes nukleotid típusok 

nem egyforma valószínűséggel cserélődnek le egy másikra (pl. P (A → G) ≠ P (A → T)), 

vagy ha nem minden pozíción egyforma a mutációk valószínűsége.

A legegyszerűbb,  egy-paraméteres szubsztitúciós modellt 1969-ben publikálta 

Thomas H. Jukes és Charles R. Cantor (1969). A modell feltételezi, hogy a nukleotid 

típusok aránya egyforma (25-25%) és minden pontmutáció egyformán valószínű.  A 

leginkább összetett, sokparaméteres modell pedig a General time-reversible vagy GTR 

modell (Rodríguez  et al, 1990). Ez figyelembe veszi a  nukleotid típusok különböző 

arányát és hatféle bázis-csere valószínűséget becsül a szekvenciákból. A GTR modell 

szerint az egyes nukleotidok cseréjének valószínűségét a következő képlet írja le:

Q=
−aCbGcT  aC  bG c T

 gA −g AdGeT  d G  eT

 hA  jC −hA jC f T   f T

iA  kC  lG −i AkCl G 


Ahol μ a szubsztitúciók összessége egységnyi időre vonatkoztatva (változási ráta), π a 

nukleotid típusok gyakorisága,  a, …, l pedig az adott A → C, …, G → T szubsztitúció 

valószínűsége.
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Ezeken  kívül  a  szubsztitúció  típusok  számát  és  a  bázisok  gyakoriságát 

különbözőképpen  figyelembe  vevő  számtalan  egyéb  modell  létezik,  melyeket  a

3.1. ábrán mutatok be.

3.1  . ábra:   Nukleotid szubsztitúciós modellek típusai  

JC:  Jukes  és  Cantor  modellje (Jukes & Cantor, 1969);  F81:  Felsenstein  '81-es modellje 
(Felsenstein,  1981);  K2P:  Kimura  2  paraméteres  modellje  (Kimura,  1980);  HKY85: 
Hasegawa,  Kishino  és Yano  modellje  (Hasegawa  et  al,  1985);  F84: Felsenstein  '84-es 
modellje; K3ST: Kimua '81-es modellje (Kimura, 1981); TrNef: Tamura és Nei  modellje 
egyenlő báziseloszlással (Tamura & Nei, 1993); K81uf: Kimua '81-es modellje, egyenlőtlen 
báziseloszlással;  TrN:  Tamura  és Nei  modellje; TIMef:  Tranzíciós2 modell,  egyenlő 
báziseloszlással;  TIM:  Tranzíciós  modell; TVMef:  Tranzverziós3 modell,  egyenlő 
báziseloszlással;  TVM:  Tranzverziós  modell; SYM:  Zharkikh  szimmetrikus  modellje 
(Zharkikh,  1994); GTR:  General  Time Reversible  modell  (Rodríguez  et  al,  1990). 
Átdolgozott ábra, eredetijének forrása: Thollesson, 2011.

2 Tranzíció: Purin nukleotidok (A és G) cseréje másik purinra, vagy pirimidin nukleotidok (C és T) 
cseréje  másik  pirimidinre.  A DNS szerkezeti  kényszerei  miatt  gyakrabban megy végbe,  mint a 
tranzverzió.

3 Tranzverzió:  Purin nukleotidok (A és G) cseréje pirimidinre (C és T), vagy pirimidin nukleotidok 
cseréje purinra. A DNS szerkezeti kényszerei miatt ritkábban megy végbe, mint a tranzíció.
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Mivel a nukleotidcserék sebesség e nem azonos minden szekvencia pozícióban, 

ezért  ezek  eloszlását  az  gamma-eloszlással  közelíthetjük  (Yang,  1993), melynek  α 

alakparaméterét szintén az illesztett szekvenciákból tudjuk becsülni.  Ha  egy  adott 

elemzésben alkalmazzuk ezt  a  megközelítést  azt +G-vel  szokás  jelölni.  Emellett  a 

változatlan  (invariáns)  nukleotid  pozíciók  arányának  helyes  becslésével  is 

hozzájárulhatunk  ahhoz,  hogy  a  választott  nukleotid  szubsztitúciós  modellünk 

helyesen  írja  le  a  vizsgált  szekvenciákat  (Hasegawa  et  al,  1987).  Ha  egy adott 

elemzésben alkalmazzuk ezt a megközelítést, azt jelölhetjük +I-vel.

3.1.1. A megfelelő nukleotid szubsztitúciós modell kiválasztása
Első  ránézésre  a  legtöbb  paramétert  használó  GTR+G+I nukleotid  szubsztitúciós 

modell tűnik a legjobb választásnak. De minél több paramétert becsül meg a modell 

a véges adathalmazunkból (a vizsgált szekvenciákból), annál inkább tévútra viheti ez 

az elemzésünket. Ezen felül, a sokfajos elemzéseknél célszerű figyelembe venni, hogy 

a sokparaméteres modellek megnövelik a fakeresés számításigényét. Mindezek miatt 

célszerű a filogenetikai elemzésben használni kívánt szubsztitúciós modellt objektív 

szempontok szerint kiválasztani.

Léteznek  olyan  módszerek,  melyek  segítségével  kiválaszthatjuk  a 

szekvenciáinkra legjobban illeszkedő, de legkevesebb paramétert tartalmazó modellt. 

Ilyen például hierarchikus likelihood arány teszt (hierarchical likelihood ratio test, hLRT; 

Huelsenbeck & Crandall, 1997) vagy  David Posada és  Thomas  R. Buckley  cikkében 

(2004)  ajánlott Akaike  információ  kritériumon  alapuló  teszt (Akaike  information  

criterion  test,  AIC;  Akaike,  1974).  A  módszerek  lényege,  hogy  az  összes  nukleotid 

szubsztitúciós  modellel  kiszámítjuk  az  illesztett  szekvenciák  likelihoodját4 és 

kiválasztjuk  azt  a modellt, amelyikre igaz,  hogy  a  nála  több paramétert  használó 

modell likelihood értéke már nem nagyobb szignifikánsan a kiválasztott modellénél.

A megfelelő nukleotid szubsztitúciós modell kiválasztásához előbb a  PAUP*5 

(Swofford, 2003) program segítségével  56 különböző szubsztitúciós  modell alapján 

kiszámoltam a  szekvenciák és  fák likelihood értékeket.  Majd ezekből  a  Modeltest 

4 Lásd a 3.3.2. Maximum Likelihood fejezetben.

5 PAUP*:  a  Phylogenetic  Analysis  Using  Parsimony (parszimónián  alapuló  filogenetikai  analízis) 
rövidítése, a * pedig azt jelenti, hogy MP módszeren kívül Maximum Likelihood és távolság alapú 
fák kiszámítására is alkalmas a program.
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(Posada  &  Crandall,  1998)  szoftveren  implementált Akaike  információ  kritérium 

teszt segítségével választottam ki a megfelelő modellt.

3.2. Távolság alapú törzsfakészítő módszer
A  távolság  alapú  törzsfakészítő  módszer  két  lépésből  áll:  előbb  a  kiválasztott 

nukleotid  szubsztitúciós  modell  segítségével  az összes  szekvenciából páronként 

távolságokat számítunk, majd a távolságok alapján számítjuk ki a törzsfát. A távolság 

értékeket  többnyire távolságmátrixban  jelenítjük meg  (3.1. táblázat).  Ezek  a 

távolságok  mind  szimmetrikusak  (mindegy,  hogy  SeqX6 eredményeit  hasonlítjuk 

SeqY-éhoz vagy fordítva), ezért a távolságmátrix leírható félmátrix alakban is.  A 3.1. 

táblázatban d-vel (pl: dXY) jelzett helyekre az egyes sorokban és oszlopokban található 

szekvenciák  (SeqX,  SeqY  és  SeqZ-vel  jelölt)  távolság  eredményeit  írjuk.  Az adott 

szekvencia  önmagától  való  távolsága  0,  ezért  a  távolságmátrix  átlójában csak  0-k 

szerepelnek.

3  .  1.   táblázat: A távolságmátrixok értékei  

SeqX SeqY SeqZ

SeqX 0

SeqY dXY 0

SeqZ dXZ dYZ 0

3.2.1. A Neighbor-Joining faszámító módszer
A távolságmátrixokból többféle módszerrel készíthetünk filogenetikai fát, ám ezek 

közül  a  leginkább  elterjedt  a  szomszédösszevonó  vagy  Neighbor-Joining  (NJ) 

klaszterező módszer (Saitou & Nei,  1987), melyet munkám során a standard- és a 

BOOL-AN fák készítésénél is alkalmaztam. A NJ fában azok az OTU-k (kezelendő 

taxonómiai egységek – Operational Taxonomic Units, vagyis a fa végágain lévő fajok, 

szekvenciák)  kerülnek  egymás  mellé,  melyek  távolságmátrix  értéke  és  az

OTU-knak az összes többivel alkotott távolsága a legkisebb. A módosított távolság 

annál kisebb lesz az eredetinél minél nagyobb a két OTU átlagos távolsága a többitől,  

hiszen  a  nagy  átlag  – vagyis  a  „nagy  evolúciós  sebesség”  – megnöveli  a  kettejük 

6 SeqX, SeqY, SeqZ: fiktív szekvenciák elnevezése.
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relatív  közelségét.  A  fa  teljes  felépítése  során  a  távolságmátrix  fokozatosan 

redukálódik; a mátrix értékeit minden lépésben újraszámoljuk. Végeredményben a fa 

ágainak összhosszúságát7 optimalizáljuk.

A Neighbor-Joining algoritmus

1. N: az OTU-k száma; di,j: a távolságmátrix értékei

2. Kiszámítjuk minden OTU  (i)  össztávolságát  (r)  az összes többi OTU-tól  (x): 

r i=∑
x=1

N

d i , x .

3. Kiszámolunk  egy  új  M mátrixot  minden  OTU  párra  (i és  j):  a 

Mi , j=d i , j−
r ir j

N−2
 formula szerint.

4. Kiválasztjuk  a  legkisebb  Mi,j értéket  az  M mátrixban,  melyeket  a  fában 

szomszédokká8 téve  egy  új  U nóduszt  kapunk.  Az  új  ágak  hosszat  (S)  a 

következő formulákkal számoljuk ki:  S i , U=
d i , j

2


r i−r j

2 N−2 
,  S j ,U=d i , j−S i ,U . 

Ha  több  legkisebb  Mi,j érték  van,  akkor  valamilyen  módszer  szerint (pl. 

véletlenszerűen) választunk közülük.

5. Távolságszámítás U nódusz és a többi OTU (k) között: d k ,U=
d i ,kd j ,k−d i , j

2
.

6. N = N - 1 értékkel vissza a 2. pontra, amíg N = 2 nem lesz.

A távolság alapú filogenetikai módszer előnye, hogy gyors és egyszerű, de mivel 

a szekvencia  adatok  távolsággá  transzformálása  információvesztéssel  jár,  ezért 

többnyire  kevésbé  megbízható  eredményeket  szolgáltat,  mint  a  karakter  alapú 

filogenetikai megközelítések.

Kutatásaim  során  a  megfelelő  szubsztitúciós  modell  kiválasztása  után,  a 

PHYLIP programcsomag (Felsenstein,  2005) dnadist és  neighbor programjával  és  a 

7 A filogenetikai fa ághossza:  tükrözi a feltételezett állapotváltozások összességét, vagyis a mutációk 
számát. 

8 Szomszéd: Egy elágazási pont által összekötött két OTU.
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PAUP* szoftver  segítségével  állítottam  elő  a  standard  módszereknél  használt 

távolságmátrixokat és a NJ fákat.

3.3. Karakter alapú törzsfakészítő módszerek
A karakter alapú módszerek nem számolnak távolságmátrixot, hanem közvetlenül a 

szekvenciák  alapján  keresik  a  filogenetikai  fákat.  Ide  tartozik  a  Maximális 

Parszimónia (MP),  a Maximum Likelihood (ML) módszere és a Bayes-statisztikán 

alapuló eljárás  (Bayes).  A  MP és  a  ML módszerek  sok  különböző topológiájú  fát 

végignézve keresik az adott módszer kritériumai szerinti legjobb megoldást. Ezeket a 

módszereket  használhatjuk  egzakt  algoritmusokkal,  mint  a  kimerítő  keresés 

(exhaustive  search) vagy  a  felsőhatár  módszer,  (branch-and-bound search; Hendy & 

Penny, 1982), illetve heurisztikus megközelítésekkel. A nagy számításigényű kimerítő 

keresés módszere,  a  legjobb  fa  megtalálásához  végignézi  az  összes  lehetséges  fa-

topológiát. A felsőhatár módszer pedig egy bizonyos határ (pl. random előállított fa 

hossza illetve likelihoodja) feletti fa-topológiák között keresi a  globális optimumot. 

Ha sok szekvenciát elemzünk célszerű heurisztikus algoritmust használnunk, mivel 

az  egzakt  módszerek  fakeresése  NP-teljes  probléma,  így  bizonyos  fajszám  felett 

hatalmas  számítási  kapacitást  igényelnek9. A  heurisztikus  fakeresésre  kétféle 

megközelítés létezik: vagy az OTU-k egyenkénti hozzáadásával fokozatosan építik a 

törzsfát, vagy egy véletlenszerűen felépített kiindulási fa ágait tördelik és helyezik 

vissza  többféleképpen  a  fára.  Minden  így  létrejött  topológiára  kiszámítjuk a  fa 

„jóságát”  az adott filogenetikai módszer kritériumrendszere szerint. A heurisztikus 

módszerek hibája, hogy nem garantálják a legjobb fa megtalálását, megrekedhetnek 

egy lokális optimumon. Erre jelenthet megoldást a Markov-lánc eljárással kombinált 

Bayes  statisztikai  módszer,  amely nem egyetlen  jó  megoldást  keres,  hanem  több 

megfelelő fát átlagolva adja ki a végeredményt.

9 A  lehetséges  gyökér  nélküli  bifurkális  fa-topológiák  száma  N  darab  OTU  esetén: 

T N=
2N−3 !

2N−2
N−2 !

.
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3.3.1. Maximális Parszimónia
A Maximális Parszimónia módszer a William Ockham (1285-1348) nevéhez köthető 

parszimónia  elvét10 alkalmazva  azt  a  fát  keresi,  amely  alapján  a  jelenleg  ismert 

adatainkból (szekvenciákból) kiindulva a lehető legkevesebb kényszerű változást kell 

feltételeznünk. Elsőként Willi Hennig alkalmazta morfológiai karaktereken alapuló 

osztályozására  (Hennig,  1966), majd  Richard  V.  Eck  és  Margaret  O.  Dayhoff 

aminosav szekvenciák (Eck & Dayhoff, 1966), Walter Fitch (1971) és John A. Hartigan 

(1973)  pedig nukleotid szekvenciák alapján készített MP fákat. A módszer célja az 

evolúciós fa ághosszúságainak minimalizálása, vagyis azt a fát keresi, amely a lehető 

legkevesebb  evolúciós  lépéssel  (feltételezett  mutációval)  magyarázza  az  OTU-k 

leszármazási viszonyait.

A MP módszert alkalmazva korrekt fa-topológia akkor várható, ha a vizsgált  

szekvenciákban nincsenek back-  és parallel  mutációk  (erre akkor van jó esély,  ha 

viszonylag  közel  rokon  szekvenciákat  vizsgálunk),  valamint  a  szekvenciák 

kellőképpen  hosszúak.  Nem  várható  helyes  topológia,  ha  az  egyes  OTU-kban  a 

nukleotid szubsztitúció sebessége jelentősen különbözik.  Ekkor létrejöhet,  az ú.n. 

hosszú-ág vonzás (long branch attraction;  Hendy & Penny, 1989) és  rövid-ág vonzás 

(short branch attraction;  Nei & Takezaki,  1996) jelensége.  Vagyis a gyorsan vagy a 

lassan evolválódó fajok akkor is egymás mellé kerülhetnek a MP fában, ha valójában 

nem állnak közeli rokonságban.

A Maximális Parszimónia módszerhez tartozó fogalmak magyarázata

• A fa  össz-ághosszúsága:  a  fa  létrehozásához  szükséges  állapotváltozások 

(mutációk) összessége.

• Nem  informatív  szekvencia  pozíciók:  az  invariábilis  pozíciók,  ahol  azonos 

nukleotid van minden OTU-ban, és a „singleton” helyek vagy autapomorfikus 

karakterek,  melyek  olyan  variábilis pozíciót  jelentenek  ahol egy  nukleotid 

típus csak egy fajban fordul elő.

• Informatív pozíciók: legalább kétféle nukleotid, mindegyik legalább két fajban 

előfordul (3.2. ábra).

10 Parszimónia elve,  Ockham borotvájának elve:  Ha egy jelenségre két, egyenlő valószínűséggel bíró 
magyarázat lehetséges, akkor azt kell elfogadni, amelyik az egyszerűbb.
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A Maximális Parszimónia módszer algoritmusa

1. A kiindulási adatunk legkevesebb 4 illesztett szekvencia.

2. A nem informatív pozíciók törlése a szekvenciákból (opcionális).

3. Fa-topológiák létrehozása: Az összes lehetséges (kimerítő keresés), vagy egy 

véletlenszerűen választott össz-ághosszúság feletti (felsőhatár módszer), vagy 

heurisztikusan keresve  a  szükséges  számú  fa-topológia  legenerálása. A  fák 

végágainak száma megegyezik a szekvenciák számával.

4. A topológiákhoz tartozó legkisebb számú nukleotid-helyettesítések, vagyis az 

össz-ághosszúság kiszámítása.  Az  elágazásokban  található  ősi  szekvenciák 

felírása (opcionális).

5. A legkevesebb  az  össz-ághosszúságú  fa-topológia  kiválasztása. Ez  lesz  a 

Maximálisan  Parszimónikus  fa.  Előfordulhat,  hogy  a  szekvenciák  több 

egyformán parszimónikus fa-topológiát is támogatnak, ekkor több fa lesz a 

végeredmény.

3.2.   ábra:   A Maximális Parszimónia fa kiszámítása  

a:  X,  Y,  V,  Z  OTU-k  illesztett  szekvenciái,  ahol  az  informatív  helyek  *-gal  vannak 
megjelölve  (5,  7,  9.  pozíció).  b,  c,  d:  a  lehetséges  topológiák  (gyökér  nélküli  fák),  a 
hozzájuk tartozó  szekvenciák informatív helyeivel, ághosszakkal és ősi szekvenciákkal. 
Az ősi szekvenciák függvényében az egyes ághosszak változhatnak. b: A legkisebb össz-
ághosszú (1+2+1+0+0=4) fa.

A MP módszer előnye, hogy nem igényli  a nukleotid szubsztitúciós modellek 

alkalmazását,  így  mentesül  azok  feltételei  alól.  Ha  a  szekvenciák  kellőképpen 
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hasonlóak és hosszúak, valamint a nukleotid szubsztitúció sebessége többé-kevésbé 

állandó, akkor a MP módszer gyakran jobb eredményt szolgáltat,  mint a távolság 

alapú és Maximum Likelihood módszerek. Nem olyan nagy a számításigénye, mint a 

Maximum Likelihoodnak, de nagyobb, mint a távolság alapú módszereknek.

Kutatásaim során MP fák keresésére a PHYLIP dnapars és a PAUP* szoftvereket 

alkalmaztam.

3.3.2. Maximum Likelihood
A  Maximum  Likelihood  (Felsenstein,  1981)  egy  valószínűségi  modellen  alapuló 

módszer. A valószínűségi modell paraméterei: a fa topológiája és ághosszai, valamint 

a  nukleotid  szubsztitúciós  modell  paraméterei  (helyettesítési  ráták,  a  nukleotid 

típusok gyakorisága,  stb.).  A likelihoodot (L)  szokás valószínűségnek (P) fordítani, 

ami azért helytelen, mert L = P (D | H), vagyis a szekvenciák (D, adat) valószínűsége, 

feltéve, hogy (|) az adott modellt alkalmazzuk adott paraméterekkel (H, hipotézis). A 

módszer  azokat  a  paramétereket  keresi,  melyeknél  a  likelihood  érték  maximális. 

Vagyis a Maximum Likelihood módszer sok fa-topológia, ághossz és szubsztitúciós 

modell paraméter közül azokat választja ki, melyeket vizsgálva a legnagyobb annak a 

valószínűsége,  hogy  az  adott  szekvenciákból  indultunk  ki.  A  szekvenciák összes 

pozíciójára  kiszámolja,  hogy  adott  fa  és  szubsztitúciós modell  paraméter-értékek 

mellett  mi  a  valószínűsége  annak,  hogy  az  adott  pozíción  a  megfigyelt  mintázat 

jöjjön létre. Az egyes pozíciókra kapott likelihood értékek összeszorzásával adódik a 

teljes fa likelihoodja. Ezt sok fára és paraméterre megnézve kiválasztja a legjobbat. Ez 

lesz  a  Maximum Likelihood fa. Ehhez  előbb meg kell  határoznunk,  hogy  melyik 

nukleotid  szubsztitúciós  modellt  használjuk11.  Az  ML  módszerrel  az  alkalmazott 

szubsztitúciós modell paraméterei az adatokból becsülhetők, nincs szükség  a priori 

feltételezésekre  (pl.  konkrét  tranzíciós /  tranzverziós  ráta  meghatározására). 

Többnyire  heurisztikus  fakeresést  alkalmazunk,  mert  a  likelihood  kiszámítása 

meglehetősen időigényes.

Ha a  topológiát,  ághosszakat  és  a  szubsztitúciós  modell  paramétereit  H-val 

jelöljük  (mint  hipotézis),  akkor  ennek  a  likelihoodja  minden  egyes  pozíción:

LH = P (D | H), ahol D a kiindulási adatok valószínűsége H hipotézis esetén. Így az l 

11 A 3.1.1. A megfelelő nukleotid szubsztitúciós modell kiválasztása fejezetben leírtak szerint.
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hosszúságú szekvencia likelihoodja:  LH=∏
i=1

l

P Di
∣H  .  Mivel a likelihood általában 

kicsi érték, ezért a tízes alapú logaritmusával szoktak számolni.

A Maximum Likelihood módszer algoritmusa

1. A  kezdeti  paraméter-értékek  véletlenszerű  kiválasztása  (esetleg egy  MP 

módszerrel kiszámított  fa  is  lehet  kiindulási  alap).  Ezen értékek mellett  a 

likelihood kiszámítása.

2. A  likelihood  ismételt  kiszámítása  a paraméter-értékek  kismértékű 

változtatása  mellett. Az  új  paraméter-értékeket  akkor fogadjunk  el,  ha 

nagyobb a likelihood értékük, mint az előző paraméter-értékek melletti volt.

3. A 2. pontot addig kell ismételni, amíg a likelihood érték növekvő tendenciát 

mutat. Ha már nincs jelentős pozitív változás a likelihood értékekben, akkor 

megkaptuk a szekvenciákhoz tartozó Maximum Likelihood értéket és fát.

Az  algoritmusból  is  látszik,  hogy  előfordulhat  olyan  helyzet,  amikor  a 

likelihood fakeresés megakad egy lokális optimumon, ezért célszerű lehet különböző 

kiindulási értékekkel több futtatást is végezni ugyanazokra a szekvenciákra.

A ML fák  keresése számításigényes feladat  –  főleg ha bonyolultabb nukleotid 

szubsztitúciós  modell  alkalmazunk  (pl.  GTR+G+I-t)  –  ezért  a  megfelelő  szoftver 

kiválasztásához mérlegelnünk kell: hány faj, milyen hosszú szekvenciáit elemezzük, 

mennyire  szükséges  bonyolult  evolúciós  modellt  alkalmaznunk,  illetve  feltétlenül 

meg kell-e találnunk a globális optimumot. Kutatásaim során, ha kevés faj és nem túl 

hosszú  szekvenciáit  elemeztem  és  nem  feltétlenül  volt  szükségem  a  lehető 

legpontosabb  megoldásra,  akkor  a  PHYLIP programcsomag  dnaml programját 

használtam.  Ha  a  lehető  legpontosabb elemzést  akartam  elvégezni,  akkor  a  jól 

paraméterezhető PAUP* szoftvert futtattam.

3.3.3. Bayes statisztikai eljárás
A  Markov-lánc  Monte  Carlo  eljárást  felhasználó  Bayes  statisztikán  alapuló 

megközelítés  (Rannala  &  Yang,  1996)  az  egyik  legújabb  és  egyre  növekvő 

népszerűségnek örvendő molekuláris filogenetikai módszer. Népszerűségét egyrészt 
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annak  köszönheti,  hogy  eredményesen  alkalmazható  azokban  az esetekben  is, 

melyekkel  más  algoritmusok  nem  mindig  boldogulnak  (például,  ha  olyan 

szekvenciákat elemzünk, melyekben kicsi a filogenetikai jel), másrészt annak, hogy a 

Bayes fák kiszámításához egy professzionális, szofisztikáltan paraméterezhető, gyors 

és  ingyenes  szoftver  áll  a  kutatók  rendelkezésére,  a  Fredrik  Ronquist  és John 

Huelsenbeck-féle MrBayes (Huelsenbeck & Ronquist, 2001; Ronquist & Huelsenbeck, 

2003).

Az eljárás lényege, hogy valószínűségi modellek segítségével keresi azon fák és 

modell paraméterek összességét, melyeknek az adott szekvenciákból kiindulva nagy 

a  valószínűsége.  Csakúgy,  mint  a  ML  eljárás  esetében  itt  is  előre  meg  kell 

határoznunk egy nukleotid szubsztitúciós modellt. Likelihood értékeket számol, ám 

azokat a Bayes-tétel segítségével valódi – azaz 1-gyé összegződő – valószínűségekké 

alakítja. Azokat a fákat keresi, amelyeknek a kiindulási adataink alapján a legnagyobb 

a valószínűsége.

A  Bayes-tétel Thomas  Bayes  brit  matematikustól  származik.  Egy  feltételes 

valószínűség és a fordítottja között állít fel kapcsolatot. A tétel azt mondja ki, hogy 

ha ismert az H és D események valószínűsége, és a P (D | H) feltételes valószínűség, 

akkor:  PH∣D =
P D∣H PH 

P D
,  ahol  P  (D  |  H) a  likelihood  értéknek  felel  meg.

P (H)-t a H esemény a priori,  P (D | H)-t az a posteriori valószínűségének nevezik. A 

filogenetikai elemzéseknél  H jelenti a hipotézisünket, amely magában foglalja a fa 

topológiáját  és  ághosszait,  valamint  az  evolúciós  modell  paramétereit;  D pedig  a 

megfigyelhető eseményt  jelöli,  vagyis  a vizsgált  szekvenciáinkat.  A Bayes-tétel  azt 

adja meg, hogy erősítik vagy gyengítik a szekvenciák a hipotézis helyességébe vetett 

hitünket.

Az  a priori valószínűség  a tapasztalatot megelőző tudásunk alapján számított 

valószínűséget jelenti.  Vagyis mielőtt a szekvenciákat is megfigyelnénk, az egyes fa-

topológiákat,  ághosszakat  és  paraméter-értékeket  egyformán  valószínűnek 

tekintjük.  Az a  posteriori valószínűségeket  – amely  tapasztalatból  származó 

ismereteket jelent – akkor kapjuk, ha a szekvenciákat, mint adatokat, (szemléletesen 

a végzett kísérletek eredményeit) is bevonjuk az elemzésbe.
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A  módszer  eredményességéhez  nagyban  hozzájárul,  hogy  nem  egyetlen 

legvalószínűbb  fát  keres,  hanem  sok nagyon  valószínű  fából  számol egy 

végeredményt, a többségi szabály konszenzus módszer segítségével12.  Ezt a Markov-

lánc Monte Carlo vagy MCMC (Markov-chain Monte Carlo) módszer segítségével éri 

el.  A  Markov-lánc  valószínűségi  változók  olyan  sorozata,  melyben minden  tag 

valószínűsége csak a sorozat előző tagjától függ. Véletlenszerűen választott kiindulási 

paraméter-értékekből  (melyekbe  beleértem  a  fa-topológiát,  az  ághosszakat  és 

nukleotid  szubsztitúciós  modell  paraméter-értékeit  is)  kiindulva  a  Bayes-tétel 

segítségével  kiszámítjuk az  állapot  (hipotézis)  valószínűségét:  P  (H0  |  D).  Azután 

kismértékben változtatunk a  paraméter-értékeken  és  kiszámítjuk az  ehhez  az 

állapothoz tartozó valószínűséget is: P (H1  | D). Ha P (H0 | D) < P (H1  | D), akkor nagy 

valószínűséggel13 megtartjuk H1 értékeit  és  ezeket  tovább  változtatva  H2-re  is 

kiszámítjuk a  Bayes-tételt.  Ellenkező  esetben  nagy  valószínűséggel  maradunk  H0 

hipotézisnél  és  annak  paraméter-értékeit  változtatjuk  meg  ismét  kissé.  Ezt 

tetszőlegesen  sokáig,  általában  milliós  nagyságrendű  generációszámig  végezzük. 

Ahol generációnak a H-k megváltoztatásának számát nevezik.

Ezt az eljárást szemléletesen egy „MCMC robot” segítségével szokás bemutatni. 

A robot akkor lép egy kinézett helyre (csak egy lépésnyit lát előre) az állapottérben, 

ha az magasabban van,  mint ahol  most áll.  Könnyen belátható,  hogy egy kellően 

kicsiket lépő (a paraméter-értékeket kicsit változtató) robot megrekedhet egy lokális 

optimumon. Ennek kiküszöbölésére fejlesztették ki a Metropolis-kapcsolt Markov-

lánc Monte Carlo, MCMCMC vagy MC3 módszert (Metropolis-coupled Markov-chain  

Monte Carlo), amely egyszerre nem csak egy, hanem négy robotot indít el. A négy 

robot közül az egyik a  cold-chain („hűvös lánc”), a másik 3 a  heated-chain („hevített 

lánc”).  A  cold-chain  a  legszigorúbb,  és  egyben  a  főrobot,  ami  csak  nagyon  kis 

valószínűséggel  lép  olyan  helyre,  amely alacsonyabban  van,  mint  ahol  áll,  és  a 

paraméter-értékeit csak nagyon kis mértékben változtatja.  (A sima MCMC  eljárás 

egy  ilyen cold-chain  robotot  használ.)  A  heated-chain  robotok  pedig  különböző 

mértékben  hajlamosak  arra,  hogy  alacsonyabb  helyre  lépjenek,  ám  távolabbra 

12 A konszenzus fa készítő módszereket a 3.5. Konszenzus fa készítő módszerek fejezetben tárgyalom.

13 Ennek valószínűsége általában attól függ, hogy mekkora mértékben változtattunk a paraméterek 
értékén.
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tekintenek.  A heated-chain  robotok egyre nagyobb  mértékben  változtatják a 

paraméter-értékeiket.  A  cold-chain  robot  bizonyos  időközönként  helyet  cserél  az 

egyik heated-chain robottal.  Így a cold-chain robot  az állapottér olyan  helyeire is 

eljut,  ahová  „önerőből”  csak  nagyon  kis  valószínűséggel  kerülne.  Ugyanakkor  az 

adott  hely  közelében  nagy  biztonsággal  megtalálja  a  lokális  maximumot,  ami  a 

heated-chain robotokról nem mondható el.

Ha  elég  sok  generáción  át  futtatjuk  a  fakeresést,  akkor  a  robotokról 

elmondható,  hogy  jól  felderítik  az  állapotteret,  és  a  cold-chain robot  már csak a 

legnagyobb csúcsok közelében időzik. Erről úgy győződhetünk meg, ha megnézzük a 

robot likelihood értékeit. Ha ezekben elég régóta nem találunk növekvő tendenciát, 

csak  kiegyenlített  fluktuációt,  akkor  bízhatunk  benne,  hogy  a  jelenleg  megtalált 

csúcsoknál  magasabbak  már  nincsenek  a  fa-térben  és  elkészíthetjük  a  meglévő 

legvalószínűbb  fákból  a  konszenzusunkat.  Kutatásaim  során  azt,  hogy  elég 

generáción át futtattam-e az elemzést a Tracer (Rambaut & Drummond, 2003) nevű 

alkalmazás  segítségével  ellenőriztem.  Ugyanígy  megvizsgáltam  a  keletkezett  fák 

topológiájának  váltakozását  az  AWTY (Nylander  et  al,  2008) webszerveren.  Ezen 

kívül érdemes  figyelni  a convergence  diagnostic  potential  scale  reduction faktorok 

értékére (Gelman  &  Rubin,  1992).  Ha  ezek  közelítik  az  1-et,  akkor  elég  sokáig 

futtattuk az elemzést ahhoz, hogy a robotok bejárják az egész állapotteret.

A végeredmény kialakításakor a kezdeti  lépéseket leszámítva (ezeket  burnin-

nek nevezik, általában az első 25%), a többi generáció értékeiből (topológia, ághossz, 

szubsztitúciós  modell  paraméterek)  szisztematikusan mintát  veszünk (pl.  minden 

100-adik vagy  1000-edik generációból),  majd ezeket  az értékeket  átlagoljuk. Azért 

nem  használjuk  fel  az  összes  keletkező  értéket,  mert  a  futtatás  elején  még  csak 

keresik  a  robotok  az  optimumokat,  utána  pedig,  rengeteg  generációt  lefuttatva, 

annyi  érték  keletkezik,  amennyit  nehéz  lenne  egyszerre  feldolgozni.  A  keletkező 

konszenzus fán fel van tüntetve az egyes ágak a posteriori valószínűségének értéke (0-

tól  1-ig),  vagyis  az ág  alátámasztottsága,  ami az  adott  elágazás  megbízhatóságát 

szemlélteti. Általában két független futtatást szokás végezni annak érdekében, hogy 

biztosak lehessünk a végeredmény megbízhatóságában.

Kutatásaim  során  a  MrBayes programot  minden  esetben  úgy  állítottam  be, 

hogy a burnin 25%-os,  a robotok száma  4  (1 cold- és 3 heated-chain),  a  független 
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futások  száma  pedig  2  legyen.  Az  alkalmazott  generációszám a  konkrét  elemzés 

függvénye volt.

3.4. A törzsfák alakja
A  ma  élő  fajok  nukleotid  szekvenciáiból  kiinduló  filogenetikai  módszerek  egytől 

egyig  ú.n.  gyökér  nélküli  fát  adnak eredményül  (3.3.  ábra  a).  Ha meg szeretnénk 

tudni,  hogy melyik  elágazás  jelzi  a  vizsgált  fajok  közös  ősét,  akkor  valamilyen 

módszer segítségével „gyökereztetnünk” kell a törzsfát. Ezt történhet a filogenetikai 

kutatások során ritkán alkalmazott leghosszabb út vagy  midpoint rooting módszer 

segítségével,  amikor a fában az  ághosszak alapján a  két  legtávolabbi  OTU között 

félúton jelöljük ki a gyökeret. (Ez a 3.3. ábra a fán a Taxon 1 és a Taxon 10 között lenne 

középen.) 

Gyakrabban használják azt a gyökereztetési  módszert,  amikor egy,  a  vizsgált 

OTU-któl  eltérő, de azokkal rokon  külcsoport OTU-t  (egy fajt, vagy monofiletikus 

csoportot) is bevonnak a filogenetikai elemzésbe. Ahol a külcsoport ága csatlakozik a 

fa  többi  részéhez  azt  a  pontot  jelölik ki  gyökérnek.  Ha  ennél  a  gyökérpontnál 

képzeletben fellógatjuk a fát,  majd oldalra elfordítjuk, megkapjuk a 3.3. ábrán b-vel 

jelölt gyökereztetett formát. Ez az elképzelés azon alapszik, hogy a külcsoport faj az 

evolúció során korábban vált le a belcsoportnak nevezett vizsgált fajoktól, mintsem 

azok  elkezdtek  volna  egymástól  szétválni.  Vagyis  a  külcsoport  szekvenciáiban  a 

belcsoportétól független mutációk halmozódtak fel,  melyek segíthetnek eldönteni, 

hogy  az  egyes  pozíciókon  milyen  nukleotid  lehetett  az  ősi  szekvenciában.  Nem 

célszerű a belcsoporttól nagyon távol eső fajt választanunk külcsoportnak, hiszen a 

távoli  rokon  szekvenciákat  sokkal  nehezebb  adekvát  módon  a  belcsoport 

szekvenciáihoz illesztenünk.

A gyökereztetett fánál feltételezzük, hogy a vizsgált fajok szétválása a gyökérnél 

kezdődött és  az idők folyamán a végágak felé haladt. Ha rendelkezésünkre állnak 

bizonyos  kalibrációs  pontok  (pl.  fosszíliákból  nyert  ősi  DNS  darabok),  akkor 

időskálát is rendelhetünk a gyökereztetett fához. 

Ha  figyelembe  vesszük,  hogy  a  törzsfák  ághosszai,  az  evolúció  sebességét 

tükrözik,  akkor  elméletileg  elvárható  lenne,  hogy  az  összes  OTU  egy  vonalba 

kerüljön a  dendrogramon  (az ilyet  nevezik  ultrametrikus fának, 3.3.  ábra e),  hiszen 
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csak ma  élő  fajok  DNS-ét  vizsgáljuk.  Azonban  a  számított  törzsfák  alakja  ritkán 

közelíti az ultrametrikus fáét. Ennek többek között az lehet a magyarázata, hogy az 

egyes fajok  mutációs rátája és  generációs ideje eltér egymástól,  vagyis különböző 

sebességgel evolválódnak.

A gyökereztetett fákat ábrázolhatjuk úgy, hogy az elágazásokat egyenes vonallal 

kötjük össze (3.3. ábra b), vagy az elágazásokat szögletes vonalakkal rajzoljuk fel (3.3.  

ábra c).  Ekkor az ágak hosszát a vízszintes vonalak szemléltetik. A  3.3. ábra b és  c 

fájával azonos elágazás-rendszerű és ághosszú fát látunk a d-vel jelölt ábrarészen is, 

amely egy kör mentén kifeszített fát ábrázol. Ezt a formát akkor szokták alkalmazni, 

ha nagyon sok fajt próbálunk meg egyetlen fán ábrázolni. Ha az ághossz információk 

nem állnak rendelkezésünkre (pl. bizonyos konszenzus fák esetén) vagy érdektelenek 

(ha csak a kapott fák elágazásrendszerére vagyunk kíváncsiak), akkor a 3.3. ábrán e-vel 

jelölt kladogram segítségével ábrázoljuk a fajok leszármazását.

3.3.   ábra:   A törzsfák alakja  

a:  gyökér nélküli fa;  b,  c,  d,  e: a  Taxon10 külcsoport segítségével gyökereztetett fák.  b: 
egyenes ágakkal ábrázolt gyökeres fa;  c: szögletes elágazásokkal ellátott gyökeres fa;  d: 
egy kör mentén kifeszített gyökeres fa. e: ághosszak nélküli kladogram.

A molekuláris  filogenetikai  kutatók feltételezik,  hogy  az  evolúció során egy 

fajból egy időben csak kettő és nem több faj keletkezett, ezért a faépítő módszerek 



STANDARD MOLEKULÁRIS FILOGENETIKAI MÓDSZEREK 29

általában  egy  elágazódási  pontból  csak  két  ágat  indítanak.  Más  szóval a  fa  csak 

bifurkális elágazódásokat  tartalmaz.  Bizonyos közel  rokon fajok esetében azonban 

nem mindig eldönthető a pontos leszármazási sorrend. Ilyen esetekben többszörös 

vagy  politomiális elágazás  kerül  a  (multifurkációs)  fára,  ahol  egy  nóduszból  több, 

mint két ág indul ki.

Kutatásaim során a törzsfákat a FigTree szoftver (Rambaut, 2006) segítségével 

jelenítettem meg.

3.5. Konszenzus fa készítő módszerek
Az egy-egy ortológ DNS szakasz alapján készített fák nem abszolút értelemben vett 

törzsfák,  csupán  génfák.  A  törzsfára  akkor  kaphatunk  jó  közelítést,  ha  a  lehető 

legtöbb  adatot  bevesszük  az  elemzésbe.  Ha  ugyanazon  fajok  több  ortológ 

szekvenciája alapján állítunk fel filogenetikai fát, akkor a különböző szekvenciákat 

elemezhetjük  külön,  az  eredmény-fákat  összegezve,  vagy  konkatenálhatjuk14 az 

összes  DNS  szakaszt,  egyetlen  „szuperszekvenciát”  létrehozva  minden  fajhoz. 

Minden szekvencia típusnál más-más evolúciós kényszerek érvényesülnek, ezért a 

nukleotidok szubsztitúciója különböző modellekkel írható le.  Ha az egyes ortológ 

szekvenciákat külön elemezzük, akkor minden típushoz a neki megfelelő nukleotid 

szubsztitúciós modellt  használhatjuk,  így nem csak a kapott  fa  topológiája,  de az 

ághosszai  is  releváns információt fognak hordozni.  Viszont,  ha a több szekvencia 

alapján kapott fák elágazásrendszere nem egyezik meg, akkor a fajok leszármazását 

tekintve  ellentmondáshoz  juthatunk.  Ekkor  célszerű  konszenzus  fát készíteni  az 

eredményekből, ami a meglévő fáink alapján a legjobban tükrözi majd a vizsgált fajok 

leszármazását.  A konkatenált szekvenciák elemezése  (valószínűleg) ugyan egyetlen 

fát  ad  végeredményül,  ám  ennek  a  fának  a  megbízhatósága  bizonyos  esetekben 

megkérdőjelezhető, mivel nem adaptálhatjuk egyenként a nukleotid szubsztitúciós 

modelleket a vizsgált szekvenciákhoz és az egyes gének is járhatnak eltérő evolúciós 

úton (Eernisse & Kluge, 1993;  Gadagkar et al, 2005;  Edwards et al, 2007; Kubatko & 

Degnan, 2007; Degnan & Rosenberg, 2009).

Gyakran  előfordul,  hogy  egy  elemzés  során  áttekinthetetlenül  sok  törzsfát 

kapunk (például, ha ugyanazon OTU-k több szekvenciája alapján készítettünk fákat), 

14 Konkatenálás: Sztringek (szekvenciák) egymás után fűzése. pl. CAAT+CGGT = CAATCGGT
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ekkor  valamilyen  módon  egységesíteni  kell  a  végeredményt.  Ennek  az  egyik 

módszere,  ha  a  kapott  fákat  egyesítjük,  vagyis  egy  konszenzus  törzsfát  készítünk 

belőlük.  Több  konszenzus  fa  készítő  eljárás  közül  itt  bemutatom  a 

legelterjedtebbeket.

A szigorú vagy  strict konszenzus fa (Rohlf, 1982;  Wilkinson & Thorley, 2001) 

úgy épül fel, hogy csak az összes kiindulási fában közös elágazásokat tartja meg. Így 

biztosan nem szerepel olyan elágazás a konszenzus fán, amely  valamennyi eredeti 

fában ne lett volna megtalálható. Ebből adódóan kicsi a feloldó képessége, vagyis az 

így nyert fában sok lehet a politómia, és  emiatt  többnyire nem ad választ a vizsgált 

OTU-k leszármazási viszonyaira.

A  többségi-szabály  vagy  majority  rule konszenzus  fa  (Margush  &  McMorris, 

1981) megengedi bizonyos ellentmondó elágazások felbukkanását, amennyiben ezek 

a kiindulási törzsfák több mint 50%-ában szerepeltek (a %-ot változtathatjuk). Így 

biztosan nem szerepel olyan elágazás a konszenzus fán, amely egyik eredeti fában 

sem volt megtalálható, de politómiális elágazások (kisebb számban) előfordulhatnak. 

Ez az egyik legtöbbször alkalmazott konszenzus készítő módszer.

Kiterjesztett, extended vagy greedy konszenzusnak (Bryant, 2003) a majority rule 

azon válfaját hívjuk, amikor százaléktól függetlenül azt az elágazást  tüntetjük fel a 

konszenzus fában, melyet a legtöbb kiindulási törzsfa támogat. A többségi-szabály és 

a kiterjesztett többségi-szabály konszenzus fák elágazásaiban meg lehet jeleníteni az 

ágak alátámasztottságának értékét,  az ú.n. ág-támogatottságot vagy branch support-

ot.  Vagyis  azt  a  százalék  értéket, amilyen  arányban  a  kiindulási  fákban  az  adott 

elágazás előfordult (3.4. ábra).
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3.  4  . ábra:   Többségi szabály konszenzus fa ág  -  támogatottsága  

a,  b,  c: Kiindulási fák. d:  Többségi szabály konszenzus fa,  az elágazásaiban százalékban 
kifejezett ág-támogatottságai értékekkel.

Az alkalmazott filogenetikai módszertől függően munkám során a konszenzus 

fákat  a  PHYLIP programcsomag  consense programjával, valamint  a  PAUP* és  a 

MrBayes szoftverek segítségével számítottam ki.

3.6. A törzsfák megbízhatóságának becslése: A Bootstrap analízis
Az  elkészült  törzsfa helyességéről  nem győződhetünk  meg  minden  kétséget 

kizáróan, csak becsülni tudjuk annak megbízhatóságát. A megbízhatóság tesztelésére 

több módszer létezik – jackknife (Penny et al, 1982), Kishino-Hasegawa teszt (Kishino 

& Hasegawa, 1989), Shimodaira-Hasegawa teszt (Shimodaira & Hasegawa, 1999), stb. 

–  melyek  közül  leginkább  az  egyszerű visszatevéses  újramintavételezésen  alapuló 

bootstrap (Efron,  1979;  Felsenstein,  1985) módszer terjedt  el.  Ezen  módszerek 

segítségével külön-külön becsülhető a törzsfa egyes elágazásainak megbízhatósága. A 

fenti eljárások közül dolgozatban csak az általam is alkalmazott, népszerű bootstrap 

analízisről adok leírást.

A  bootstrap  eljárást  sokféle  kutatási  területen használják.  Lényege,  hogy a 

meglévő  adatokból  visszatevéses  módszerrel  véletlenszerűen  mintákat  veszünk, 

ezekre  elvégezzük a  tesztelni kívánt  számítást, majd statisztikát készítünk.  Neve a 
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segíts  magadon kifejezésből  ered („pull  yourself  up  by  your  own  bootstrap15”).  A 

filogenetikai  célú  bootstrap  analízis  első  lépésében  a  szekvenciaillesztés egyes 

pozícióból  visszatevéses  mintavételezéssel  az  eredeti  szekvenciákkal  megegyező 

hosszúságú új szekvenciákat hozunk létre – általában 100 vagy 1000 darabot. Az így 

kapott  kevert  pozíciójú  és  összetételű  mesterséges szekvenciák  mindegyikére újra 

kiszámítjuk a filogenetikai  fát a tesztelni kívánt módszerrel.  Ha a bootstrappelést 

sokszor  (százszor,  ezerszer)  ismételjük,  akkor  sok  egymástól  valamilyen  szinten 

eltérő fát kapunk. Az így kapott fákból többségi szabály konszenzus fát készítünk és 

az  elágazásokra kiírjuk,  hogy  a fák hány százaléka támogatta azt. Ha  a bootstrap 

konszenzus fa topológiája megegyezik a kiindulási szekvenciákból kapott fáéval, és 

az  elágazásokban  található  ág-támogatottsági  értékek kellőképpen  nagyok  (~70-

80%-nál nagyobbak), akkor az elvégzett filogenetikai elemzést megbízhatónak szokás 

tekinteni.  Vagyis  a  vizsgált szekvenciák  és  a  választott  filogenetikai  módszer 

alkalmasak a  leszármazási  viszonyok rekonstruálására. Ha  a  fenti  állítások  nem 

teljesülnek  a  bootstrap  fára,  akkor  célszerű  más  szekvenciákat  vagy  evolúciós 

modellt, filogenetikai módszert választani.

Kutatásaim során a  bootstrap analízist  mindig azzal  a  szoftverrel  végeztem, 

amellyel az eredeti szekvenciákon alapuló fát is számítottam (pl. PAUP*, PHYLIP). Az 

alkalmazott evolúciós  modellt  bizonyos  esetekben  –  a  bootstrap  analízis 

számításigényessége miatt – leegyszerűsítettem (pl. GTR+I+G helyett Jukes-Cantor). 

Mivel a Bayes fák elágazásaiban már eleve fel van tüntetve azok megbízhatósága (a 

posteriori valószínűsége),  ezért  ezekben  az  esetekben  felesleges  és  nagyon 

számításigényes lenne a bootstrap analízis alkalmazása.

3.7. Fák összehasonlítása
A filogenetikai módszerek és evolúciós modellek tesztelésénél meg kell állapítanunk 

valamilyen objektív mérőszámot, mely alapján  vizsgálhatjuk, hogy egy rekonstruált 

törzsfa – és ezáltal a módszer – megbízható-e vagy sem. Ha szimulált szekvenciákat 

elemzünk,  ilyen  mérőszám  lehet,  a  kapott  fa  topológiájának  hasonlósága  a 

szimuláció  alapjául  szolgáló vezérfáéhoz.  További  teszteléseket  tesz  lehetővé,  ha 

15 A kifejezés Rudolf Erich Raspe: Münchausen báró kaladjai  könyvéből ered,  ahol a báró a saját  
cipőfűzőjénél (a magyar fordításban a saját hajánál) fogva húzta ki magát a mocsárból.
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ismert leszármazású élőlények törzsfáját készítjük el különböző módszerekkel, majd 

az eredményeket összehasonlítjuk azt az ismert fával. Munkám során két lehetséges 

megközelítéssel  számszerűsítettem a  rekonstruált fák,  és  rajtuk  keresztül  az 

alkalmazott filogenetikai módszerek megbízhatóságát: a  Robinson-Foulds fatávolság 

(Robinson & Foulds,  1981)  segítségével;  illetve a kapott  fák konszenzus  fáján lévő 

elágazások alátámasztottsági értékeivel (ez utóbbi egy saját fejlesztésű mérőszám: Ari 

et al, 2012).

3.7.1. Robinson-Foulds fatávolság
A fák közötti távolság mérő módszerek közül a  szimmetrikus különbség (symmetric  

difference)  vagy  Robinson-Foulds (RF)  távolság egyike  a leginkább  elterjedt 

eljárásoknak. A módszer két fa topológiája közti különbséget számszerűsíti, az ágak 

hosszát nem veszi figyelembe. Az összehasonlítandó két fa minden belső ága alapján 

két részre osztja a fán található fajokat – aszerint, hogy az adott ág melyik oldalán 

találhatóak. Így létrejön két lista a fajok partícióiról. A fák RF távolságát úgy kapjuk, 

hogy  összeadjuk  azon  partíciók  számát,  melyek  különböznek  a  két  fában 

(Felsenstein,  2004).  Ha  az RF  távolságot,  mint  a  filogenetikai  módszerek 

megbízhatóságának mérőszámát  kívánjuk  használni,  akkor  az  eredmény  fákat 

valamilyen  fix,  más  forrásból  megbízhatónak  minősített  fa  topológiájához  kell 

egyenként hasonlítani. Ha a fix és az eredmény fák között az RF távolság kicsi, akkor 

a tesztelt módszer megbízhatónak tekinthető. Az RF távolság minimum értéke 0 (ha 

nincs különbség a vizsgált fák közt), maximuma pedig a vizsgált fák méretétől függ.

Kutatásaim  során  a  fák  RF  távolságát  a  PHYLIP programcsomag  treedist 

programjával számítottam ki.

3.7.2. A konszenzus fa ág-támogatottságának átlaga
Míg az RF segítségével két fa  topológiájának eltérését számszerűsíthetjük, addig az 

ág-támogatottsági (branch support value) mérőszám a keletkezett fák konszenzusából 

indul  ki.  Adott  paraméterek  mellett,  minél  több  eredmény fa  elágazásrendszere 

azonos, annál nagyobb a belőlük készített kiterjesztett  többségi szabály konszenzus 

fa ágainak alátámasztottsága. Az ágak alátámasztottságának átlagát – ami minimum 

0, maximum 100 lehet – pedig a fák jóságát becslő mérőszámként is használhatjuk. 
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Figyelembe kell azonban vennünk, hogy a konszenzus fa topológiája megegyezik-e a 

fix  fáéval,  amihez az  eredményeinket  hasonlítjuk,  vagy sem. Amely  elágazás nem 

egyezik a konszenzus és a fix fa között, azon elágazások ág-támogatottságai értékét 

az elemzések során 0-ra csökkentettem.

Kutatásaim  során  a  konszenzus  fákat a  PHYLIP programcsomag  consense 

programjával készítettem.
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4. BOOLE ANALÍZIS

A  Boole  analízis  (röviden  BOOL-AN)  a  Boole-függvények Iteratív  Kanonikus 

Formáján (ICF) alapuló osztályozó módszer és molekuláris filogenetikai eljárás (Jakó, 

1983; Jakó & Ittzés, 1998; Jakó, 2007; Jakó et al, 2009; Ari et al, 2012; Jakó et al, 2012). 

Ebben a fejezetben elsősorban a  molekuláris  filogenetikai kutatásokra használható, 

ICF  algoritmuson  alapuló  Boole  analízis  módszerről  írok, vagyis  nem  fogok 

részletesen  kitérni  az  ICF  általános  bemutatására,  tulajdonságainak és 

viselkedésének részletes leírására, hiszen a hivatkozott forrásmunkákon kívül, Ittzés 

Péter is nagy részt szentel ezek leírásának a doktori disszertációjában (Ittzés, 2005).

4.1. Bevezetés: Az ICF módszer alkalmazása szekvenciák osztályozására
Ebben az alfejezetben bemutatom, hogy hogyan számolhatunk ki egy BOOL-AN fát, 

amihez először megfelelő módon  kódoljuk a  szekvenciákat,  majd alkalmazunk egy 

speciális  rendezési  eljárást, ezután  kiszámoljuk  a szekvenciák ICF-ét.  Majd az ICF 

eredményekből távolságszámítás közbeiktatásával  filogenetikai  fákat  készítünk.  Az 

eredményeket megjeleníthetjük ICF gráfok vagy  ordinációval kapott  ponttérképek 

formájában is (4.1. ábra).

4.1  . ábra:   A BOOL-AN eljárás fő lépései, és az eredmények megjelenítése  

a:  Szekvenciák illesztése.  b:  Szekvenciák kódolása molekuláris kóddal.  c: ICF számítás. 
d:  Távolság  számítás  az  ICF  eredményekből.  e:  ICF  gráf.  f:  Törzsfa  készítés.  g: 
Ponttérkép számítás. Átdolgozott ábra, eredetijének forrása: Jakó et al, 2009.
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A BOOL-AN módszer  lényeges  része  a  szekvenciák  matematikai  logikai 

nyelven  való  leírása,  azaz  Boole-kódolása  (Jakó,  2007).  Az  Eigen-féle  elméleti 

biológiai modellek (Eigen, 1985; Eigen, 1987; Eigen et al, 1989) abból indultak ki, hogy 

egy  L hosszúságú  szekvencia  minden  egyes  pozícióján  m alternatív  rendezési 

lehetőség képzelhető el. Nukleotid szekvenciák esetén m = 4, fehérje szekvenciáknál 

m = 20. Ez azt jelenti, hogy egy L = 1000 hosszúságú nukleotid szekvencia esetén 41000 

alternatív  lehetőség  adódik,  aminosav  szekvencia  esetén  pedig 201000,  azaz  a 

szekvencia-tér dimenziója  egyenlő a szekvencia  hosszával  (L),  a  kardinális  pontok 

száma pedig  mL. A szekvencia-tér  Eigen-féle interpretációja alapján  tehát,  az  n =  L 

dimenziós metrikus térben1 minden szekvenciát  egy  pont  jelöl  olyan rendezéssel, 

hogy  a  szomszédos  szekvenciák  csak  egy  nukleotidbázisban  vagy  aminosavban 

különböznek egymástól, azaz Hamming távolságuk2 egy.

Ellentétben  az  Eigeni  megközelítéssel  a  BOOL-AN  módszer  alapján  a 

szekvencia-térben  egy  pont  nem  egy szekvenciát,  hanem  egy nukleotidot,  vagy 

aminosavat jelöl. Így a szekvencia-tér dimenziója bináris esetben n = L helyett nmin ≥ 

log2  L, ahol  nmin az a legkisebb  n  ( n∈ℕ ), amire az állítás igaz. Ebben az esetben  a 

bináris változókból előállítható változó-kombinációk száma Nmin ≥ 2n. Ami azt jelenti, 

hogy  egy  L hosszúságú szekvencia  esetén  a  kódolható  pozíciók  száma  ≤ 2n,  azaz

L ≤ 2n.  Ebből  következik,  hogy  egy  L hosszúságú,  m szimbólum  típusból álló 

szekvencia kódolásához m darab nmin ≥ log2 L változós Boole-függvény, illetve m darab 

n dimenziós metrikus tér szükséges.  Egy L = 1000 hosszúságú nukleotid szekvencia 

esetén a szekvencia információ egyértelműen kódolható egy négy függvényből álló 

tízváltozós  Boole-függvény  rendszerrel.  A  szekvenciák  rendezésére,  illetve  a 

távolságok számítására szolgáló metrikus tér dimenziója ennek megfelelően n = 10, 

és a térben leképezhető pontok száma pedig  4 × 210 (mivel  210  = 1024 és  L = 1000 <  

1024).  A  jelen  módszer  alapján  tehát  a  gyakorlatban  előforduló  leghosszabb 

nukleotid,  illetve  aminosav  szekvenciák  is  különösebb  technikai  nehézség  nélkül 

elemezhetőek. Ezenkívül különösen fontos, hogy így nem csak a szekvenciák közötti 

távolságok, hanem a szekvencián belüli elemkapcsolatok is vizsgálhatóvá válnak.

1 Metrikus térnek nevezzük azt az absztrakt teret, melyre igazak a metrikus axiómák (Podani, 1997).

2 A  Hamming  távolság két  azonos  hosszúságú  sztring  eltérő  karaktereinek  száma.  Az  elnevezés 
Richard W. Hamming 1915-1998, amerikai matematikus nevéhez fűződik.
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A  fentiek  alapján  általános  esetben,  egy  tetszőleges  L hosszúságú,  m fajta 

bázisból álló szekvencia kódolása, illetve reprezentálása az  n dimenziós szekvencia-

térben a 4.1. táblázatban összefoglalt komplexitás-értékekkel jellemezhető.

4.  1.   t  áblázat  :   Az Eigen-féle és az   Jakó-féle   módszer szerinti szekvencia-tér összehasonlítása  

Logikai érték (k) Dimenzió (n) Az összes pont száma

Eigen-féle k = 2 n = L m L

Jakó-féle k = 2 n min ≥ log2 L m × 2 n

Ahol  L a szekvenciák hossza,  m az alternatív  elemek száma  (pl.  esetünkben a nukleotid bázisok  
száma, azaz  m = {A, T, C, G} vagyis m = 4).

4.2. Nukleotid és fehérje szekvenciák molekuláris kódja
Az eredeti ICF módszer bemeneti adatai nem szekvenciák, hanem Boole függvények. 

Ezért a  Boole analízis elvégzéséhez a kiindulási szekvenciáinkat  is  úgy kell  kódolni, 

hogy  a kétértékű  logika  segítségével  kezelhetőek  legyenek.  Ezért  minden 

szekvenciából egyenként, egyértelmű átalakítással, bináris sztringeket képzünk.  Az 

egy szekvenciához tartozó bináris sztringek összességét molekuláris kódnak nevezzük 

(Jakó, 2007; Jakó et al, 2009). A szekvencia információ leképezése során a nukleotid 

szekvenciákat a 4 különböző nukleotid típus, a fehérje szekvenciákat a 20 aminosav 

típus előfordulása szerint kódoljuk. Ennek megfelelően, amely pozíción előfordul az 

adott típusú nukleotid vagy aminosav, oda 1-est, ahol nem fordul elő oda 0-t írunk 

(4.1.  ábra  b).  Így minden pozícióban legfeljebb egy  helyen  lesz  1-es  a  4  nukleotid 

bázisnak  megfelelő  4  bináris  sztringben,  illetve  a  20  aminosavnak  megfelelő  20 

bináris sztringben.  A  gapet  („-”) tartalmazó pozíciókat  indirekt  módon kódoljuk, 

vagyis  adott  pozíción  az  összes  bináris  sztringben  0  található.  A  kódok  hossza 

megegyezik a szekvenciák hosszával.

4.3. Az Iteratív Kanonikus Forma (ICF) algoritmus
Az Iteratív Kanonikus  Formát (vagy ICF-et) előállító  algoritmus, mint azt a neve is 

mutatja, egy olyan átalakító eljárás, ami a Boole-függvények normál formában3 való 

megadását  iteratív  lépések  sorozatával  éri  el.  Az  ICF módszer  olyan  formában 

3 Boole függvények normál formája: lásd a 1.3. A Boole-algebra és a molekuláris filogenetika kapcsolata 
fejezetben.
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kódolja a szekvenciát, mely egyértelműen kifejezi az elsődleges szerkezetekben rejlő 

információt.  Feltárja  a  szekvencia  kulcspozícióit,  melyekből az  eredeti  szekvencia 

információveszteség nélkül, egyértelműen (vagyis kanonikus módon) visszaállítható. 

Az ICF módszer felfogható egy logikai szűrőként is, mely az adott szerkezetben rejlő 

szimmetriát és periodicitást mutatja ki.  Az ICF módszer és eredmény definiálható 

algebrai, táblázatos, gráf- és halmazelméleti formátumban, a dolgozatban ez utóbbi 

kettőt fogom legtöbbet alkalmazni.

4.3.1. A kiindulási adatok rendezése
Az ICF kiszámításához a bemeneti Boole-függvényt rendezni kell egy  n dimenziós 

térben, az úgynevezett n-kockán. Az n-kockát ábrázolhatjuk gráf formájában is, ahol 

a csúcspontokban az  n változó lehetséges értékei,  vektorai vannak. Két csúcs akkor 

van  összekötve,  ha  vektoraik  csak  egyetlen  bináris  értékben térnek  el  egymástól, 

vagyis, ha a magasabb rangon lévő csúcspont vektora magában foglalja – tartalmazza 

– az eggyel alatta lévő rang csúcspontjának vektorát. A bináris értékek rangja szerint 

az n-kockán külön szinteket határozunk meg. A rang a vektorban előforduló 1-esek 

számával  adható  meg.  A szintenkénti  csúcspontok  számát  a  Pascal-háromszög4 

értékei alapján is kiszámíthatjuk (de  ez az n-kocka dimenziójából is egyértelműen 

következik). 2, 3 és 4 dimenziós n-kockára mutatok példát a 4.2. ábrán, ahol az egyes 

csúcspontokat bináris és decimális szám formájában is megadom. Minden decimális 

szám kifejezhető binárisként és vice versa. Az átszámításban a 2 hatványai segítenek, 

erre hozok példát a 4.2. táblázatban.

4 Pascal-háromszög:  A binomiális  együtthatók háromszög alakban való elrendezése.  A binomiális 
együttható  egy  n elemű halmaz  k elemű részhalmaza, amely megmutatja, hogy hányféleképpen 

választhatjuk ki k-t n-ből, azaz nk  .
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4.2  . ábra:   2-, 3- és 4-dimenziós n-kockák  

A csúcspontok bináris  (csúcsponton belül)  és  a nekik megfelelő  decimális  (csúcspont 
mellett)  számokkal  vannak jelölve és  római  számmal  jelölt  rangok szerint rendezve.  
a: 2-dimenziós n-kocka. b: 3-dimenziós n-kocka. c: 4-dimenziós n-kocka.

4.  2  .   t  áblázat  :   Decimális számok átszámítása bináris szám  okk  á  

Decimális  
forma

2 
hatványa-

ként

Bináris  
forma

22 21 20

0 - 0 0 0

1 20 0 0 1

2 21 0 1 0

3 20 + 21 0 1 1

4 22 1 0 0

5 20 + 22 1 0 1

6 21 + 22 1 1 0

7 20 + 21 + 22 1 1 1

Az  n-kocka mérete és  dimenziója  már említett  módon (nmin  ≥ log2  L)  függ  a 

bemeneti  adatok  volumenétől,  adott  esetben a  szekvencia  hosszától.  Vagyis,  ha a 

nukleotid szekvencia hossza 3 vagy 4, akkor egy 2 dimenziós n-kockán (négyzeten), 

ha 5 és 8 közötti, akkor egy 3D-s n-kockán, ha 9 és 16 közötti, akkor egy 4D-s n-

kockán tudjuk rendezni – mert 4 = 22, 8 = 23 és 16 = 24. A szekvenciákat nukleotid vagy 

aminosav  típus  szerint  (4  és  20  n-kockán) rendezzük,  és  az  egyes  elemtípusokra 

külön-külön  számítunk ICF-et.  A  maximális  információtartalom  kiszűrése 
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érdekében a szekvenciákat mindkét  irányból (balról jobbra és jobbról balra,  vagyis 

DNS, RNS esetén: 5' → 3' és 3' → 5'5 irányból; fehérjék esetén: N-terminális → C-term. 

és C-term. → N-term.6 irányból) vizsgálva rendezzük, így az előbb említettnél kétszer 

több (8 és 40) a valóban kiszámolt ICF-ek száma szekvenciánként.

Ha ismerjük a megfelelő méretű n-kockát,  akkor  az n-kockán való rendezés 

annyit tesz, hogy a molekuláris kódban 1-essel jelölt előfordulások helyén feketére 

színezzük a gráf csúcspontjait, a 0-k helyét pedig kitöltetlenül (fehéren) hagyjuk. A 

rendezésnek többféle  lehetséges  módja létezik,  itt  alapvetően kettőre  térnék ki:  a 

lineáris és a parciális rendezésre, melyet az 4.3. ábra illusztrál. A lineáris rendezésnél a 

szekvencia (és a molekuláris kód) pozícióit 0-tól vagy 1-től (az 4.3. ábrán 0-tól) eggyel 

növekvő sorszámokkal,  folyamatosan számozzuk. Majd nukleotid (vagy aminosav) 

típusonként és irányonként a betöltött pozíciók helyeit fekete csúcsponttal jelöljük 

az  n-kockán.  Így  az  n-kocka  szerkezetéből  adódóan  előfordulhat,  hogy  a 

szekvenciában  egymás  mellett  lévő  azonos  bázisok  az  n-kockán  távol  esnek 

egymástól.  A másik lehetőség a parciális  rendezés.  Ekkor szintén 0-tól  vagy 1-től 

kezdjük sorszámozni a szekvencia  (és a molekuláris kód) pozícióit, ám a következő 

sorszámokat  az  n-kockán  rangonként  balról  jobbra  haladva osztjuk  ki.  Mintegy 

virtuálisan feltekerve a molekuláris kódot az n-kockára. Az 4.3. ábrán, a szemléltetés 

kedvéért csak az adenin nukleotid  molekuláris kódját és  pozícióit tüntettem fel, és 

csak 5' → 3' irányban rendeztem a szekvenciát. A parciális rendezést fekete nyilakkal is 

szemléltettem.  A  továbbiakban  látni  fogjuk,  hogy  a  különböző  rendezési  formák 

befolyásolják az ICF eredményeket is.

5 A DNS-lánc irányultsága: A DNS láncban található cukor és foszfát egységeket aszimmetrikus 5'-3' 
foszfodiészter kötések kapcsolják össze. Ennek megfelelően a DNS szál is polarizált: az egyik végén 
a  terminális  nukleotid  5'  szénatomján  foszforil  gyök,  a  másik  végén  a  terminális  nukleotid  3'  
szénatomján hidroxil gyök van. A DNS szál „normál” olvasási iránya (mely megegyezik a replikáció 
irányával)  az 5'  szénatomján foszforil  gyököt tartalmazó nukleotid felől halad a 3'  szénatomján 
hidroxil gyököt tartalmazó nukleotid felé. Ezt hívjuk 5' → 3' iránynak. Ha a DNS szálat az ellenkező 
irányból is olvashatjuk, melynek neve 3' → 5' irány.

6 A  fehérje  irányultsága: A  peptidkötésekkel  összekapcsolt  aminosavak  szintén  irányított  láncot 
képezve építik fel a fehérjéket.  A  „normál”  olvasási irány szerint (mely megegyezik a transzláció 
irányával) a fehérjét felépítő első aminosavnak egy szabad amin csoportja van (N-terminális), a  
lánc végén lévő aminosavnak pedig egy szabad karboxil  csoportja  (C-terminális).  Így  a  normál 
olvasási  irányt N-terminális  →  C-terminális  iránynak,  míg  a  fordítottat  C-terminális  →
N-terminális iránynak nevezzük.
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4.3  .   ábra:   Kiindulási adatok rendelkezésre az n-kockán  

a:  Lineáris  rendezés;  b:  Parciális  rendezés.  A kiindulási  szekvencia  a és  b esetben is 
ugyanaz, az egyes pozíciók sorszámozása azonban eltér. A rendezést, a példa kedvéért 
csak az  A-val jelölt  adenin nukleotid alapján,  5'→3'  irányban (balról jobbra) nézzük.  A 
előfordulási  helyei  a  kockák  fölött  van  kiírva,  melyeket  a  kockákon  fekete 
csúcspontokkal  jelölünk.  Az  egyes  csúcspontok  számozása  (zárójelben bináris,  alatta 
decimális formában) a csúcsok mellett található.  Átdolgozott ábra, eredetijének forrása:  
Jakó & Ittzés, 1998.

Ha az  4.3. ábrán bemutatott 5' → 3' adenin molekuláris kódot 3' → 5' irányban 

írjuk  fel  (vagyis  egyszerűen  jobbról  balra  növekvően  sorszámozzuk  a  szekvencia 

pozícióit) lineáris  esetben a  következőt  kapjuk:  A:  {0,  2,  4,  6,  8,  12,  14},  parciális 

esetben pedig A: {0, 2, 8, 5, 9, 11, 14} lesz az adenin molekuláris kódja.

4.3.2. Az ICF számításmenete
Az  elemezni  kívánt  szekvenciák  n-kockán  való  rendezése  után  nukleotid  (vagy 

aminosav) típusonként és mindkét irányból kiszámítjuk az ICF-et. Ennek leírásához 

definiálnom  kell  néhány  változót  és  fogalmat.  A  molekuláris  kód  n-kockán  való 

rendezésével tulajdonképpen felosztottuk az n-kocka által meghatározott teret (Mf). 

Mf halmaz két egymást kiegészítő részhalmaza: M f
1 , melyet a fekete csúcspontokkal 

jelöltünk ki és  M f
0 ,  a fehér csúcspontok halmaza.  A részhalmazok metszete üres 

halmaz: M f
1
∩M f

0
=∅ , és uniójuk maga az Mf: M f

1
∪M f

0
=M f .

Az ICF számítása során keletkező eredmény halmazok jelölése:  Si,j,  ahol  i az 

iterációs  lépés számát,  j  =  0,  1 pedig  az  ú.n.  tiltó („0”)  vagy  generáló („1”)  elemek 
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halmazát jelenti (lásd később). Az ICF-et két művelet segítségével számítjuk ki, ezek a 

β redukció és  az  α kiterjesztés.  A β redukció művelete  M f
1  halmaz  elemei  közül 

eltávolítja  azokat  a  magasabb  rangon  lévő  vektorokat  (csúcspontokat),  melyek 

tartalmaznak egy alacsonyabb rangú (és vele összekötött) vektort.  Tartalmazás alatt 

itt  azt  értem,  hogy  a  magasabb rangú  elem  csak  egy  bináris  értékben  tér  el  az 

alacsonyabb rangútól,  pl.  001-et tartalmazza  a 011 és  101 csúcspont,  így ez utóbbi 

kettőt a 001 elem a β redukció műveletnél eltávolítja. Az α kiterjesztés művelet során 

egy adott vektorhoz hozzárendeljük az összes olyan magasabb rangú vektort, amely 

tartalmazza az adott csúcspontot. Például 100 az α kiterjesztés során generálja az 101, 

110 és  111 csúcspontokat.  A β redukció és az α kiterjesztés műveletek több ranghoz 

tartozó  elemekre alkalmazhatóak,  nem  csak  a  szomszédosokra.  Ezért  az  ICF  az 

ismert  egyszerűsítési  eljárásokkal  ellentétben,  melyek  lokális  algoritmusokon 

alapulnak, globális algoritmusnak tekinthető. Az ICF  kiszámítása  során a β és az  α 

műveleten kívül  még  a  konjunkció (AND,  ∧,  ∙)  és  a  diszjunkció (VAGY, ∨,  +) 

műveleteket alkalmazzuk, amit halmazműveletekként metszetnek (∩) és egyesítésnek 

(unió, ∪) hívunk.

A fenti műveleteket kombinálva, több iterációs lépésen keresztül megkapjuk a 

kiindulási  adataink  Iteratív  Kanonikus  Formáját,  azaz  az  Si,j részhalmazok 

összességét, melyet ICF gráfként is ábrázolhatunk. Az iterációs lépések (i) száma függ 

a kiindulási adatstruktúra méretétől és összetettségétől: i
n1

2
 (ahol n az n-kocka 

dimenziója),  így  lineárisan  változik  a  kiindulási  adatok  hosszával.  A  műveleteket 

M f
1 ,  M f

0  kiindulási adatokra, és a számítások közben keletkező  ℜ -rel jelölt és 

ciklikus maradéknak nevezett halmazokra alkalmazzuk. Az iterációt addig folytatjuk, 

míg ℜ  üreshalmaz nem lesz. A számításmenetet  leírhatjuk algoritmikus formában 

(lásd lejjebb), illetve megjeleníthetjük n-kockán és gráfokon bemutatva (4.4. ábra).
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Az ICF algoritmus7

 1. Kiindulási adatok rendezése a megfelelő n-kockán, M f
1  és M f

0  definiálása.

 2. i=1, j=1, ℜ1,1=M f
1

 3. Végezd, amíg ℜ=∅  igaz lesz:

 3.1.  β ℜi ,1=S i,1

 3.2.  α(Si,1)

 3.3.  α S i,1∩M f
0
=ℜi ,0 , j=0

 3.4.  β ℜi ,0=Si ,0

 3.5.  α(Si,0)

 3.6.  α S i,0∩M f
1
=ℜi1,1

 3.7.  i+1-gyel vissza a 3. pontra

 4. Si,1 és Si,0 halmazok kigyűjtése

7 ICF algoritmus: Eredetileg Jakó Éena doktori értekezésében jelent meg (Jakó, 1983). A leírást Ittzés 
Péter doktori értekezése (2005) és Jakó és mtsai. cikke (2009) alapján készítettem el.
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1. M f
1
∪M f

0
=M f

2.ℜ1,1=S 1,1 3.αS1,1

4. αS1,1∩M f
0
=ℜ1,0

5.ℜ1,0=S 1,0 6.α S 1,0

7.α S1,0∩M f
1
=ℜ2,1

8. ICF gráf 9. Visszaállítás

4.4  .   ábra:   Az ICF számításmenetének bemutatása n-kockán  

Egy kettes  számrendszerben felírt,  háromváltozós  függvény M={(010),(100),(011),(110)} 
alapján. 1-7: ICF kiszámítása. 8: Az  Si,1 és  Si,0 eredmények megjelenítése az ICF gráfon, 
fekete  és  fehér  csúcspontokkal.  9:  A  kiindulási  adatok  visszaállítása  az  ICF  gráfból.  
Átdolgozott ábra, eredetijének forrásai: Jakó & Ittzés, 1998; Ari, 2004; Ittzés, 2005 és Jakó et  
al, 2009.

Az ICF számítás végeredményét Si,1 és Si,0 fejezi ki. Az eredményt megadhatjuk 

halmaz, vektor, bináris sztring, decimális számok és gráf formájában is. A 4.4. ábrán 

bemutatott számításmenet nem lép túl i = n - 1 -en. A keletkezett eredmény halmaz 

formában  megadva:  S1,1 = {(010),  (100)},  S1,0 = {(101)};  ugyanez decimális számokkal 
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kifejezve: S1,1: {2, 4}, S1,0: {5}, illetve bináris sztringként: S1,1: 00101000, S1,0: 00000100. 

Si,1 részhalmaza M f
1 -nek, Si,0 pedig M f

0 -nek.

Ha az Si,1 eredményeket fekete, az Si,0-kat pedig fehér csúcspontokkal jelenítjük 

meg,  és  az  n-kocka  szerint  a  megfelelő  értékeket  összekötjük,  illetve  rangonként 

rendezzük,  akkor megkapjuk az úgynevezett  ICF gráfot,  mely az ICF eredmények 

grafikus megjelenítési formája (4.4. ábra 8.). Az ICF gráfok alkalmasak a kiindulási 

adatszerkezetek vizuális megkülönböztetésére,  osztályozására,  továbbá látni fogjuk, 

hogy az ICF gráfokat össze is lehet vonni, és távolságot is számíthatunk közöttük.

Az ICF gráf  egy irányított,  aciklikus,  színezett  nem teljes  páros  gráf.  A gráf 

fekete  és  fehér  csúcspontjai  az  n-kocka  azon  csúcsainak  részhalmazai,  melyek 

minimálisan  szükségesek  ahhoz,  hogy  a  kiindulási  adatainkat  egyértelműen 

visszaállítsuk.  Az  ICF  gráf  színezésének  értelmezése  kissé  eltér  a  kiindulási 

adatokétól.  A gráf fekete csúcspontjai  az úgynevezett  generáló-,  a  fehérek pedig a 

tiltó funkciót látnak el  (ennek megfelelően generáló és tiltó csúcspontoknak vagy 

elemeknek  is  nevezhetjük  őket).  Ha  az  ICF  gráfot  ráhelyezzük  a  neki  megfelelő 

méretű  n-kockára  és  követjük  azt  a  szabályt,  hogy  a  fekete  csúcspontok a  velük 

összeköttetésben  és  rangban  feljebb  elhelyezkedő  csúcsokat  szintén  feketére 

színezik, a fehér csúcsok pedig gátolják a további színezést, akkor veszteségmentesen 

visszaállítottuk a kiindulási adatainkat (4.4. ábra 9.). Ami bizonyítja, hogy az ICF csak 

átalakítja de nem csökkenti az adatok információtartalmát.

4.4. Távolságszámítás az ICF eredményekből
A kiindulási adataink ICF átalakítás utáni osztályozásának kézenfekvő módja, hogy 

az Si,j eredmények között páronként távolságot számolunk, majd a távolságok alapján 

kalkuláljuk  ki  az  osztályozáshoz szükséges  fát  vagy  ponttérképet.  A 

távolságszámításnak  többféle  módja  lehetséges,  segítségül  hívhatunk  jól  ismert 

formulákat,  mint  az  Euklideszi  és  a  Jaccard  távolság (Podani,  1997), vagy 

használhatunk  olyat,  amely  hatékonyan  alkalmazkodik  az  ICF  tulajdonságaihoz, 

mint a BOOL-AN módszer- és szoftverben bevezetett ICF gráf távolság,  (Jakó  et al, 

2009; Jakó et al, 2012).

Mivel  a  dolgozat  eredményei  kizárólag DNS és  RNS szekvenciákra épülnek, 

ezért a fehérje szekvenciákra vonatkozó leírásoktól a továbbiakban eltekintek,  ám 
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azok egyértelműen következnek a nukleotid szekvenciákra értelmezett szabályokból. 

Figyelembe véve,  hogy  egy-egy  szekvenciából  is  több ICF eredmény keletkezik (a 

nukleotidok típusának és az olvasási irányának megfelelően), először a szekvenciák 

ICF  eredményeit  kell  egyértelműen  megadnunk.  Ennek  egyszerű  módja,  ha 

következetesen – minden szekvenciában azonos rendben – összevonjuk azokat. Az, 

hogy  konkrétan milyen sorrendben illesztjük egymás  után az  eredményeket  nem 

befolyásolja a távolságszámítást.  Az egyik, általunk is használt lehetséges megoldás 

pl. ez: 5' → 3' A, T, C, G és 3' → 5' A, T, C, G. A 4.3. ábra példa szekvenciájának (SeqX) és 

egy másik példaként felhozott fiktív nukleotid szekvenciának (SeqY, lásd lejjebb) ICF 

eredménye a  (parciális  rendezéssel,  0-tól  induló pozíció  számozással  és decimális 

formátumban) a 4.3. táblázatban található.

      0  1  2  4  8  3  5  6  9 10 12  7 11 13 14 158

SeqX: -  A  G  A  -  T  C  A  T  A  G  A  C  A  T  A

SeqY: C  A  G  A  T  -  C  C  T  C  G  A  T  A  T  A

8 A szekvencia pozíciók parciális rendezés szerinti, 0-tól induló sorszámozása.
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4.  3.   t  áblázat  :   SeqX és SeqY   szekvenci  ák   ICF eredménye  i  

Irány Nukl. SeqX SeqY

5'→3' A S1,1: {1, 4, 10}
S1,0: {3, 5, 9, 12}
S2,1: {7, 13}

S1,1: {1, 4}
S1,0: {3, 5, 6, 9, 12}
S2,1: {7, 13}

T S1,1: {3, 9, 14} 
S1,0: {7, 11, 13} 

S1,1: {8}
S1,0: {10, 12}
S2,1: {11, 14}
S2,0: {15}

C S1,1: {5, 11} 
S1,0: {7, 13} 

S1,1: {0, 5, 6, 10}
S1,0: {7, 11, 13, 14}

G S1,1: {2, 12} 
S1,0: {3, 6, 10, 13} 

S1,1: {2, 12}
S1,0: {3, 6, 10, 13}

3'→5' A S1,1: {0, 2, 5, 8} 
S1,0: {3, 6, 10, 12} 
S2,1: {11, 14} 
S2,0: {15} 

S1,1: {0, 2, 8}
S1,0: {3, 6, 9, 10, 12}
S2,1: {11, 14}
S2,0: {15}

T S1,1: {1, 6, 12} 
S1,0: {3, 5, 9, 14} 

S1,1: {1, 4}
S1,0: {3, 5, 9, 12}
S2,1: {7}
S2,0: {15}

C S1,1: {4, 10} 
S1,0: {5, 6, 11, 12} 

S1,1: {5, 9, 10}
S1,0: {7, 11, 13, 14}
S2,1: {15}

G S1,1: {3, 13} 
S1,0: {7, 11}

S1,1: {3, 13}
S1,0: {7, 11}

Két szekvencia ICF eredményének különbözőségét kiszámolhatjuk  Euklideszi 

vagy Jaccard távolság (illetve számos egyéb, itt nem részletezett) formula segítségével, 

a  hozzájuk  tartozó  2×2-es  kontingencia-táblázat alapján  (4.4. táblázat).  A 

kontingencia-táblázatban  a-val  jelöljük  azon  elemek  számát,  melyek  mindkét 

szekvencia  ICF  eredményére  jellemzőek  (I,  I  vagyis  igaz,  igaz),  b a  csak  az  1. 

szekvenciára (SeqX) jellemző elemek száma  (I, H vagyis igaz,  hamis),  c a csak a 2. 

szekvenciára  (SeqY) jellemző elemek száma  (H,  I)  és  d az  egyik szekvenciára sem 

jellemző elemek száma (H, H). 
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4.  4  .   t  áblázat  :   Kontingencia-táblázat  

SeqX

I H

SeqY
I a b

H c d

Az ICF eredményekből egyértelműen ki lehet számolni a kontingencia-táblázat 

a, b és c értékeit, úgy hogy Si,1-et és Si,0-t külön kezeljük mindkét irányból (jelölése D, 

mint direction)  és minden nukleotid típusra (jelölése U, mint nUcleotide),  ám ennek 

két lehetséges megközelítési módja létezik. A  összevontnak nevezett számítási mód 

(jelölése  co,  mint  combined) esetében a  különböző  iterációs  lépésben  (jelölése  I) 

kapott azonos értékeket azonosságként kezeljük – vagyis aco értékét növeljük vele.  A 

strukturáltnak hívott (jelölése st) esetben pedig ugyanezt a helyzetet különbözőségként 

kezeljük,  vagyis  bst és cst értékét  növeljük  vele. Erre  lehet  példa a  4.3.  táblázatban 

aláhúzással jelölt 5' → 3' T Si,1 eredmény részben található 14-es, mely SeqX-ben az első 

iterációs lépésben jött ki (S1,1) SeqY-ban pedig a másodikban (S2,1).

Az a, b és c értékek kiszámítási módja:

összevont esetben:

a co= ∑
d∈D ,u∈U

∣Seqd ,u , S1

X
∩Seqd ,u , S1

Y
∣∣Seqd ,u ,S0

X
∩Seqd ,u ,S0

Y
∣

b co= ∑
d∈D ,u∈U

∣Seqd , u , S1

X
∖ Seqd , u , S1

Y
∣∣Seqd ,u ,S0

X
∖Seqd ,u ,S0

Y
∣

c co= ∑
d∈D ,u∈U

∣Seqd ,u , S1

Y
∖Seqd ,u , S1

X
∣∣Seqd ,u ,S0

Y
∖ Seqd ,u ,S 0

X
∣

strukturált esetben:

a st= ∑
d∈D ,u∈U ,i∈ I

∣Seqd ,u ,S i , 1

X
∩Seqd ,u ,Si , 1

Y
∣∣Seqd ,u ,Si , 0

X
∩Seqd ,u , Si , 0

Y
∣

b st= ∑
d∈D ,u∈U ,i∈I

∣Seqd ,u ,Si , 1

X
∖Seqd ,u , Si ,1

Y
∣∣Seqd ,u , Si ,0

X
∖ Seqd ,u ,S i , 0

Y
∣

c st= ∑
d∈D ,u∈U ,i∈ I

∣Seqd ,u ,S i , 1

Y
∖Seqd ,u ,Si , 1

X
∣∣Seqd ,u ,Si , 0

Y
∖ Seqd , u , Si , 0

X
∣
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jelölések, definíciók: 

SeqX : egyik szekvencia ICF eredményei

SeqY : másik szekvencia ICF eredményei

D = {5' → 3', 3' → 5'}

U = {A, T, C, G}

I =  {1,  2,  …, Nmax} az iterációs lépés száma,  ahol  Nmax  ≤ (n + 1)  /  2,  ahol  n az 

aktuális n-koncka dimenziója

S1: az ICF eredmény generáló csúcspontjai (fekete)

S0: az ICF eredmény tiltó csúcspontjai (fehér)

| : a számosság jelölése (a halmazban található elemek száma)

\ : halmazok kivonása

Az  4.5. táblázatban bemutatok egy-egy példát az összevont és a strukturált módon 

történő  kontingencia-táblázat  kiszámítására  a  4.3.  táblázatban található  ICF 

eredmények alapján, ahol piros betűvel jelölöm az a, kék betűvel b és zöld betűvel c 

értékét növelő eredményeket.
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4.  5  .   t  áblázat  :   A k  ontingencia-táblázat   értékeinek kiszámítása   SeqX és SeqY ICF eredményei alapján  

Összevont Strukturált

Irány Nukl. SeqX SeqY SeqX SeqY

5'→3' A S1,1:{1, 4, 10}
S1,0:{3, 5, 9, 12}
S2,1:{7, 13}

S1,1:{1, 4}
S1,0:{3, 5, 6, 9, 12}
S2,1:{7, 13}

S1,1:{1, 4, 10}
S1,0:{3, 5, 9, 12}
S2,1:{7, 13}

S1,1:{1, 4}
S1,0:{3, 5, 6, 9, 12}
S2,1:{7, 13}

kon. aco: 8, bco: 1 cco: 1 ast: 8, bst: 1 cst: 1

T S1,1:{3, 9, 14} 
S1,0:{7, 11, 13} 

S1,1:{8}
S1,0:{10, 12}
S2,1:{11, 14}
S2,0:{15}

S1,1:{3, 9, 14} 
S1,0:{7, 11, 13} 

S1,1:{8}
S1,0:{10, 12}
S2,1:{11, 14}
S2,0:{15}

kon. aco: 1, bco: 5 cco: 5 ast: 0, bst: 6 cst: 6

C S1,1:{5, 11} 
S1,0:{7, 13} 

S1,1:{0, 5, 6, 10}
S1,0:{7, 11, 13, 14}

S1,1:{5, 11} 
S1,0:{7, 13} 

S1,1:{0, 5, 6, 10}
S1,0:{7, 11, 13, 14}

kon. aco: 3, bco: 1 cco: 5 ast: 3, bst: 1 cst: 5

G S1,1:{2, 12} 
S1,0:{3, 6, 10, 13} 

S1,1:{2, 12}
S1,0:{3, 6, 10, 13}

S1,1:{2, 12} 
S1,0:{3, 6, 10, 13} 

S1,1:{2, 12}
S1,0:{3, 6, 10, 13}

kon. aco: 6, bco: 0 cco: 0 ast: 6, bst: 0 cst: 0

3'→5' A S1,1:{0, 2, 5, 8} 
S1,0:{3, 6, 10, 12} 
S2,1:{11, 14} 
S2,0:{15} 

S1,1:{0, 2, 8}
S1,0:{3, 6, 9, 10, 12}
S2,1:{11, 14}
S2,0:{15}

S1,1:{0, 2, 5, 8} 
S1,0:{3, 6, 10, 12} 
S2,1:{11, 14} 
S2,0:{15} 

S1,1:{0, 2, 8}
S1,0:{3, 6, 9, 10, 12}
S2,1:{11, 14}
S2,0:{15}

kon. aco: 10, bco: 1 cco: 1 ast: 10, bst: 1 cst: 1

T S1,1:{1, 6, 12} 
S1,0:{3, 5, 9, 14} 

S1,1:{1, 4}
S1,0:{3, 5, 9, 12}
S2,1:{7}
S2,0:{15}

S1,1:{1, 6, 12} 
S1,0:{3, 5, 9, 14} 

S1,1:{1, 4}
S1,0:{3, 5, 9, 12}
S2,1:{7}
S2,0:{15}

kon. aco: 4, bco: 3 cco: 4 ast: 4, bst: 3 cst: 4

C S1,1:{4, 10} 
S1,0:{5, 6, 11, 12} 

S1,1:{5, 9, 10}
S1,0:{7, 11, 13, 14}
S2,1:{15}

S1,1:{4, 10} 
S1,0:{5, 6, 11, 12} 

S1,1:{5, 9, 10}
S1,0:{7, 11, 13, 14}
S2,1:{15}

kon. aco: 2, bco: 4 cco: 6 ast: 2, bst: 4 cst: 6

G S1,1:{3, 13} 
S1,0:{7, 11}

S1,1:{3, 13}
S1,0:{7, 11}

S1,1:{3, 13} 
S1,0:{7, 11}

S1,1:{3, 13}
S1,0:{7, 11}

kon. aco: 4, bco: 0 cco: 0 ast: 4, bst: 0 cst: 0



BOOLE ANALÍZIS 51

A  két  példa szekvenciára  vonatkoztatva  az  összevont  módszer  szerint  számolt 

kontingencia értékek tehát a következők:

aco = 8 + 1 + 3 + 6 + 10 + 4 + 2 + 4 = 38

bco = 1 + 5 + 1 +0 + 1 + 3 + 4 +0 = 15

cco = 1 + 5 + 5 + 0 + 1 + 4 + 6 + 0 = 22

Ugyanez a strukturált esetben:

ast = 8 + 0 + 3 + 6 + 10 + 4 + 2 + 4 = 37

bst = 1 + 6 + 1 +0 + 1 + 3 + 4 +0 = 16

cst = 1 + 6 + 5 + 0 + 1 + 4 + 6 + 0 = 23

Mint látszik a kontingencia-táblázat értékeinek kiszámításakor d értékét nem 

számoltuk, ugyanis nehézségekbe ütközik annak megállapítása, hogy hány olyan ICF 

eredmény  létezhet,  ami  egyik  szekvenciára  sem  jellemző.  Így  az  alkalmazott 

távolságszámító formulák is csak a, b és c értékeken alapulnak.

4.4.1. Euklideszi és Jaccard távolság
Két  szekvencia  ICF  eredményének Euklideszi távolsága  (ET) a  különbözőségük 

összegének gyöke, vagyis a kontingencia-táblázat b és c értékeinek összegének gyöke: 

ET SeqX ,SeqY= bc . Az elsősorban az ökológiában használt Jaccard-indexen (Podani, 

1997) alapuló távolság  (JT)  b és  c értékeken  kívül  a-t  is  figyelembe  veszi: 

JT SeqX ,SeqY=1−
a

abc
.  A  képletekbe  behelyettesítve  megkapjuk  a  két  példa 

szekvenciánk Euklideszi és Jaccard távolságát összevont és strukturált kontingencia 

értékekkel: 

ET co=1522=6,0828 ,  JT co=1−
38

381522
=0,4933 ,

ET st=1623=6,2450 ,  JT st=1−
37

371623
=0,5132 .

4.4.2. Az egyesített ICF gráf távolság
Mivel az Euklideszi és a Jaccard távolság nem használja ki teljes mértékben az ICF 

eredmények  minden  sajátosságát,  ezért  bizonyos  esetekben  torzíthatják  a 

végeredményt.  Itt  arra  a  sajátosságra  gondolok,  mint  hogy  az  ICF eredményeket 
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gráfon jelenítjük meg, ahol a csúcspontok összekötése jelentéssel bír. Továbbá az n-

kocka rangjainak különböző szerepe is számít a végeredmény szempontjából, vagyis 

az  alsóbb  rangon  lévő  elemek  mindig  „fontosabbak”,  mint  a  felsők,  mert  több 

felettük lévő elemet tudnak generálni,  illetve tiltani. Erre adhat megoldást a Jakó 

Éena  által bevezetett  és Kézdi Norbert által  továbbfejlesztett  egyesített ICF gráfok 

rangok  szerint  súlyozott  távolsága  (merged  ICF  graph  distance),  röviden  ICF  gráf 

távolság vagy IGT (Jakó et al, 2009; Jakó et al, 2012). Melynek segítségével közvetlenül 

az  ICF  gráfokból  számolhatunk  távolságot,  a  kontingencia-táblázat  értékeinek 

kiszámolása nélkül.

Az egyesített ICF gráf távolság algoritmusa

Két szekvencián (SeqX és SeqY) és egy irányból bemutatva:

1. ICF gráfok létrehozása  

A, T, C, G bázisokra külön-külön.

2. Egyesített ICF   gráfok létrehozása  

A,  T,  C,  G  bázisok  alapján  létrehozott  ICF  gráfok  csúcspontjainak 

összevonása  egyetlen gráfba  szekvenciánként.  A  fekete  csúcspontok  (Si,1) 

egyediek és felülírják a (másik típusú nukleotidhoz tartozó) fehéreket (Si,0). A 

fehér csúcspontok esetében előfordulhat, hogy egy csúcsponthoz egynél több 

(legfeljebb 4) nukleotid típus tartozik.

ESeqX,1: SeqX  egyesített  ICF gráfjának  generáló  elemei  (teli  vagy  fekete  

csúcspontjai)

ESeqX,0: SeqX egyesített ICF gráfjának tiltó elemei (üres vagy fehér csúcspontjai)

ESeqX: SeqX egyesített ICF gráfján található összes csúcspont

ESeqX ,1=SeqX A , S i ,1∪SeqX T , S i ,1∪SeqX C ,S  i,1∪SeqX G ,S i ,1

ESeqX ,0=SeqX A ,S i ,0∪SeqX T , S i ,0∪SeqX C ,S i ,0∪SeqX G , S i ,0 ∖ESeqX ,1
9

ESeqX=E SeqX ,1∪ESeqX ,0

Ugyanezt SeqY-ra elvégezve megkapjuk ESeqY,1-et és ESeqY,0-t.

9 A kivonás halmazműveleti jelölése: \
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3. A konszenzus csúcspontok kivonása az egyesített ICF gráfokból

Az  egyik  szekvenciához  tartozó  E elemek  közül  eltávolítjuk  azokat az 

elemeket,  melyek  paritásonként  (0,  1)  megegyeznek a  másik  szekvencia 

molekuláris kódjával (Mf
(1) és Mf

(0)). Így kapjuk a K halmazokat.

M f ,SeqX
1 :  SeqX; M f ,SeqY

1 :  SeqY molekuláris  kódjának  jelenlétét kódoló  

részhalmaza (azon pozíciók halmaza, ahol egy adott nukleotid jelen  

van a szekvenciában).

M f ,SeqX
0 :  SeqX;  M f ,SeqY

0 : SeqY molekuláris  kódjának  hiányát kódoló  

részhalmaza (azon pozíciók halmaza, ahol egy adott nukleotid nincs  

jelen a szekvenciában).

KSeqX=ESeqX ,1 ∖M f ,SeqY
1

∪ESeqX ,0∖M f , SeqY
0



KSeqY=ESeqY ,1 ∖M f ,SeqX
1

∪ESeqY ,0∖M f , SeqX
0



Ha az egyesített gráfon volt olyan tiltó csúcspont, melyet több Si,0 is alkotott, 

akkor az  a  csúcspont  csak akkor  tűnik el K-ból,  ha a  másik szekvencia  az 

összes érintett nukleotid típus szerinti Mf
(0) halmaza tartalmazza.

4. A     K   gráfok között  i rangonként súlyozott távolság kiszámítása  

KSeqX és  KSeqY gráfon  megszámoljuk  a  csúcspontokat,  majd  rangonként 

csökkenő mértékben súlyozzuk őket.

n: az ICF gráfon található rangok száma (vagyis az n-kocka dimenziója)

r: az aktuális rang száma, r∈ℝ , ℝ={0,1, , n}

zr: az adott rangon található csúcspontok száma K gráfokban

vr: adott rangon található csúcspontok (vertex)  száma súlyozva,  SeqX esetén 

vr,SeqX, SeqY-nál vr,SeqY.

IGT: egyesített ICF gráf távolság

K gráf  adott  rangján  található  csúcspontok számát  (zr)  n-r+1-gyel  súlyozva 

megkapjuk vr-t: vr = zr × (n - r + 1).

Ha a K gráfon van olyan tiltó csúcspont, mely a több nukleotid típus szerint is 

tiltva van (maradt a 3. lépés után is), akkor az a csúcspont is csak 1-nek,  és 

nem a neki megfelelő nukleotid típus számának számít.
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Az egyesített gráf távolságot úgy kapjuk, hogy  vr-t  K gráfok összes rangjára 

kiszámoljuk,  majd  az  eredményt  (a  2  gráf  miatt)  osztjuk  2-vel: 

IGT=

∑
r∈R

v r , SeqXv r ,SeqY 

2
.

Ha mindkét irányból kiszámoljuk a szekvenciák ICF-ét és egyesített ICF gráf 

távolságát,  akkor a érték (az 5'  → 3'  irányhoz és  a  3'  → 5'  irányhoz tartozó) 

összeadódik.

Az egyesített ICF gráf kiszámítását SeqX példáján a 4.5. ábra illusztrálja.

4.5  .   ábra:   SeqX ICF gráfjai és a belőlük képzett egyesített ICF gráf  

SeqX 5' → 3' parciális, 0-tól induló kódolású ICF gráfjai (A, T, C, G-vel jelölve a megfelelő 
nukleotid típusokat)  és  az  ezekből  képzett  egyesített  gráf  (ESeqX).  A:  kék,  T:  zöld,  C: 
narancs, G nukleotid: pirossal jelölve. A teli színezett csúcspontok a generáló elemeket,  
az üres színes szegélyű csúcspontok a tiltó elemeket jelölik. A szürke csúcspontok az n-
kocka azon csúcspontjai, melyekre nem terjednek ki az ICF és ESeqX gráfok.

A  szekvenciák  E gráfjainak  értékeit  és  molekuláris  kódjait a  4.6.  táblázat 

tartalmazza. A SeqX E gráfjainak értékeit a SeqY molekuláris kódjaival hasonlítottam 

össze és vice versa. A megfelelő E és Mf értékek metszetét a táblázatban aláhúzással, a 
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4.6.  ábrán sárga színnel jelöltem.  Miután a megfelelő  Mf értékeket kivontuk az  E 

gráfokból,  megmaradnak a táblázatban és  az  ábrán  lila  és  türkiz  színnel  kiemelt 

csúcspontok. Lilával  a KSeqX gráfra  jellemző,  a  türkizzel  pedig  KSeqY-ra  jellemző 

értékeket jelöltem. Vagyis ezek lesznek a K gráfok azon csúcspontjai, melyek között 

az egyesített ICF gráf  távolságot számítjuk.  A példa szekvenciák közötti távolságok 

kiszámítását a 4.7. táblázatban mutatom be.

      0  1  2  4  8  3  5  6  9 10 12  7 11 13 14 15

SeqX: -  A  G  A  -  T  C  A  T  A  G  A  C  A  T  A

SeqY: C  A  G  A  T  -  C  C  T  C  G  A  T  A  T  A

4.  6.   t  áblázat  :   A   SeqX és SeqY   szekvenciák   egyesített gráfjának és   molekuláris kódj  ainak értékei  

Nukl. ESeqX,1 Mf
(1)

SeqY ESeqX,0 Mf
(0)

SeqY ESeqY,1 Mf
(1)

SeqX ESeqY,0 Mf
(0)

SeqX

A 1, 4, 7, 
10, 13

1, 4, 7, 13, 
15

- 0, 2, 3, 5, 
6, 8, 9, 
10, 11, 12, 
14

1, 4, 7, 
13

1, 4, 6, 
10, 7, 13, 
15

3, 9 0, 2, 3, 5, 
8, 9, 11, 
12, 14

T 3, 9, 14 8, 9, 11, 14 - 0, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 
10, 12, 13, 
15

8, 11, 
14

3, 9, 14 15 0, 1, 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 
10, 11, 
12, 13, 15

C 5, 11 0, 5, 6, 10 - 1, 2, 3, 4, 
7, 8, 9, 12, 
13, 14, 15

0, 5, 6, 
10

5, 11 - 0, 1, 2, 3, 
4, 6, 7, 
8, 9, 10, 
12, 13, 
14, 15 

G 2, 12 2, 12 6 0, 1, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 
13, 14, 15

2, 12 2, 12 3 0, 1, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 
13, 14, 15

Jelölések: ESeqX,1 ∩ Mf
(1)

SeqY ; ESeqX,0 ∩ Mf
(0)

SeqY ; ESeqY,1 ∩ Mf
(1)

SeqX ; ESeqY,0 ∩ Mf
(0)

SeqX : aláhúzás

KSeqX: lila; KSeqY: türkiz
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4.6  .   ábra:   A két szekvencia egyesített ICF gráfjai és K gráfjai  

EseqX:  SeqX egyesített  ICF gráfja;  ESeqY:  SeqY egyesített  ICF gráfja,  A:  kék,  T: zöld,  C: 
narancs, G nukleotid: pirossal jelölve. KSeqX: SeqX K gráfja, ahol lilával vannak jelölve az 
egyedi csúcspontok és sárgával a SeqY molekuláris kódjával egyező  csúcspontok. KSeqY: 
SeqY K gráfja, ahol  türkizzel vannak jelölve az egyedi csúcspontok és sárgával a SeqX 
molekuláris  kódjával  egyező csúcspontok.  A  szürke  csúcspontok  az  n-kocka  azon 
csúcsai,  melyekre  nem  terjednek ki  az  E gráfok.  K gráfok  rangjait római  számokkal 
jelöltem.

A 4.6. ábrán látható, hogy EseqY gráfon a 3. csúcspont A és G szerint is tiltó elem, ezt 

kétszínű körvonallal jelöltem.

4.  7. táblázat:   SeqX és SeqY   egyesített ICF   gráf távolságának kiszámítása  

KSeqX: 3, 10, 11 KSeqY: 0, 6, 8, 10, 11

rangok n-r+1 zr vr zr vr

0. 5 0 0 1 5

I. 4 0 0 1 4

II. 3 2 6 2 6

III. 2 1 2 1 2

IV. 1 0 0 0 0

∑vr,SeqX = 8 ∑vr,SeqY = 17

ahol vr = (n - r + 1) × zr
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Így IGT = (8 + 17) / 2 =  12  ,5  .  Vagyis a 2 szekvencia 5' → 3' irányú ICF eredményeinek 

egyesített ICF gráf távolsága 12,5.

4.5. A BOOL-AN eredmények megjelenítési formái
A fajok leszármazásának tanulmányozása céljából az adatainkat – legyenek azok ICF 

eredmények  vagy  távolságok  –  a  célcsoport  által feldolgozható  formában  kell 

publikálnunk. Szisztematikai kutatásoknál ennek megszokott módja a fa formában 

való  ábrázolás.  Az  ökológusok  viszont  előnyben  részesítik  a  ponttérképek 

használatát.  ICF  adatokból  mindkét  megjelenítési  forma  előállítható  az  alábbi 

módokon.

4.5.1. BOOL-AN fa számítása a távolságokból
Ha  célunk  egy  filogenetikai  fa  rekonstruálása  (4.1.  ábra  f),  akkor  természetesen 

kettőnél több fajjal, illetve szekvenciával dolgozunk. Ekkor az összes szekvencia ICF 

eredményéből  páronként  távolságokat  számítunk,  majd  az  így  kapott  értékeket 

távolságmátrixban jelenítjük meg.  Az előző fejezetben részletezett távolságok mind 

szimmetrikusak, ezért a távolságmátrix leírható félmátrix alakban is  (4.1. ábra d). A 

távolságmátrixok  bemeneti  adatai  a  Neighbor-Joining  távolság  alapú  fa  készítő 

eljárásnak,  illetve bármely más hierarchikus osztályozó eljárásnak (pl.  Unweighted 

Pair  Group  Method  with  Arithmetic  Mean,  azaz  UPGMA).  Ha szekvenciák  ICF 

eredményeiből (bármelyik távolságmódszer segítségével) fát számítunk, akkor a fát 

BOOL-AN fának nevezzük.

4.5.2. Főkoordináta-analízis számítása a távolságokból
Az  ICF  eredményekből  számolt  távolságmátrixban  lévő  információkat  a 

többdimenziós  skálázás  segítségével  ponttérképek  formájában  is  megjeleníthetjük 

(4.1. ábra g). A főkoordináta analízis (Principal coordinate analysis,  PCoA vagy  PCO) 

egy  olyan  ordinációs  módszer,  mely  hatékony  dimenzió-redukcióra  törekedve 

megadja  azokat  koordináta  tengelyeket,  melyek  mentén  az  adataink  legjobban 

ábrázolhatóak.  A  PCoA  során  annyi  ordinációs  tengelyt  állítunk  elő,  amennyi  a 

távolságmátrixban  lévő  információ  megtartásához  szükséges  – de  ábrázolni 

maximum  3  koordináta  tengely  mentén  tudunk.  A  PCoA  metrikus,  mert  az 

ordinációban  megőrzi  az  objektumok  közötti  távolságviszonyokat  (Podani,  1997). 
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Feltétele, hogy a távolságok teljesítsék a metrikus axiómákat, ez igaz az Euklideszi és 

Jaccard távolságokra valamint az ICF-ből előállított távolságokra is (Jakó et al, 2012).

4.6. A kapott fa megbízhatóságának becslése: A P-BOOL-AN 
analízis

A BOOL-AN módszer  a  szekvenciák  Si,j értékeinek kiszámítása során nem csak a 

szekvenciák  nukleotid  összetételét,  hanem  az  egyes  nukleotidok  pozícióját  is 

figyelembe  veszi.  Így  a  BOOL-AN  fák  megbízhatóságának  becsléséhez  nem 

szükséges, a szekvencia-összetételt is változtató bootstrap analízist használni, hanem 

elég  egyszerűen  permutálni  az  illesztett  szekvenciák  pozícióit.  Ha  a  vizsgált 

szekvenciák pozícióit száz különböző módon véletlenszerűen permutáljuk, majd a 

kapott száz szekvenciából külön-külön BOOL-AN fákat számolunk, az eredményből 

pedig  konszenzus  fát  készítünk  megkapjuk  a  P-BOOL-AN  (vagyis  permutált

BOOL-AN) fát (4.7. ábra).  Ha a P-BOOL-AN fa topológiája megegyezik a kiindulási 

szekvenciákból  kapott  BOOL-AN  fáéval,  bifurkális  és  az  elágazásokban  található 

számok  kellőképpen  nagyok  (~70-80%-nál  nagyobb  értékek),  akkor  az  elvégzett 

filogenetikai elemzést megbízhatónak tekintjük.
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4.  7  .   ábra:   BOOL-AN számítás   p  ermutált szekvenciákon (P-BOOL-AN)  

a:  Száz permutált  pozíciójú szekvencia létrehozása az eredeti szekvenciákból.  b:  Száz 
BOOL-AN  fa  kiszámítása  a  permutált  szekvenciákból.  c:  A  száz  BOOL-AN  fából 
konszenzus fa számítása, melyből megkapjuk a P-BOOL-AN fát.

Kutatásaim  során  a  szekvenciák  pozícióinak  permutálását  a  PHYLIP 

programcsomag  seqboot programjával,  a  P-BOOL-AN  fák  kiszámítását  pedig  a

RET-ICF szoftverrel végeztem.

4.7. A BOOL-AN fa számításához alkalmazott szoftverek
Az illesztett szekvenciákból a RET-ICF 8.6 java alapú, grafikus felülettel rendelkező, 

de parancssorosan is használható szoftver segítségével számítottam ki a BOOL-AN 

fákat.  A  szoftver  Jakó  Éena kutatócsoportjában készült,  Pázmány Péter  Program, 

Nemzeti  Kutatási  és  Technológiai  Hivatal,  Eötvös  Loránd  Tudományegyetem, 
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eScience  Regionális  Egyetemi  Tudásközpont (2005-2008)  finanszírozásában.  A

RET-ICF szoftver  fejlesztésében  részt  vettek:  Jakó  Éena  (projektvezető),  Horváth 

Arnold  (programozó),  Kovács  Attila, Tátrai Antal,  Ittzés  Péter  és  Ari  Eszter.  A

RET-ICF program  számtalan  egyéb,  itt  nem  részletezett  eljárást  tartalmaz,  és  a 

szerzői  jogok  védelme  miatt  érhető  el  teljes  egészében.  Helyette  az  ingyenesen 

letölthető BOOL-AN szoftver (Jakó et al, 2009) használható,  amellyel a dolgozatban 

bemutatásra kerülő számítások nagy része elvégezhető.  A  BOOL-AN szoftver és a 

hozzá  tartozó  angol  nyelvű  felhasználói  kézikönyv  (Ari  et  al,  2009) a 

ramet.elte.hu/ICF weboldalon érhető el.

A  P-BOOL-AN  fák  bemeneti  adatául  szolgáló  véletlenszerűen permutált 

pozíciójú  szekvenciáit  a  PHYLIP programcsomag  (Felsenstein,  2005)  seqboot 

programjával állítottam elő. A konszenzus fákat a PHYLIP programcsomag consense 

programjával készítettem.

Az ICF módszer számításigénye

A  különböző  hosszúságú  és  számú  nukleotid  szekvenciák  ICF-ének  a  RET-ICF 

szoftverrel  történő  kiszámításához  szükséges  CPU  idők  a  4.9.  táblázatban 

találhatóak.  A  számítási  idők  teszteléséhez egyenletes  nukleotid  eloszlású 

mesterségesen generált random nukleotid szekvenciákat alkalmaztunk lineáris ICF 

kódolás mellett. A számításokat egy 2,26 GHz-es Intel Pentium M processzorú gépen 

végeztük,  ahol  az  összesen  1  GB  RAM  memóriát 260  MB  memóriahasználatra 

korlátoztuk.  A  4.9.  táblázatban kerekített  értékek  találhatók,  a  10  és  20  ezer 

hosszúságú nukleotid szekvenciák 100 és  1000 darabra vonatkozó értékei  becsült 

értékek.

http://ramet.elte.hu/ICF
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4.9. táblázat: Az ICF módszer számításigénye másodpercben kifejezve

A szekvenciák hossza
A szekvenciák száma

10 100 1 000

10 0 0,02 0

100 0 0,12 1,55

1 000 0,4 4 40

10 000 128 1 280 12 800

20 000 817 8 170 81 700

Átdolgozott táblázat, eredetijének forrása: Jakó et al, 2009.
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5. A BOOL-AN, MINT FILOGENETIKAI MÓDSZER 
TESZTELÉSE

A BOOL-AN egy új, a standard módszerektől nagymértékben eltérő és ezidáig kevés 

helyen  alkalmazott  filogenetikai  módszer.  Ezért  ahhoz,  hogy  olyan  kérdések 

megválaszolására  alkalmazhassuk,  melyek  a  tudomány számára  új  eredményekkel 

kecsegtetnek  (például ismeretlen vagy vitatott leszármazású fajok vizsgálata), előbb 

minden kétséget kizáróan bizonyítanunk kell, hogy a BOOL-AN módszer és szoftver 

alkalmas  a  nukleotid  szekvenciák  filogenetikai  elemzésére.  Meg kell  vizsgálnunk, 

hogy  milyen  szekvenciák  esetén  ad  a  BOOL-AN  jobb  vagy  esetleg  kevésbé 

elfogadható eredményt, mint a standard filogenetikai módszerek. Ennek érdekében 

két  különböző  megközelítést  alkalmazva  teszteltem  a  BOOL-AN  és  több  más 

filogenetikai  módszer  működését.  Az  egyik  tesztelést mesterségesen  evolváltatott 

szekvenciákon,  a  másikat  a  nagy  emberszabású  majmok  mitokondriális  transzfer 

RNS  (mt-tRNS)  szekvenciáin végeztem  (Ari  et  al,  2008;  Ari  et  al,  2012). A kapott 

eredményeket  pedig  összehasonlítottam  a  szimulált  szekvenciák  kiindulási  fáival, 

illetve  a  nagy  emberszabású  majmok  ismert  leszármazásával.  A  különböző 

módszerekkel  készült  fák  megbízhatóságát  egymással  is  összehasonlítottam.  A 

vizsgálatok  során  csak  a  fák  topológiáját  hasonlítottam  össze,  az  ághosszakat  az 

összevetés szempontjából figyelmen kívül hagytam. A BOOL-AN fák ághosszainak 

vizsgálatára a jövőben további kutatásokat tervezek.

5.1. A BOOL-AN módszer tesztelése szimulált szekvenciák  
alapján

A molekuláris filogenetikai módszerek tesztelésének egyik metodikája, ha egy előre 

meghatározott  mesterséges  törzsfa  (ú.n.  kiindulási- vagy  vezérfa)  alapján 

számítógéppel szimuláljuk az evolúciót, ezzel virtuális nukleotid szekvenciákat hozva 

létre. A szimulált szekvenciák a fa gyökerétől kiindulva (ősi szekvencia) követik a fa 

elágazásait  („fajkeletkezési” események) és az egyes ághosszak függvényében több-

kevesebb mutációt (szubsztitúciót, inzerciót és deléciót) halmoznak fel. Ezután az így 

létrehozott szimulált  szekvenciákból, a  tesztelni  kívánt  filogenetikai  módszerek 

segítségével törzsfákat számítunk. A kellő mintaszám eléréséhez mind a szimulációt, 
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mind a fák kiszámítását többször (százszor) ismételjük. Ha a kapott fák megegyeznek 

a  mesterséges  szekvencia-evolúció  vezérfájával,  akkor  a  filogenetikai  módszer  jól 

teljesített  a  teszten,  megbízhatónak  mondható.  Ezt  a  megközelítést  több 

filogenetikai és illesztési módszer tesztelésére alkalmazták már (Sourdis & Nei, 1988; 

Kuhner  &  Felsenstein,  1994; Hall,  2005;  Holder  et  al,  2008;  Lin  et  al,  2011;  Thi 

Nguyen et al, 2012; Wu et al, 2012).

5.1.1. Szekvenciák evolúciójának számítógépes szimulációja
A mesterségesen  evolvált  vagy  szimulált  szekvenciákat  az  INDELible  1.03 szoftver 

(Fletcher & Yang, 2009) segítségével hoztam létre. A program – több hasonló célból 

létrehozott szoftverrel  ellentétben  –  nem  csupán  nukleotid  szubsztitúciókat,  de 

inzerciókat és deléciókat is  alkalmaz annak érdekében, hogy a szekvencia evolúciót 

valósághűen  utánozza.  A  szimulációhoz meg  kell  adnunk  egy  vezérfát,  az  ezen 

található  taxonok  (végágak) száma  határozza  meg a  létrehozott  szimulált 

szekvenciák számát, az egyes ágak hossza pedig a szekvenciákban létrejövő mutációk 

számát.  Be kell  állítanunk a  kiindulási  szekvencia  hosszát  és  a  nukleotid  típusok 

arányát,  az alkalmazandó nukleotid szubsztitúciós modellt  és annak paramétereit, 

valamint  az  inzerciók  és  deléciók  keletkezésének  modelljét  és  azok  arányát  a 

szubsztitúciókhoz képest.

Annak  érdekében,  hogy  a  természetben  is  előforduló  eseményeket  a 

körültekintő  módon  szimuláljuk,  lehetőség  szerint többféle  esetet  kell 

szisztematikus  módon  vizsgálnunk.  Kutatásaim  során négy  különböző  szempont 

szerint  szimuláltam  a  mesterséges  szekvenciákat.  Minden szimulációban  voltak 

állandó  és  változó  paraméterek. A  szimulációt  minden  beállítással  százszor 

megismételtem. A magas ismétlésszámra a  sztochasztikusan előforduló  szélsőséges 

esetekből  adódó  hibák  elkerülése  végett,  valamint  a  statisztikák  elkészítéséhez 

szükséges  kellő számú  minta  miatt  volt  szükség. Összesen  2500  szimulációt 

végeztem (bizonyos szimulációs példákat több különböző tesztben is felhasználtam).

1. szimuláció: A kiindulási fa taxon-számának változtatása

Az első tesztelési  példában a  vizsgált taxonok számának a  különböző filogenetikai 

módszerekre gyakorolt  hatását  kívántam  vizsgálni.  Ezért  a  szekvencia  szimuláció 
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során hat különböző méretű (5, 10, 20, 50, 100 és 500 taxonnal) rendelkező vezérfát 

alkalmaztam. A vezérfák topológiáját PAUP* programmal véletlenszerűen állítottam 

elő, ultrametrikus ághosszakat alkalmazva. A keletkezett fák ágainak összhosszúsága 

1  volt. Ez  alól  csak  egy,  a  10  taxont  tartalmazó fa  képezett  kivételt,  melynek 

ághosszait kézzel határoztam meg, mivel  ezt a fát (neve:  t3)  a további szimulációk 

során is felhasználtam (5.1. ábra a).  Az inzerciók és deléciók aránya a szubsztitúciós 

eseményekhez képest a fa egész hosszától és így a taxonok számától is függ, ezért ezt 

a  paramétert  változtattam  annak  érdekében,  hogy  biológiailag  releváns 

eredményeket kapjak (5.1. táblázat).

5.1  . táblázat  :   A  z 1.   szimuláció     során alkalmazott in  -  del  ek   aránya a szubsztitúciós rátához   képest  

Taxonok száma 5 10 20 50 100 200

inzerciók, deléciók aránya 0,01 0,02 0,005 0,002 0,0015 0,001

A szimuláció többi paraméterét fix értékre állítottam. A kiindulási szekvenciák 

hosszát  100  nukleotidban  határoztam  meg,  ezzel  viszonylag rövid  szekvenciákat 

hozva  létre.  Ennek  köszönhetően  a  szimulált  szekvenciák  alapján  történő 

filogenetikai  fák  kiszámítása,  még  sok  taxon  esetében  is,  belátható  időn  belül 

eredményre  vezetett.  Másrészt,  ez  a  szekvenciahossz  a  teszteléshez  használt 

természetes, biológiai  funkciót  hordozó  mtRNS  szekvenciák  hosszával  is  jól 

összevethető.  A szubsztitúciók modellezéséhez a GTR+I+G  (Rodríguez  et al,  1990) 

megközelítést alkalmaztam, melyhez Holder és munkatársai filogenetikai módszerek 

teszteléséről  szóló  cikkében  (Holder  et  al,  2008) megjelent, biológiai  adatokon 

alapuló paramétereket használtam.  Ők  emlős fajok  citokróm-b szekvenciái alapján 

számított értékkel dolgoztak. A GTR+G+I modell szubsztitúciós értékei a következők 

voltak: a = 0,3276, b = 4,4328, c = 0,5045, d = 0,7569, e = 4,0672, f = 1, ahol a az A ↔ C,

b az  A  ↔  G,  c az  A  ↔  T,  d a  C  ↔  G  és  e a  C  ↔  T nukleotid átalakulások 

valószínűségét jelölik az  f-fel  jelölt G  ↔  T mutációhoz viszonyítva.  A  folyamatos 

értékre beállított Gamma eloszlás α alakparaméterét 1,99-nek, az invariáns pozíciók 

arányát pedig  0,475-nek becsülték. Az egyes nukleotid típusok aránya a következő 

volt: T: 0,537302, C: 0,26496, A: 0,0394336, G: 0,1583044.
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2. szimuláció: A szimulált szekvenciák hosszának változtatása

A második tesztelési példa segítségével azt kívántam vizsgálni, hogy milyen hatással 

van a filogenetikai rekonstrukcióra az elemzett szekvenciák hossza. Ehhez a fent leírt 

Holder-féle  (Holder  et  al,  2008) nukleotid  szubsztitúciós  modell  paramétereket, 

0.02-es  inzerciós  és deléciós  rátát és  az  5.1.  ábra  a részén  látható  t3-as  (közepes 

ághosszúságú) fát használtam. A kiindulási szekvenciák hossza 30, 50, 80, 100, 200, 

500, 1000 és 5000 nukleotid  volt. (Mivel a mesterséges evolúció során inzerciós és 

deléciós  események  is  történhetnek,  a  szimulált  szekvenciák  végső hossza  kissé 

eltérhet a kiindulásként megadottól.)

3. szimuláció: A vezérfa ághosszainak változtatása

A  filogenetikai  fa  ágainak  hossza  tükrözi  az  evolúció  sebességét  vagyis  a 

szubsztitúciók,  inzerciók és deléciók számát. Ennek megfelelően, a vezérfa mentén 

szimulált  mesterséges  szekvenciák  közötti  különbség  létrehozásában  nem  csak  a 

vezérfa topológiája, hanem annak ághosszai is szerepet játszanak. Annak érdekében, 

hogy  a  különböző  ághosszak  szerepét  vizsgálhassam,  hat  eltérő  ághossz 

tulajdonságokkal rendelkező,  de azonos topológiájú vezérfát hoztam létre.  A t1-nek 

nevezett fán az összes ág rövid volt, a t2-n csak a végágak voltak rövidek, a többi ág 

közepes  hosszúságú,  a  t3-on  mindenhol  közepes  ághosszakat  találunk,  a  t4 fán 

minden ág hosszú, a  t5-ön csak a végágak hosszúak és a  t6-tal jelölt fán  változó – 

hosszú, közepes és rövid – ághosszakat alkalmaztam (5.1 ábra).
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5.1  .   ábra:   A szekvenciák szimulációjához használt vezérfák  

Az a fa a szimulációhoz alkalmazott t1 (minden ág rövid, az ághosszak normál számokkal 
vannak  jelölve az ágak felett),  t3 (közepesen hosszú ágak, az ághosszak dőlt számokkal 
vannak  jelölve  az  ágak  felett)  és  t4 (minden  ág  hosszú,  az  ághosszak  vastagított 
számokkal vannak jelölve az ágak alatt) fákat jeleníti meg. A b fa t2-t (rövid végágak), a c 
t5-öt  (hosszú  végágak),  a  d pedig  t6-ot  (változó  hosszúságú ágak) ábrázolja.  Az  ábra 
eredetijének forrása: Ari et al, 2012.

A szekvenciák közötti különbségei nem csak a fa ágainak hosszúságától, hanem 

az inzerciók és deléciók arányától is függ. Annak érdekében, hogy nagyjából hasonló 

mennyiségű  gap legyen  a  különböző  fák  alapján  létrehozott  szimulált 

szekvenciákban  az  inzerciók,  deléciók  arányát  az  5.2.  táblázatban bemutatottak 

szerint változtattam.
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5.  2  . táblázat  :   A   3.   szimuláció   során alkalmazott inzerciók és deléciók aránya a szubsztitúciós rátához   képest  

Vezérfa t1 t2 t3 t4 t5 t6

Inzerciók, deléciók aránya 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002 0,01

A szimuláció során a  Holder-féle  (Holder  et al,  2008) szubsztitúciós modell 

paramétereit alkalmaztam, a szekvenciák kiindulási hossza 100 nukleotid volt.

4. szimuláció: A nukleotid szubsztitúciós modellek és paramétereik változtatása

A negyedik tesztpélda segítségével azt kívántam vizsgálni, hogy milyen hatással van a 

filogenetikai rekonstrukcióra, ha különböző nukleotid szubsztitúciós modelleket és 

különböző  modell  paramétereket  alkalmazok  a  szimuláció  során.  Ezért  itt  nem 

csupán a GTR (Rodríguez et al, 1990) szubsztitúciós modellt alkalmaztam a Holder és 

munkatársai (Holder et al, 2008) által megállapított paraméterekkel, hanem a Jukes-

Cantor (Jukes & Cantor, 1969), a Hasegawa-Kishino-Yano (Hasegawa et al, 1985) és 

Kimura 81-es  nukleotid szubsztitúciós  modellje (Kimura, 1981) alapján is végeztem 

szimulációkat. Mivel a vezérfa ághosszai definiálják a szubsztitúciók számát ezért a 

vezérfákat és az inzerciók, deléciók arányát is változtattam a következők szerint:

s1. Nukleotid  szubsztitúciós  modell:  Jukes-Cantor;  vezérfa:  t1 (rövid  ágak);

inzerciós / deléciós ráta: 0.02.

s2. Nukleotid  szubsztitúciós  modell:  Jukes-Cantor;  vezérfa:  t3 (közepes  ágak);

inzerciós / deléciós ráta: 0.002.

s3. Nukleotid  szubsztitúciós  modell:  Jukes-Cantor;  vezérfa:  t3 (közepes  ágak);

inzerciós / deléciós ráta: 0.02.

s4. Nukleotid  szubsztitúciós  modell:  Jukes-Cantor;  vezérfa:  t4 (hosszú  ágak);

inzerciós / deléciós ráta: 0.02.

s5. Nukleotid  szubsztitúciós  modell:  Jukes-Cantor;  vezérfa:  t4 (hosszú  ágak);

inzerciós / deléciós ráta: 0.002.

s6. Nukleotid  szubsztitúciós  modell:  Hasegawa-Kishino-Yano;  nukleotidok

gyakorisága:  T:  0.25,  C:  0.25,  A:  0.25,  G:  0.25;  vezérfa:  t3 (közepes  ágak)

inzerciós, deléciós ráta: 0.02.
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s7. Nukleotid  szubsztitúciós  modell:  Kimua  81;  a  K81-es modell  paraméterei:

a=f=1,  b=e=1.5,  c=d=2.5;  vezérfa:  t3 (közepes  ágak);  inzerciós,  deléciós

ráta: 0.02

s8. Nukleotid szubsztitúciós modell: General Time Reversible;  a GTR+G+I modell

paraméterei: Holder-féle; nukleotidok gyakorisága: T: 0.537302, C: 0.26496, A:

0.0394336,  G:  0.1583044;  vezérfa:  t3 (közepes  ágak);  inzerciós,  deléciós

ráta: 0.02

A szimuláció során a kiindulási szekvenciák hossza 100 nukleotidra volt beállítva.

5.1.2. BOOL-AN és standard filogenetikai fák számítása szimulált 
szekvenciákból

A  szimulált  szekvenciákból  MP,  ML,  NJ  és  a  BOOL-AN  módszerek segítségével 

készítettem  törzsfákat.  Összesen  2500  szekvenciaillesztésen  végeztem  a  törzsfa 

rekonstrukciókat,  ezért  a  standard  filogenetikai  módszerek  és  szoftverek 

kiválasztásánál  fontos szempont  volt  a  számítások időigénye és  a  kötegelt 

feldolgozás  lehetősége.  A  standard  filogenetikai  fák  számításához  a  PHYLIP  3.69 

(Felsenstein,  2005)  filogenetikai  programcsomagot  kombináltam  általam  írt Unix  

shell szkriptekkel. A szimulált szekvenciákat Bayes analízissel nem elemeztem, mivel 

az az MC3 eljárás miatt nagyon számításigényes.  Ekkora feladattal jó eséllyel hetek, 

hónapok alatt sem végezne a MrBayes program.

A Maximális Parszimónia fákat a  PHYLIP dnapars programjával kerestem, az 

„megbízhatóbb” heurisztikus keresőalgoritmust (More thorough search) használva. A 

Maximum Likelihood fákat a  PHYLIP dnaml szoftver segítségével  számítottam.  Itt 

Hasegawa, Kishino és Yano nukleotid szubsztitúciós modelljét alkalmaztam, ahol a 

tranzverziókat  kétszeresen  súlyoztam.  A  ML  fakeresést  –  annak  nagy  számítási 

igénye miatt – a gyorsabb és kevésbé pontos eredményt adó algoritmussal végeztem. 

A  távolság  alapú  fakereséshez  használt  távolságmátrixokat  a  PHYLIP  dnadisttel, 

Kimura  2  paraméteres  modellje  szerint számoltam ki.  A  tranzíciós  /  tranzverziós 

rátát itt  is  2-ben határoztam meg.  A mátrixokból a  PHYLIP neighbor programmal 

készítettem fákat. A fakeresés előtt az adott illesztésben lévő szekvenciákat minden 

esetben  véletlenszerűen  megkeverte  a  program,  ezzel  minimalizálva  a  taxonok 

sorrendjének esetleges hatásait.
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A kapott fákból azután az adott szimulációs tesztben szereplő változók szerint 

(pl.  a  2.  szimulációban a  különböző  szekvencia  hosszak)  és  módszerenként 

kiterjesztett többségi szabály konszenzus fákat készítettem  (a kiindulási fák száma 

100-100 volt).  A konszenzus  fák topológiáját,  ahol  lehetett, összehasonlítottam a 

szekvencia  szimuláció  vezérfájával.  Mivel  a  többségi  szabály  konszenzus  fa 

tartalmazza az ágak alátámasztottsági értékeit is, ezek lehetőséget adnak a kapott fák 

és módszerek részletesebb értékelésére. Amely elágazás egyezett a konszenzus fa és a 

vezérfa között, annak az ág-támogatottsági értékét összeadtam, ahol nem egyezett a 

két fa, azt az adott ág-támogatottsági értéket 0-nak vettem. Az összeget elosztottam 

az  elágazások számával,  így megkaptam az  átlagos  ág-alátámasztottsági  értéket. (A 

gyökér elágazást nem vettem bele az elemzésbe, hiszen az minden fán 100%-osan 

megegyezett).  Az  átlagolt ág-támogatottsági  értékek  alapján  becsülhető  egy-egy 

filogenetikai módszer alkalmazhatósága az adott szimulált szekvenciák elemzésére. 

Az  átlagos  ág-támogatottsági  értékek  0  és  100  között  változhatnak,  ahol  0  a 

legrosszabb  és  100  a  lehető  legjobb  értéket,  vagyis  a  módszer  megbízhatóságát 

jelenti.

A konszenzus fák ág-támogatottsági értékei mellett, a filogenetikai módszerek 

megbízhatóságának  becslésére egy  másik  mérőszámot  –  a  Robinson-Foulds 

távolságok  átlagát  –  is  alkalmaztam.  A  PHYLIP  treedist program  segítségével  RF 

távolságot számoltam minden egyes eredmény fa és a szimulációhoz tartozó vezérfa 

között. Tesztenként és módszerenként átlagot számoltam az RF távolságokból. Ha a 

kiindulási fák és az eredmény fák teljesen megegyeznek, az RF távolságuk 0. Az RF 

távolság  értéke  függ  a  fák  közötti  eltérések  számától,  ami  összefüggésben  van  a 

vizsgált fák méretével, vagyis a taxonok számával. Így az RF távolságnak globális felső 

értéke nincsen. A filogenetikai módszer annál megbízhatóbbnak tekinthető, minél 

kisebb a hozzá tartozó az átlagos RF távolság érték.

A szimulált szekvenciák alapján kapott BOOL-AN fák megbízhatóságát nem 

elemeztem  külön  a  P-BOOL-AN módszerrel1,  hiszen  a  beállításonként  százszor 

elvégzett szekvencia szimuláció miatt így is elegendő illesztés állt a rendelkezésemre 

a konszenzus fa elkészítéséhez.

1 Lásd a 4.6. A kapott fa megbízhatóságának becslése: A P-BOOL-AN analízis fejezetben.
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5.1.3. A szimulációs tesztek alapján kapott eredmények 
összehasonlítása és értékelése

Ahhoz,  hogy  kiterjedt  vizsgálatokkal  összehasonlítsam  a  Boole  analízissel  és  a 

standard  molekuláris  filogenetikai  módszerek  segítségével  kapott  eredményeket, 

első  lépésben  választanom  kellett  a  számtalan  lehetséges  mód  közül,  ahogyan  a 

BOOL-AN módszert  paraméterezhetjük és  az  ICF eredményekből  fát  kaphatunk. 

Hogy  azután  csak  néhány  megfelelően  kiválasztott  beállítás  mellett  végezzem  a 

további összehasonlításokat.

A  különböző  BOOL-AN beállítások megbízhatóságának  összehasonlítása 

szimulált szekvenciák alapján

A szekvenciák pozícióinak sorszámozása 0-tól vagy 1-től kezdődhet, amely kihatással 

van  az  ICF  számítás  során  használt  n-kockán  való  rendezésre.  Azonban  korábbi 

vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy a 0-tól vagy 1-től való sorszámozás után 

létrejövő BOOL-AN eredmények eltérése minimális. Ez különösen igaz a szimulált 

szekvenciákra. Ezért a sorszámozás kezdésének további hatásait nem vizsgáltam, a 

következőkben leírt teszteknél mindenhol 0-val kezdtem a pozícióik számozását.

Vizsgáltam az n-kockán való különböző szekvencia kódolási módok (lineáris és 

parciális) hatását, továbbá, hogy az ICF eredményekből kiindulva melyik számítási 

eljárás  adja  a  leginkább  megbízható  fákat.  Az ICF  eredményekből  számítottam 

Euklideszi  (ET), Jaccard (JT) és egyesített ICF gráf távolságot (IGT)2. A Euklideszi és 

Jaccard távolságoknál alkalmazott kontingenciatáblát kiszámíthatjuk strukturált és 

összevont módon. Minden ICF számítást a szekvencia mindkét irányából (5' → 3' és 

3'  →  5')  végeztem,  majd  a  távolságokat  összegeztem.  Az  itt  leírt  lehetőségeket  a 

változó  hosszúságú  szekvenciákat  produkáló  2.  szimuláció illesztései alapján 

teszteltem, melynek eredményeit a 5.2. ábra mutatja.

2 A 4.4. Távolságszámítás az ICF eredményekből és a 4.5. A BOOL-AN eredmények megjelenítési formái 
című fejezetekben leírtak szerint.
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5.  2  .   ábra:   Különböző BOOL-AN fák     átlagos ág-támogatottságai értékei  

Az ábrán a különböző ICF beállítások és távolságformulák mellett kapott BOOL-AN fák 
%-ban  kifejezett  átlagos  ág-támogatottsági  értékei,  valamint  a  vezérfától  számított 
Robinson-Foulds  távolságainak  átlagai vannak  feltüntetve.  A  különböző  módokon 
beállított ICF módszerek jelmagyarázata az a mezőben található: a P0 a nullától kezdődő 
pozíciószámozást és parciális kódolást, az  L0 a nullától kezdődő  pozíciószámozást és 
lineáris kódolást, az ET az Euklideszi távolság formulát, a JT a Jaccard távolság formulát, 
az  IGT az  egyesített  ICF  gráf  távolságot,  az  st a  strukturált  kontingencia  táblázat 
számítási módot, a  co az összevont (combined) kontingencia táblázat számítási módot 
jelöli. Az ábra b részén találhatóak az egyes módszerek fáinak átlagos ág-támogatottsági 
értékei, a  c részén az RF távolságok átlagai a szekvenciák hosszának függvényében.  A 
grafikonok egy R szkript segítségével készültek.

Az  átlagos  ág-támogatottsági  értékek  és  a  Robinson-Foulds  távolságok 

egyértelműen azt mutatják, hogy az adott szekvenciák mellett, az egyesített ICF gráf 

távolság  (IGT) a  legmegbízhatóbb  eljárás,  mellyel  az  ICF  eredményekből 

távolságmátrixot és NJ módszerrel fákat kaphatunk. A parciális kódolás, különösen a 

rövidebb  szekvenciák  esetében  jobban  teljesítette  a  tesztet,  mint  a  lineáris.  Az 

Euklideszi-  (ET)  és  a  Jaccard  távolságok  (JT)  szinte  teljesen  ugyanazokat  az 

eredményeket  produkálták,  annak  ellenére,  hogy  a  formulájuk  és  az  általuk 

felhasznált  kontingenciatáblázat  értékek  különböznek.  A  tesztelés  alapján 

kontingenciatáblázat kiszámítási módjai közül az összevont jobb eredményeket ad, 

mint a strukturált.

A  fentiek  figyelembevételével  a  további  vizsgálatokhoz  kiválasztottam  a 

legmegbízhatóbb beállítást:  a parciális kódolású  egyesített ICF gráf távolságot  (P0 
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IGT).  Valamint  tovább  teszteltem két  közepesen jónak mutatkozó  beállítást  is,  a 

parciális  kódolású  strukturált  Euklideszi  és  Jaccard  távolságot,  hogy  megtudjam, 

vajon az összes szimulációs esetben ennyire szinkron módon viselkednek-e.

Standard  molekuláris  filogenetikai  módszerekkel  és  BOOL-AN  módszerrel 

készült fák megbízhatóságának összehasonlítása

Az alkalmazott  filogenetikai  módszerek  dendrogramjaiból készült  konszenzus  fák 

átlagos  ág-támogatottságai  valamint az  eredmény  fák  és a  vezérfák  közötti 

Robinson-Foulds  távolság értékei  alapján  az  egyes  módszerek  megbízhatósága 

különbözik (5.3.  ábra).  A négy szimuláció típus is  eltérő megbízhatósági értékeket 

eredményezett.
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Az ábrafelirat a következő oldalon található.
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5.3  .   ábra:   Standard filogenetikai  -   és BOOL-AN módszerrel számolt fák megbízhatóság  a  

A különböző módszerek jelmagyarázata az a mezőben található: A BOOL-AN módszert 
összevont gráf távolsággal (IGT), strukturált kontingenciatáblát használva Jaccard (JTst) 
és  Euklideszi  távolsággal  (ETst)  használtam, az  MP a  Maximális  Parszimónia,  a  NJ  a 
távolság alapú, Neighbor-Joining, az ML pedig a Maximum Likelihood módszert jelöli. 
Az 1. szimuláció (változó taxon-számok) szekvenciái alapján létrehozott fák, a vezérfától 
számított  átlagos  RF távolságai az  ábra  b részén  találhatóak,  az  értékek az  adott  fát 
alkotó taxonok számával vannak skálázva. A 2. szimuláció (változó szekvencia hosszak), a 
3.  szimuláció (változó  ághosszak)  és  a  4.  szimuláció (változó  szubsztitúciós  modellek) 
szekvenciából típusonként létrehozott konszenzus fák átlagos ág-támogatottsági értékei 
sorban a c, e, g, a fák és a megfelelő vezérfák RF távolságának átlagai a d, f, h mezőben 
találhatóak. Az ábra egy R szkript segítségével készült. Az ábra eredetijének forrása: Ari et al,  
2012.

(1) Az 1. szimulációs teszt – ahol taxonok számát változtattam – eredményei azt 

mutatják, hogy csak alacsony taxon-számok (5 és 10) mellett lett azonos a kiindulási  

és az eredmény fák topológiája. Ez nem olyan meglepő, ha belegondolunk, hogy a 

taxonok számának emelésével a lehetséges fa-topológiák száma az exponenciálisnál 

is gyorsabban növekszik3.  A sok taxont (20 - 200) tartalmazó fák esetén nehéz volt 

eldönteni,  hogy  az  eredmény  fa  mely  elágazásai  egyeznek  meg  a  szimuláció 

vezérfáján található megfelelő elágazással. Ezért ennél a tesztelési példánál kizárólag 

az eredmény fák és a kiindulási fák RF távolságai alapján becsültem a filogenetikai 

módszerek megbízhatóságát. A taxonok száma erős korrelációt (r = 0.99) mutatott a 

fák RF távolság értékeivel, mivel a lehetséges topológiák száma összefügg a taxon-

számmal.

A  RF  távolságok  értékeit  az  alkalmazott taxon-számmal normáltam  annak 

érdekében, hogy a az eredmények vizuálisan is jól összehasonlíthatóak legyenek (5.3.  

ábra b).  Relatív alacsony taxon-számok (5-től  50-ig)  mellett  az egyesített  ICF gráf 

távolsággal  kombinált  BOOL-AN  módszer  bizonyult  a  legjobbnak.  A  RF  értékek 

alapján  ezen  szekvenciák  elemzésére  kissé  kevésbé  megbízhatóak  a  Maximális 

Parszimónia  és  a  Neighbor-Joining  módszerek.  Ebben  a  szimulációban  a 

legrosszabbul az strukturált kontingencia tábla alapján Euklideszi és Jaccard távolság 

számítással kombinát BOOL-AN és a Maximum Likelihood analízis teljesítettek.  A 

sok taxonos (100 -  200)  fák esetében az  alkalmazott  módszerek  RF /  taxon-szám 

megbízhatósági értéke nagyjából megkülönböztethetetlennek volt.

(2) A 2. szimulációs teszt – ahol szekvenciák hossza változott – illesztései alapján 

kapott fák konszenzusának topológiája (az összes módszer esetében) megegyezett a 

3 Lásd a 3.3. Karakter alapú törzsfakészítő módszerek fejezetben.
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szimuláció vezérfájával  (5.1.  ábra a-n dőlt  betűvel  jelölt  ághosszak).  Az átlagos ág-

támogatottsági  értékek  együtt  növekednek a  szekvenciák  hosszával  (30  -  5000 

nukleotid), 26-40-es értéktől (ML és BOOL-AN IGT) 99-100-ig (5.3. ábra c). Kifejezett 

pozitív korrelációt találunk a szekvencia hosszak tízes alapú logaritmusa és az ág-

támogatottsági  értékek  között.  A  legnagyobb  korrelációt  az  ML  fák  esetén 

figyelhetjük  meg (r  =  0,96).  A  legkevésbé a  BOOL-AN IGT módszer  eredményeit 

befolyásolta  a  szekvenciák  hossza,  itt  a  korreláció  érték  r  =  0,89 volt.  Az  ág-

alátámasztottsági  értékekkel  ellentétben  az  átlagos  RF  távolságoknál  csökkenő 

tendenciát  figyelhetünk meg  (5.3.  ábra  d).  A  ML módszer  értékei  a  legnagyobbak 

(10,36-tól 0,18-ig), a BOOL-AN IGT értékei a pedig a legkisebbek (8,34 és 0 közöttiek). 

Az  RF  távolságok  negatívan  korrelálnak  a  szekvencia  hosszak  tízes  alapú 

logaritmusával:  a  korreláció  a  BOOL-AN  IGT  esetében  a  legkevésbé  kifejezett

(r =  -0,86), a ML módszernél pedig a legerősebb (r = -0,96).  (Tehát a 2. szimulációs 

teszt adatai alapján az átlagos ág-alátámasztottsági értékek és a RF távolságok átlaga 

r = -1 -gyes értékkel korrelálnak egymással.)  Mindkét alkalmazott mérőszám szerint 

az  egyesített  ICF  gráf  távolsággal  (IGF)  számolt  BOOL-AN  fák  bizonyultak a 

leginkább  megbízhatónak,  ezeket követik  a  Maximális  Parszimónia,  a  Neighbor-

Joining,  az Euklideszi  és Jaccard távolsággal  kombinált BOOL-AN dendrogramok, 

valamint  a  legkevésbé  megbízható  Maximum  Likelihood  fák.  A  BOOL-AN  IGT 

módszer  előnye  leginkább  a  rövid  (50  -  100 nukleotid  hosszú)  szekvenciák 

elemzésénél mutatkozott meg.

(3) A különböző ághosszúságú vezérfák alapján kapott szimulált szekvenciákból 

(3.  szimuláció)  számolt  fák  megbízhatósági  értékei az  5.3.  ábra  e és  f mezőjében 

találhatóak. Az alkalmazott ághosszak függvényében eltérő eredmények születtek. A 

t1, t2 és t3 vezérfák (5.1. ábra) alapján végzett szimulációs tesztek eredmény fái jobban 

hasonlítanak a vezérfákra, mint a t4,  t5 és  t6 fák esetében. A t1 vezérfán minden ág 

rövid volt, a t2-n csak a végágak voltak rövidek, a t3 fa ágai pedig közepesen hosszúak 

voltak. A t4 vezérfán minden ág, a t5-ön csak a végágak voltak hosszúak, a t6 fa ágai 

változó hosszúsági értékeket vettek fel.  A szimulációnál a vezérfa hosszú ágai  azt 

jelentik, hogy a mesterséges szekvenciákban sok mutáció halmozódik fel.  A t1,  t2 és 

t3 szimulációs teszt esetében a vezérfák és a különböző filogenetikai módszerekkel 

rekonstruált dendrogramok konszenzus fájának topológiája a BOOL-AN módszerét 
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kivéve megegyezett. Itt a BOOL-AN fák egy elágazásban tértek el a vezérfáktól.

Ismét  kimutatható  volt  a  negatív  korreláció  (r  =  -0,96 és  r  =  -0,99 között, 

BOOL-AN IGT és  ML) az  ág-támogatottságok átlaga és  az  átlagos RF távolságok 

értékei  között.  Közepes  ághosszak  (t3)  és hosszú  végágak  (t5)  mellett  az  IGT 

távolsággal  kombinált  BOOL-AN  módszer  megbízhatósági  értékei  bizonyultak  a 

legjobbnak  és  a  Maximum  Likelihood  eljárásé  a  legrosszabbnak.  A  t5 fa  alapján 

végzett tesztelés eredményei nagyon gyengék, köszönhetően annak, hogy a hosszú 

végágak  miatt  sok  egyéni  mutációt  halmoztak  fel  a  szimulált  szekvenciák. 

Problematikus  helyzetet  teremtettek  a  t6 vezérfa  különösen  hosszú  (5.1.  ábra  d: 

Taxon3 és  Taxon5)  és  nagyon rövid (Taxon2 és  Taxon8)  ágai,  az  ezen szekvenciák 

alapján  rekonstruált  fák  nagy  részében  fellépett  a  hosszú-  és  a  rövid-ág  vonzás 

jelensége4. A változó  ághosszúságú vezérfa (t6)  mellett a szintén a BOOL-AN IGT 

módszer  teljesített  a  legjobban és  a  ML a legrosszabbul. A  t2 és  a  t4 szimulációs 

esetben  a  Maximális  Parszimónia  módszerrel  lehetett  legjobban  rekonstruálni  a 

kiindulási fák topológiáját. 

(4) A 4.  szimulációs  teszt  –  ahol  a nukleotid  szubsztitúciós  modellek  és  a 

paramétereik változtak – alapján rekonstruált fák megbízhatósági értékei az esetek 

több, mint a felében (s2,  s3,  s4 és s7) nagy eltéréseket mutatnak a módszerek között 

(5.3. ábra g, h).  A kapott ág-alátámasztottsági értékek és RF távolságok korrelációja 

ennél a szimulációs tesztnél a legerőteljesebb: r ≈ -1. Az s4 és s5 eseteket kivéve – ahol 

a  szimulációhoz  a  hosszú ágú  vezérfát  (t4)  alkalmaztam  –  az  egyesített  ICF gráf 

távolsággal számolt Boole analízis adta a legjobb értékeket. Az s4 és s5 szimulációkra 

a Maximális Parszimónia fák illeszkedtek a leginkább. A 4. szimuláció szekvenciáiból 

a Neighbor-Joining módszer állította elő a legkevésbé megbízható fákat.

Mind a négy szimulációs teszt eredményei azt mutatják, hogy az Euklideszi és a 

Jaccard  távolság  formulával  számolt  BOOL-AN  fák  megbízhatósága  teljesen 

megegyezik.  Érdekes kérdéseket vet föl ezeknek az eredményeknek az egybeesése, 

mivel a kiszámításukhoz használt kontingencia táblázat értékek nem egyeznek meg 

teljesen (Euklideszi: b, c; Jaccard: a, b, c)5.

4 Lásd még a 3.3.1. Maximális parszimónia fejezetben.

5 Lásd a 4.4.1. Euklideszi és Jaccard távolság fejezetben.
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A  szimulációs  tesztek  megbízhatósági  értékeinek  átlagát  az  5.3.  táblázatban 

foglaltam össze.  Ebből a táblázatból is azt olvashatjuk ki, mint az  5.3. ábráról, hogy 

legtöbb szimulációs esetben az IGT távolsággal  számolt  BOOL-AN fa bizonyult a 

leginkább megbízható filogenetikai módszernek. Ugyan a  3. és  4. szimulációs teszt 

esetében a Maximális Parszimónia módszer megközelítette vagy túl is szárnyalta a 

BOOL-AN IGT eredményeit. Az Euklideszi és Jaccard távolsággal előállított BOOL-

AN fák többnyire a távolság alapú Neighbor-Joining eljárás eredményeihez hasonló 

megbízhatósági  értékekkel  bírtak.  Míg  az  elvégzett  szimulációs  tesztek  alapján 

összességében a  Maximum Likelihood eljárással  kaptam a legkevésbé megbízható 

fákat.

5.  3  . táblázat  :   A szimulációs tesztek megbízhatósági értékeinek átlag  a  

Változó
Megbízhatósági  

érték
BOOL-AN

MP NJ ML
IGT ET JT

(1)
Taxon-
szám

Átlagos RF 
távolság osztva a 
taxon-számmal

1,2429 1,343 1,3424 1,2687 1,2779 2,2087

(2)
Szekven-
cia hossz

Átlagos ág-
támogatottsági 
érték

78,2325 71,7663 71,8213 77,165 71,6963 62,465

Átlagos RF 
távolság 3,0475 3,9525 3,945 3,4288 3,9625 5,255

(3)
Vezérfa 
ághossz

Átlagos ág-
támogatottsági 
érték

47,881 39,7381 39,8333 49,846 45,7381 38,119

Átlagos RF 
távolság 6,5733 7,7233 7,7167 6,6885 7,3133 8,43

(4)
Szubszti-
túciós 
modell

Átlagos ág-
támogatottsági 
érték

73,3393 64,1964 64,375 73,4857 44,1964 53,9643

Átlagos RF 
távolság 3,6675 4,935 4,9075 3,6519 7,71 6,365

A legjobb értékek pirossal, a legrosszabbak zöld betűvel vannak megjelölve.
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5.2. A BOOL-AN módszer tesztelése nagy emberszabású majmok  
mitokondriális tRNS szekvenciái alapján

A  szimuláció  mellett  másik  megfelelő módja  lehet  a filogenetikai  módszerek 

tesztelésének, ha  olyan élőlények fáját próbáljuk meg rekonstruálni  velük, melyek 

leszármazása  ismert  (Kumazawa  &  Nishida,  1993).  Ám  viszonylag  kevés  ilyen 

vizsgálatra  alkalmas  élőlénycsoport  létezik.  Bizonyos  jól  tenyészthető  baktérium 

törzsekről és a HIV vírusról (HIV Sequence Database, 2011) rendelkezésünkre állnak 

jól  dokumentált  adatsorok  azoknak  az  utóbbi  tíz-húsz  évben  bekövetkezett 

evolúciójára vonatkozólag. Azonban ezeknél a taxonoknál nem lehet figyelmen kívül 

hagyni a horizontális géntranszfer, illetve a rekombináció hatásait, melyek könnyen 

félrevihetnek egy „egyszerű” filogenetikai elemzést.  Ezért célszerű olyan fajokat és 

szekvenciákat keresni, melyek kevésbé terheltek a fentebb leírt jelenségekkel. Ilyenek 

lehetnek  a  nagy  emberszabású  majmok  mitokondriális  genomjában  található 

génszekvenciák.  Kutatásaim során BOOL-AN és standard filogenetikai módszerek 

segítségével  vizsgáltam  a  nagy  emberszabású  majmok,  a  fehérkezű  gibbon és  a 

külcsoportként  alkalmazott  fehérhomlokú  csuklyásmajom  mitokondriális  tRNS 

szekvenciáit.

5.2.1. A nagy emberszabású és egyéb vizsgált majmok leszármazása
A  nagy  emberszabású  majmok  leszármazását  az  elmúlt  évtizedekben olyan  sok 

kutatócsoport vizsgálta  (Ruvolo, 1997; Goodman  et al,  1990; Goodman  et al,  1998; 

Satta  et al, 2000; Stauffer  et al, 2001;  Bjarnason  et al, 2011;  Koga  et al, 2011), hogy 

határozott  kép  alakult  ki a  leszármazásukat  illetően  (5.6.  ábra  a). Ennek 

köszönhetően  a  molekuláris  filogenetikai  módszerek  tesztelésének egy  lehetséges 

módja az ember,  a csimpánz, a gorilla és az orangután szekvenciáinak elemzése.  E 

fajok  mellett  az  elemzéseimbe bevontam  a  fehérkezű  gibbon,  valamint  a 

külcsoportnak használt fehérhomlokú csuklyásmajom szekvenciáit.

A  kutatások  egyértelműen  igazolják,  hogy  az  ember  (Homo  sapiens) 

legközelebbi rokonai a csimpánzok – két faj: a közönséges csimpánz (Pan troglodytes) 

és  a  törpecsimpánz  vagy  bonobó  (Pan  paniscus)  –  az  ember-csimpánz  klád 
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testvércsoportja  a  gorilla6 (Gorilla  gorilla),  az  így  kialakult  monofiletikus  csoport 

legkorábban elvált fajai pedig a borneói és a szumátrai orangutánok (Pongo pygmaeus 

és  Pongo  abelii)7.  A  nagy  emberszabású  majmok,  más  néven  Hominidae-k 

legközelebbi rokonai a kis emberszabású majmok, vagyis a gibbonok (Hylobatidae). A 

Hylobatidae családba tartozik a fehérkezű gibbon (Hylobates lar) is. A kis és a nagy 

emberszabásúak  együtt  alkotják  a  Hominoidea  öregcsaládot,  melynek  a 

Cercopithecidae, vagyis a cerkófszerűek a testvércsoportja. E három öregcsalád fajai 

alkotják a Catarrhini-t, az óvilági  vagy keskenyorrú majmok alrendjét,  melynek az 

újvilági  vagy szélesorrú majmok a testvércsoportja (Platyrrhini) (Schrago & Russo, 

2003; Raaum et al, 2005). A fehérhomlokú csuklyásmajom (Cebus albifrons) az újvilági 

majmokon belül a Cebidae családba sorolható.

5.2.2. A nagy emberszabású majmok mitokondriális tRNS szekvenciái 
A  BOOL-AN  módszer  teszteléséhez  a  majmok  mitokondriális  tRNS  szekvenciáit 

alkalmaztuk. A mitokondriális genom előnye, hogy rendkívül ritkán rekombinálódik, 

megközelítőleg egyenletesen és relatíve gyorsan evolválódik (egyenletes mértékben 

gyűjti  a  független  mutációkat) valamint,  hogy  az  összes  vizsgált  fajból 

rendelkezésünkre  állnak  a  szekvenciák.  Az  állatok  mitokondriális  genomja  13 

proteint, 2 riboszomális RNS-t és 22 transzfer RNS-t kódol, valamint rendelkezik egy 

nem kódoló kontroll  régióval.  A fajokon belüli  populációk leszármazását  gyakran 

vizsgálják a kontroll régió segítségével (Kumazawa & Nishida, 1993). A fajok közötti 

evolúciós viszonyok feltárásában pedig sokat segít a mitokondriális genom kódoló 

régiója, melyet a kutatók egészében vagy csak részleteiben elemeznek (pl: Arnason et  

al,  2002;  Weisrock  et  al,  2002;  Takacs  et  al,  2005;  Okajima  &  Kumazawa,  2010). 

Azonban  nem  nevezhető  általános  gyakorlatnak  az,  hogy  a  fajok  leszármazását 

transzfer  RNS  szekvenciák  alapján  rekonstruálják,  bár akad  rá  példa  a 

szakirodalomban (Kumazawa & Nishida, 1993; Macey et al, 1999; Waddel et al, 1999; 

Roos & Geissmenn, 2001; Higgs et al, 2003; Waddell & Shelley, 2003; Krishnan et al, 

6 Gorillák:  A gorillák esetében is két fajt  (vagy alfajt) különböztetnek meg: a nyugati vagy síkvidéki 
(Gorilla gorilla) és a keleti  vagy hegyi  gorillát (Gorilla beringei). Az elemzéseimhez csak a nyugati 
gorilla szekvenciáit használtam.

7 Az orangutánok két  faját  egyes  kutatók csak alfajoknak tekintik:  Pongo  pygmaeus  pygmaeus és 
Pongo pygmaeus abelii.
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2004). Ennek legfőbb oka  az  lehet,  hogy  a  tRNS szekvenciák  rövidek  és  sokszor 

nagyon gyorsan evolválódnak. Emiatt a standard filogenetikai módszerek  számára 

nem elég egyértelműen jelenik meg a szekvenciájukban a fajok az evolúciós útja. 

Ennek  ellenére  számtalan  olyan  vizsgálat  van,  melyekben  (főleg  mitokondriális) 

proteinkódoló  gének  mellett  tRNS  szekvenciákat  is felhasználtak  a  törzsfák 

készítéséhez .

Vizsgálataimhoz  a  következő  NCBI GenBank  (Benson  et  al,  2011) 

azonosítószámmal  rendelkező mitokondriális  genomokban  található  tRNS 

szekvenciákat  használtam  fel:  ember:  NC_001807,  közönséges  csimpánz: 

NC_001643,  törpecsimpánz:  NC_001644,  nyugati  gorilla:  NC_00164,  borneói 

orangután:  NC_001646,  szumátrai  orangután:  NC_002083,  fehérkezű  gibbon: 

NC_002082 és fehérhomlokú csuklyásmajom: NC_002763. 

A  tRNS-eket  a GenBank oldalán  fent  lévő  genomannotáció  alapján 

azonosítottam be. Az emlősfajok mitokondriuma 22 tRNS gént tartalmaz, mind a 20 

aminosav specificitásból egyet, illetve a leucinból és a szerinből két-két izoakceptort. 

A  filogenetikai  rekonstrukcióhoz  azért  a  mitokondriális  tRNS-ek  génjeit 

választottam, mert az ismert a másodlagos szerkezetük alapján  (Helm  et al,  2000) 

biológiailag releváns módon lehet őket illeszteni, valamint elég rövidek ahhoz, hogy 

a  nagyon  alapos  filogenetikai  elemzések  is  belátható  időn  belül  lefuttathatóak 

legyenek velük.

A vizsgált fajok mitokondriális genom szekvenciáit a a 22 mt-tRNS specificitás 

szerint  SeaView program  segítségével  daraboltam  fel. Majd  a  homológ  mt-tRNS 

szekvenciákat  külön-külön  illesztettem  a  Muscle szoftverrel.  Az  illesztetéseket 

egyenként  megvizsgáltam aszerint,  hogy  összhangban  vannak-e  az  illesztés  során 

belekerült gap-ek a mt-tRNS-ek másodlagos szerkezetével.  Vagyis nem került-e be 

olyan helyre gap,  ami a másodlagos szerkezet szerint  a tRNS valamelyik karjában 

található  –  és  ezért  nem lehet  benne  egyszerű  inzerció  vagy  deléció.  A  tRNS-ek 

karjaiban inzerció vagy deléció  csak úgy  történhet,  hogy  az a kar másik szálán is 

megjelenik,  vagyis  egy  bázis  pár  esik  ki  vagy  épül  be. Ennek függvényében,  ahol 

szükséges volt (az mt-tRNS-Asp, -Phe, Ser-AGY és Tyr esetében), kézzel javítottam a 

gap-ek elhelyezkedésén.
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A vizsgált mt-tRNS szekvenciák átlagos hossza 69,36 nukleotid, a legrövidebb 

szekvencia  az  mt-tRNS-Ser-AGY,  melynek  hiányzik  a  D-karja  és  D-hurka  (59 

nukleotid hosszú), a leghosszabb pedig a Leu-UUR-t (75 nukleotid hosszú).

Hogy a filogenetikai módszerek  megbízhatóságát a tRNS  szekvenciák alapján 

teljes körűen tesztelhessem, létrehoztam az illesztésekből egy konkatenált szekvenciát 

is, melyben  az aminosavak hárombetűs rövidítése alapján  ABC sorrendben egymás 

után helyeztem mind a 22 mt-tRNS-t.

5.2.3. BOOL-AN és standard filogenetikai fák számítása a nagy 
emberszabású majmok mt-tRNS szekvenciái alapján

Mind  a  22  mt-tRNS  szekvenciaillesztést  külön-külön  elemeztem  standard 

filogenetikai eljárások – MP, ML, NJ, Bayes statisztikai módszer – valamint a BOOL-

AN módszer segítségével.  A kapott eredményekből módszerenként konszenzus fát 

készítettem és  vizsgáltam,  hogy  a  fa  megegyezik-e a  nagy  emberszabású majmok 

törzsfájával.  Az  egyes  módszerek  megbízhatóságának  további  vizsgálatához  az 

eredmény fák és az ismert fa között Robinson-Foulds távolságokat is mértem.

Mivel ezúttal nem túl sok és relatíve rövid szekvenciákat elemeztem, a standard 

módszerekhez  választott  szoftvereknél  és  azok  beállításánál  mindent  elkövettem 

annak  érdekében,  hogy  a  lehető  legmegfelelőbb  és  legalaposabb  fakereséseket 

alkalmazzam. A MP, ML és NJ fákat a PAUP* programmal, a Bayes fákat a MrBayes  

3.1.2 szoftver segítségével számítottam ki. A Maximális Parszimónia fákat a felsőhatár 

egzakt algoritmussal kerestem. Amennyiben több legrövidebb fa jött ki egy-egy mt-

tRNS specificitásra, azokból többségi szabály konszenzus fát készítettem.

A standard filogenetikai módszerek közül a Maximum Likelihood, a távolság 

alapú és a Bayes statisztikai eljárás konkrét evolúciós modell alkalmazását igényli. A 

ML és a NJ módszerhez konkatenált szekvenciák alapján, 56 lehetséges modell közül 

választottam ki a megfelelő szubsztitúciós modellt8. A távolság alapú és az ML fákat 

Kimura 81+G+I modell szerint rekonstruáltam. Az ML fákat az ág-felcserélő (branch  

swapping) heurisztikus algoritmussal számoltam. A NJ fa távolságmátrixához az ML 

fakeresés  alatt  kijött  gamma  eloszlás  α paraméterével  és  változatlan  nukleotid 

pozíciók arányával számítottam.

8  A 3.1.1. A megfelelő nukleotid szubsztitúciós modell kiválasztása fejezetben leírtak szerint.
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Mivel  a MrBayes program  lehetővé  teszi,  hogy  különböző  szubsztitúciós 

modelleket  használjunk  az  RNS-ek  párosodott  és  hurok  régióihoz,  ezért  ezeket 

külön  kezelve  kerestem  a  megfelelő  modelleket  az  mt-tRNS-ek  karjaihoz  és 

loopjaihoz az Akaike információ kritérium teszt alapján.  Az mt-tRNS-ek karjaira a 

Hasegawa-Kishino-Yano+G+I modell bizonyult az optimális megoldásnak, a hurok 

régiókra  pedig  a  Tranzíciós+G+I  modell.  Az  illesztett  szekvenciák  azon  régióit, 

melyekben  az  mt-tRNS-ek  karjai  voltak  a  Schöniger  és  Von  Haeseler-féle  (1994) 

páros likelihood modell szerint kezelte a  MrBayes.  A Metropolis-kapcsolt Markov-

lánc Monte Carlo  (MC3)  analízist 10 millió generáción keresztül futtattam.  Az MC3 

futásakor  a  burnint  250  000-re,  a  mintavételezés  frekvenciáját  pedig  100-ra 

állítottam. Arról, hogy elég nagy volt-e az alkalmazott generációszám a Tracer és az 

AWTY programok, valamint a  convergence diagnostic potential scale reduction faktor 

segítségével győződtem meg9.

A  standard  módszerek  alkalmazhatóságát  tovább  vizsgálva,  a  konkatenált 

szekvenciákon bootstrap analízist is végeztem az  MP, ML és NJ  módszerekkel,  mt-

tRNS  specificitásonként  10.000  bootstrap  replikátumot  elemezve.  A  Bayes 

statisztikai  eljárás  az  MC3 eljárásban  lementett  fák  konszenzusa alapján 

bootstrappelés nélkül is megállapítja az egyes elágazások megbízhatóságát, vagyis az 

a posteriori valószínűségét. A MP bootstrap fák keresésekor minden invariáns és nem 

informatív karaktert kizártam, a ML fakeresésnél pedig a leggyorsabban számítható 

Jukes-Cantor-féle szubsztitúciós modellt alkalmaztam.

A BOOL-AN fák számításához  majdnem az összes lehetséges kombinációban 

kipróbáltam a dolgozatban tárgyalt ICF beállításokat és távolságokat (5.3. ábra). Itt is 

minden ICF számítást a szekvencia mindkét irányából (5' → 3' és 3' → 5') végeztem, 

majd  a  távolságokat  összegeztem.  A  konkatenált  szekvenciákat  a  P-BOOL-AN10 

újramintavételezési eljárás segítségével vizsgáltam. A P-BOOL-AN fákat 100 ismétlés 

mellett  0-val  kezdődő szekvencia  pozíció  sorszámozással,  parciális  rendezéssel  és 

egyesített ICF gráf távolsággal számoltam. 

A  módszerek  adott  adatokra  való  alkalmazhatóságának  teszteléséhez  az 

eredmény  fák  és  a  nagy  emberszabású  majmok elfogadott  törzsfája között  RF 

9 Lásd a 3.3.3. Bayes statisztikai eljárás fejezetben.

10 Lásd a 4.6. A kapott fa megbízhatóságának becslése: A P-BOOL-AN analízis fejezetben.
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távolságokat  számoltam,  valamint  a kapott  fákból  módszerenként  kiterjesztett 

többségi szabály konszenzus fát készítettem.

5.2.4. A nagy emberszabású majmok mt-tRNS-ei alapján kapott fák 
összehasonlítása és értékelése

Annak  ellenére,  hogy  a  mt-tRNS  specificitásonként  létrehozott kiindulási  fák 

topológiája egyenként többnyire nem teljesen egyezett meg a nagy emberszabásúak 

elfogadott  törzsfájával, a konszenzus fák az összes alkalmazott  BOOL-AN beállítás 

mellett (5.5. és 5.6. ábra) a helyes elágazásrendszert jelenítették meg, csakúgy, mint a 

Bayes  statisztikai  eljárással  előállított  fák  konszenzusa  (5.4.  ábra).  Ellenben  a 

Maximális  Parszimónia,  a  Maximum  Likelihood  és  a  távolság  alapú  Neighbor-

Joining  konszenzus  fák  elágazásrendszere  eltért  az  ismert  leszármazásétól.  A  MP 

eljárás  nem  tudta  helyesen  rekonstruálni  a  nagy  emberszabású  majmok 

leszármazását,  hiszen  a  konszenzus  fán  az  ember  legközelebbi  rokonai  nem  a 

csimpánzok,  hanem  a  gorilla  lett.  Ennek  valószínűsíthető  oka,  hogy  a  mt-tRNS 

szekvenciákban nagyon sok az eljárás szempontjából uninformatív pozíció. A vizsgált 

szekvenciákban a konstans nukleotidok aránya átlagosan 73,3%, az autapomorfikus 

karaktereké  pedig  9.8%,  ez  összesítve  87,1%.  A  ML  konszenzus  fán  az  ember-

csimpánz  klád  helyesen  szerepel,  a  gorilla  azonban  a  külcsoport  közelébe,  a 

fehérkezű  gibbon  pedig  az  orangutánok  mellé  került,  ami  minden  bizonnyal 

helytelen megoldás.  A  NJ  konszenzus  fán a  gorilla  leszármazása  megegyeznek az 

elfogadott  fán  találhatóval,  viszont  a  fehérkezű  gibbon  itt  az  orangutánok 

legközelebbi  rokonaként  jelenik  meg,  ami  nem tükrözheti  a  valóságot,  hiszen  az 

orangutánok nagy-, a gibbon pedig kis emberszabású majom.
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5.  4  .   ábra:   A nagy emberszabásúa  k   elfogadott   t  örzs  f  áj  a   és   a mt-tRNS-  ek   a  l  ap  j  án   s  z  á  mí  tott   f  á  k  

a:  A  nagy  emberszabású  majmok  széles  körben  elfogadott  leszármazási  viszonyai.  A 
majmok 22 mt-tRNS szekvenciából különböző módszerekkel készült fák konszenzusai: 
b: BOOL-AN és Bayes fa;  c: Maximális Parszimónia fa;  d: Maximum Likelihood fa;  e: 
távolság alapú Neighbor-Joining fa. Az ábra eredetijének forrása: Ari et al, 2012.

Az  eredmények  teljes  körű  értékelésének  céljából  a  kapott  konszenzus  fák 

topológiáján kívül vizsgáltam a fák átlagos ág-támogatottságai értékét és Robinson-

Foulds  távolságát  az  elfogadott  leszármazástól.  Ugyanúgy,  ahogy  a  szimulált 

szekvenciák  alapján  végzett  tesztelésnél  megnéztem a  különböző  BOOL-AN 

beállítások megbízhatósági értékeit, azután – a könnyebb átláthatóság végett – csak a 

legjobb  BOOL-AN  beállítás  fáit  hasonlítottam  össze  a  standard  filogenetikai 

módszerek megbízhatósági értékeivel. A BOOL-AN fák százalékban kifejezett átlagos 

ág-támogatottságai értékei  alapján (5.5. ábra;  minél nagyobb az érték annál jobb a 

beállítás)  55,45%-kal  a  legmegbízhatóbb  beállításnak  a  0-tól  kezdődő  pozíció 
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sorszámozás  mellett  parciális  rendezéssel  számított  ICF  értékekből  kalkulált 

egyesített ICF gráf távolság (P0 IGT) bizonyult. E megbízhatósági mérőszám alapján 

a  második  legjobb  értéket  (54,55%)  0-s  parciális  (P0)  ICF  beállítás  mellett  több 

távolságformula is elérte: a strukturált és az összevont Euklideszi- (ETst, ETco) és az 

összevont  Jaccard-  (JTco).  A  legrosszabb  eredményeket  a  0-s  lineáris  rendezéssel 

kapott (L0) fák adták.

5.  5  .   ábra:   Különböző BOOL-AN fák     átlagos ág-támogatottságai értékei  

Az ábrán a különböző ICF beállítások és távolságformulák mellett kapott BOOL-AN fák 
%-ban kifejezett átlagos ág-támogatottsági értékei vannak feltüntetve (42 és 58% közötti 
skálán ábrázolva). A különböző módokon beállított ICF módszerek jelmagyarázata: a P0 
a  nullától  kezdődő  pozíciószámozást és parciális  kódolást,  az  L0 a  nullától  kezdődő 
pozíciószámozást és lineáris  kódolást,  az  ET az  Euklideszi  távolság  formulát,  a  JT a 
Jaccard távolság formulát, az  IGT az egyesített ICF gráf távolságot, az  st a strukturált 
kontingencia  táblázat  számítási  módot,  a  co az  összevont  (combined) kontingencia 
táblázat számítási módot, a P-BOOL-AN a permutált szekvenciák alapján végzett BOOL-
AN számítást jelöli. A legjobb értéket pirossal, a legrosszabbat zölddel jelöltem.

A BOOL-AN  mt-tRNS fák és  az elfogadott  törzsfa  közötti Robinson-Foulds 

távolságok átlagát a 5.6. ábra mutatja (minél kisebb az érték annál jobb a beállítás). 

Ezen mérőszám szerint a legmegbízhatóbb beállítás szintén a 0-tól kezdődő pozíció 

sorszámozás  mellett  parciális  rendezéssel  számított  ICF  értékekből  kalkulált 

egyesített  ICF gráf  távolság  (P0  IGT:  4,45)  volt.  A  második  legjobb beállítások is 
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megegyeznek az  átlagos ág-támogatottságai  értékek alapján  megállapítottakkal.  A 

legrosszabb  beállítások  eredményei  viszont  kissé  eltérnek  az  előző  vizsgálatban 

megállapítottaktól.

5.  6  .   ábra:   Különböző BOOL-AN fák     Robinson-Foulds távolságainak átlaga  

Az ábrán a különböző ICF beállítások és távolságformulák mellett kapott BOOL-AN fák 
és az elfogadott nagy emberszabásúak fája közötti Robinson-Foulds távolságok átlaga 
található  (4  és  5,4  közötti  skálán).  A  különböző  módokon  beállított  ICF  módszerek 
jelmagyarázata: a P0 a nullától kezdődő pozíciószámozást és parciális kódolást, az L0 a 
nullától  kezdődő pozíciószámozást és  lineáris  kódolást,  az  ET az  Euklideszi  távolság 
formulát, a JT a Jaccard távolság formulát, az IGT az egyesített ICF gráf távolságot, az st 
a  strukturált  kontingencia  táblázat  számítási  módot,  a  co  az  összevont  (combined) 
kontingencia táblázat számítási módot, a P-BOOL-AN a permutált szekvenciák alapján 
végzett BOOL-AN számítást jelöli.  A legjobb értéket pirossal,  a legrosszabbat zölddel 
jelöltem.

A  legjobb  eredményeket  adó  BOOL-AN  beállítás  (P0  IGT)  értékeit 

összehasonlítottam  a  standard  filogenetikai  eljárások  megbízhatósági 

mérőszámaival. Az ág-támogatottságai értékek kiszámításánál, ha egy fa (MP, ML és 

NJ)  valamely  elágazása  nem  egyezett  meg  a  nagy  emberszabású  majmok  fájának 

vonatkozó elágazásával, akkor annak a nódusznak az alátámasztottsági értékét 0-ra 

állítottam. A  nagy  emberszabású  majmok  mt-tRNS-ei  alapján  az  átlagos  ág-

támogatottságai  értékek  és  RF  távolságok  szerint a  leginkább  megbízható 

módszernek  a  BOOL-AN  bizonyult  55,45%-os  és  4,45-ös  értékekkel (5.7.  ábra).  A 

második  legjobb  filogenetikai  eljárásnak  a  Bayes  statisztikai  analízis  mutatkozott 

(49,09  %  és  5,09).  Mint  azt  korábban  láttuk  a  MP,  ML  és  NJ  konszenzus  fák 
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topológiája  nem  egyezett  meg  az  elfogadott  leszármazással.  Ezzel  egybevágóan  e 

három  standard  filogenetikai  módszer  megbízhatósági  értékei  lettek  a 

legrosszabbak: az átlagos ág-támogatottság szerint a ML, a RF távolság alapján pedig 

a NJ. A két mérőszám értékei között mutatkozó inkonzisztencia oka a konszenzus 

fák topológiájának eltérése miatt adódik.

5.  7  .    ábra:    A  nagy  emberszabású  majmok  mt-tRNS-ei  alapján kapott  fák  megbízhatósági   
értékei

a: A különböző filogenetikai  módszerek konszenzus fáinak átlagos ág-támogatottsági 
értékei  százalékban  kifejezve  (0-tól  60%-ig  ábrázolva).  b:  A  kapott  fák  és  a  nagy  
emberszabásúak  fája  közötti  Robinson-Foulds  távolságok  átlaga.  A  BOOL-AN 
beállításai: szekvencia pozícióinak sorszámozása 0-tól, parciális kódolás, egyesített ICF 
gráf távolság. A legjobb értéket pirossal, a legrosszabbat zölddel jelöltem.

A  konkatenált  mt-tRNS  szekvenciákból  készült  standard  és  BOOL-AN fák 

topológiája  egytől  egyig  megegyezett  a  nagy  emberszabású  majmok  ismert 

leszármazásával. Ennek az lehet az oka, hogy az egyesített szekvenciák elég hosszúak 

voltak  ahhoz  (1526 nukleotid),  hogy  elegendő  filogenetikai  jelet  tartalmazzanak 

minden módszer számára.  Ennél a tesztelési  példánál az alkalmazott filogenetikai 

módszerek megbízhatóságát  bootstrap  és  permutációs  teszt  (P-BOOL-AN) 

segítségével mértem.  A Bayes  eljárás  esetében  felesleges a  bootstrap analízis, itt az 

eredmények könnyebb összehasonlíthatósága végett az a posteriori valószínűségeket 

100-zal  szoroztam.  Az  eredmények  nagyon  kis  eltérést  mutatnak (5.8.  ábra). 

Legjobban a P-BOOL-AN (99,80%, 0,02), a legrosszabbul a távolság alapú eljárás (NJ: 

95,76%, 0,421) teljesített.
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5.  8  .    ábra:    A nagy emberszabású majmok    konkatenált    mt-tRNS    szekvenciái   alapján kapott   
bootstrap és P-BOOL-AN   fák megbízhatósági érté  kei  

a: A különböző filogenetikai  módszerek bootstrap (konszenzus) fáinak (MP,  ML,  NJ), 
Bayes és  P-BOOL-AN fájának átlagos ág-támogatottsági  értékei  százalékban kifejezve 
(95-től 100%-ig ábrázolva(!)). A Bayes fa elágazásainak  a posteriori valószínűségi értékei 
százalékká vannak alakítva. b: A bootstrappelt szekvenciák alapján számított (MP, ML, 
NJ), az Bayes eljárás során az mintavételezésekből kapott és a permutált szekvenciákból 
számolt  BOOL-AN  fák  és  a  nagy  emberszabásúak  fája  közötti  Robinson-Foulds 
távolságok átlaga (0 és 0,45 között ábrázolva (!)). A P-BOOL-AN beállításai: szekvencia  
pozícióinak sorszámozása 0-tól, parciális kódolás, egyesített ICF gráf távolság. A legjobb 
értéket pirossal, a legrosszabbat zölddel jelöltem.
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6. DISZKUSSZIÓ

A  természetes  gének  és  szimulált  szekvenciák  alapján  végzett  filogenetikai 

tesztelések  eredményei  azt  mutatják,  hogy  a  standard  módszerekétől  teljesen 

különböző, diszkrét matematikai alapokon nyugvó Boole analízis alkalmas eszköze 

lehet  az  élőlények  leszármazástani  vizsgálatának.  A  BOOL-AN  különösen  jó 

megoldásokat  adott  a  viszonylag rövid  (30-200  nukleotid  hosszú)  szekvenciák 

elemzésekor,  és  jól  kezelte  a  nagy  emberszabású  majmok  nagyon  hasonló 

mitokondriális tRNS-eit is.

A standard filogenetikai  módszerekkel  ellentétben, a BOOL-AN végeredmény 

szempontjából lényeges, hogy egy-egy nukleotid (vagy aminosav) milyen pozícióban 

található  a  vizsgált  szekvenciában.  Így  a  BOOL-AN fák  számításakor  azt  a  plusz 

információt  is  ki  tudjuk  használni,  hogy  a  fajok  közötti  szekvencia-különbség 

pontosan hol  található a  génben,  a  genomban vagy a  fehérjében.  Ilyen formán a 

szekvencia  elsődleges  szerkezetének  figyelembevételével  és  információveszteség 

nélküli formális átalakításával az osztályozás tekintetében is többlet információhoz 

jutunk.  Ezáltal  lehetővé  válik  az  olyan  viszonylag  rövid  és  nagyon  hasonló 

szekvenciák osztályozása, melyek a hagyományos filogenetikai módszerek számára 

nem tartalmaznak elegendő filogenetikai jelet.

A  fenti  állítás  szemléltetése  céljából,  néhány  emlős  faj citokróm-c 

szekvenciájának egy részéből (Penny  et al,  1991)  BOOL-AN és standard (MP, ML, 

Bayes  és  NJ)  módszerek  segítségével  készült  fákat  számítottam  az  eredeti 

szekvenciák és permutált pozíciójú illesztések alapján (6.1. ábra; Jakó et al, 2009).  A 

fák számításakor  a  standard  eljárások  kizárólag  az  egyes  pozíciókon  előforduló 

nukleotid  (vagy  aminosav)  különbségeket  veszik  figyelembe,  a  különbségek 

szekvencián belüli  lokalizációját és sorrendjét nem. Ezért ha az eredeti szekvenciák 

pozícióit  (az  illesztés  oszlopait)  minden  szekvenciában  egységes  módon  random 

permutáljuk, akkor standard módszerekkel kapott fák topológiája és ághosszai1 – az 

eredeti szekvenciák alapján kapott fáéhoz képes – nem változnak, de a BOOL-AN 

eljárás segítségével rekonstruált fáé igen.

1 A  6.1.  ábrán az  egyszerűség  kedvéért  nem  tüntettem  fel  a  fák  ághosszait,  csak  az 
elágazásrendszerüket.
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6  .  1  . ábra:   Eredeti (citokróm-c rész  let  ) és permutált pozíciójú szekvenciák alapján készített fák  

a: Az eredeti nukleotid sorrend alapján készített Maximális Parszimónia fa. b: Az eredeti 
nukleotid  sorrend  alapján  készített  Bayes  statisztikai,  Maximum  Likelihood  és 
Neighbor-Joining fa (mindháromnak  azonos  a  topológiája).  c: Az  eredeti  nukleotid 
sorrend alapján készített  Boole  analízis fa.  d:  A  véletlenszerűen permutált  nukleotid 
sorrend alapján készített Maximális Parszimónia fa. Topológiája megegyezik a-val. e:  A 
véletlenszerűen permutált  nukleotid  sorrend  alapján  készített  Bayes  statisztikai, 
Maximum  Likelihood  és  Neighbor-Joining fa.  Mindháromnak  azonos  a  topológiája, 
melyek megegyeznek  b-vel.  f: A  véletlenszerűen permutált  nukleotid sorrend alapján 
készített  Boole analízis fa.  Topológiája  különbözik c-től.  Átdolgozott  ábra,  eredetijének  
forrása: Jakó et al, 2009.

A  fentiek  alapján  és  annak  tudatában,  hogy  a  szekvenciák  evolúciójának 

számítógépes  szimulációja  azzal  a  nem  realisztikus  előfeltétellel  él,  hogy  a 

szekvenciák  pozíciói  egymástól  függetlenül  evolválódnak,  meglepő  lehet,  hogy  a 

BOOL-AN  módszer  ennyire  jól  teljesített.  Hiszen,  az  ICF  algoritmus  a 

szekvenciákban rejlő pozicionális információt is felhasználja az osztályozás során. A 

szimulációs  kísérlet  pedig  azt  mutatja,  hogy  a  mesterséges  szekvenciákból 

tulajdonképpen  hiányzó  pozicionális  információ  ellenére  a  BOOL-AN  módszer 

megfelelően  rekonstruálta  a  fákat.  Ez  annak  lehet  köszönhető,  hogy  az  ICF 

algoritmus,  hasonlóan  a  standard  eljárásokhoz a  pozicionális  információn  túl a 
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szekvenciák nukleotid összetételét és különbségeit is megfelelő módon elemzi.  Az 

ICF  ugyanezen  tulajdonsága  miatt  alkalmazható  a  permutált  pozíciójú 

szekvenciákkal  végzett  P-BOOL-AN  elemzés  is  a  törzsfa-rekonstrukció 

megbízhatóságának vizsgálatára.

Ha  a  megbízható  eredmények  mellett az  egyes  algoritmusok  és  szoftverek 

számításidejét is figyelembe vesszük, akkor pedig egyértelműen a BOOL-AN lehet az 

egyik  legjobb  megoldás.  A  szekvenciákhoz  legjobban  illeszkedő  és  alaposságra 

törekvő beállítások mellett végzett fakeresés egy-egy mt-tRNS szekvenciára az ML 

módszer esetén átlagosan 5 napig, Bayes analízissel 1 napig, BOOL-AN2, MP és NJ 

eljárásokkal  pedig  pár  másodpercig  tartott3.  A  szimulált  szekvenciákkal  végzett 

nagyobb számításigényű (5000 nukleotid hosszú vagy 200 szekvenciát tartalmazó) 

BOOL-AN elemzések is pár perc alatt lezárultak. Ezek alapján joggal feltételezhetjük, 

hogy a Boole analízis eredményesen alkalmazható olyan a standard eljárásokkal nagy 

számításigényű kalkulációk elvégzésére,  mint pl.  a  Tree of  Life projektek,  ahol sok 

ezer  faj  leszármazását  vizsgálják  egyidejűleg.  Az  adatbankokban  található 

exponenciálisan  növekvő  számú  szekvencia  és  az  élőlények  leszármazásának 

megismerése iránti vágy az utóbbi időkben rávilágított arra, hogy a kutatóknak nagy 

szüksége  lenne olyan módszerekre, melyek segítségével sok fajra tudnak belátható 

időn belül megbízható fát készíteni (Parr et al, 2012). 

Rendkívül fontos előnye a BOOL-AN módszernek, hogy nem csak az evolúciós, 

hanem a funkcionális rokonságok kimutatására is alkalmas. Vizsgálható vele például 

az egy fajon belül  található különböző tRNS izoakceptorok evolúciója (publikáció 

előkészületben).  Mint  arra  John  Maynard  Smith  és  Szathmáry  Eörs  (1997)  is 

rámutatott,  a  tRNS  szekvenciákat  azért  érdemes  a  funkcionális  rokonság 

szempontjából  is  vizsgálni,  mert  fényt  deríthetnek a  genetikai  kód fejlődésére.  A 

makromolekulák  funkcionális  tulajdonságait  a  mai  napig  szinte  kizárólag 

krisztallográfiai  és  laboratóriumi  in  vitro módszerekkel  vizsgálják,  ugyanis  a 

funkcionális  predikcióra  alkalmas,  a  BOOL-AN-hoz  hasonló  más  módszer  nem 

2 A BOOL-AN számítások időigényét lásd a 4.7. A BOOL-AN fa számításához alkalmazott szoftverek 
fejezetben.

3 A mt-tRNS-ek alapján végzett elemzéseknél a ML, MP és NJ fákat PAUP*, a Bayes fákat MrBayes, a 
BOOL-AN fákat pedig RET-ICF szoftverrel számítottam ki. A ML és Bayes fakeresést egy Pentium 
Xeon szerveren (2 CPU, 4 GB RAM), a kis számításigényű BOOL-AN, MP és NJ kalkulációkat pedig 
egy 2,226 GHz-es Pentium M (2 GB RAM) notebookon végeztem.
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ismeretes. Ezért annak ellenére, hogy a BOOL-AN módszer a filogenetikusok  és a 

makromolekulák  funkcionális  rokonságokat  vizsgáló  kutatók  számára 

valószínűsíthetően  szokatlan  megközelítést  alkalmaz,  ez  a  módszer  hasznosnak 

bizonyulhat a különböző  DNA, RNS és fehérje  szekvencia-családok összehasonlító 

vizsgálatakor.

Egy  konkrét  problémáról  csak  úgy  alkothatunk  teljes  képet,  ha  azt  több 

oldalról  is  megközelítjük,  például a  szekvenciáinkat  több  filogenetikai  módszer 

segítségével is elemezzük. Bár a  filogenetikai  módszerek önmagukban objektívnek 

tekinthetők,  a vizsgálat  során számos ponton kell  szubjektív  döntéseket hoznunk 

(pl.: mely taxonok milyen szekvenciáit elemezzük,  azokat  hogyan illesztjük, milyen 

eljárásokat alkalmazunk  és  azokat  hogyan  paraméterezzük).  A  párhuzamos 

elemzések alternatív eredményeket hozhatnak létre,  sokszor  ezek összehasonlítása 

adja meg a keresett választ. Ha az ilyen elemzéseket Boole analízissel is kiegészítjük, 

mindenképpen teljesebb képet alkothatunk a vizsgált szekvenciák kapcsolatairól. Ha 

azt is  figyelembe vesszük, hogy a szekvenciák egyszerű hasonlósága és az evolúciós 

vagy  funkcionális  rokonságuk foka  között  nincs  lineáris  összefüggés (Steel,  2005; 

Theobald, 2011), akkor a BOOL-AN módszer alkalmazása különösen fontossá válik.

További tervek

A  közeljövőben  több  olyan  biztatóan  alakuló  kutatást  is  befejezek,  melyek 

kihasználják  és  jól  példázzák  a  Boole  analízis  megbízhatóságát.  A  mitokondriális 

tRNS-eken  végzett  vizsgálataimat  kiterjesztem  az  emlősök  leszármazását 

reprezentatív  módon bemutató  nagyobb  fajcsoportra  (150  faj).  Egy-egy  faj  tRNS 

készletét vizsgálva kísérletet teszek arra, hogy feltárjam a tRNS-ek funkcionális és 

evolúciós rokonsági viszonyait. Továbbá a zöld növények törzsfáját rekonstruálom a 

210  faj  kloroplasztiszában  található  ribulóz-1,5-biszfoszfát karboxiláz/oxigenáz nagy 

alegységének (rbcL) génjei alapján.  Ezen kívül részt  veszek autoimmun betegségek 

kimutathatóságának kutatásában (Prechl  &  Papp,  2010),  és  a  B-sejtek  genetikai 

változatosságának in silico vizsgálatában.

Az előzetes eredményeink alapján úgy tűnik, hogy a fent említett kutatások is 

alátámasztják a Boole analízis megbízhatóságát, ezért bizakodhatunk abban, hogy a 

közeljövőben a módszert egyre több kutató alkalmazza majd.
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Rövidítések jegyzéke
+G: A nukleotid szubsztitúciós modell kiegészítése a Gamma-eloszlással 

alakparaméterének becslésével

+I: A nukleotid szubsztitúciós modell kiegészítése a változatlan pozíciók arányának 
becslésével

BOOL-AN: Boole analízis módszer

Bayes: Bayes statisztikán alapuló filogenetikai módszer

DNS: Dezoxiribonukleinsav

ET: Euklideszi távolság

GTR: General Time Reversible nukleotid szubsztitúciós modell

ICF: Iteratív Kanonikus Forma (Iterative Canonical Form)

IGT: Egyesített ICF gráf távolság

JT: Jaccard távolság

MC3: Lásd MCMCMC

MCMC: Markov-lánc Monte Carlo módszer (Markov-chain Monte Carlo)

MCMCMC: Metropolis-kapcsolt Markov-lánc Monte Carlo módszer (Metropolis-
coupled Markov-chain Monte Carlo)

ML: Maximum Likelihood filogenetikai módszer

MP: Maximális Parszimónia filogenetikai módszer

mt-tRNS: Mitokondriális transzfer RNS

NJ: Szomszédösszevonó vagy Neighbor-Joining eljárás

OTU: Kezelendő taxonómiai egység, vagyis a fa végágain lévő fajok, szekvenciák 
(Operational Taxonomic Unit)

PCoA: Főkoordináta analízis (Principal Coodinate Analysis)

RF: Robinson-Foulds fatávolság

RNS: Ribonukleinsav

P-BOOL-AN: Permutált Boole analízis, vagyis többszörösen permutált pozíciójú 
szekvenciákon végzett Boole analízis

TDNF: Teljes Diszjunktív Normál forma

TKNF: Teljes Konjunktív Normál forma

tRNS: Transzfer RNS
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támogatták a doktori munkám elkészítését. Köszönettel tartozom barátaimnak, Bócz 

Péternek, Hollósi Dánielnek és Gábris Aurélnak a kisebb programok írása közben 

felmerülő kérdéseim megválaszolásáért. Hálás vagyok Korcsmáros Tamásnak, Kézdi 

Norbertnek  és  Joern  Pütznek  (Université  de  Strasbourg)  a  hasznos  szakmai 

eszmecserékért.  Valamint  köszönöm  barátaim  és  a  családom  türelmét  és 

támogatását, akik elnézték nekem, hogy az elmúlt időszakban olyan sokszor „nem 

értem rá”.
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Kutatásaim során egy új diszkrét matematikai módszer, a Boole-függvények Iteratív 

Kanonikus  Formáján  (ICF)  alapuló  Boole  analízis  és  szoftver (BOOL-AN) 

molekuláris  filogenetikai  elemzésekre  való  alkalmazhatóságát  vizsgáltam  két 

különböző  megközelítés  alapján.  A  filogenetikai módszer  tesztelésének 

alapgondolata  az  volt,  hogy  olyan  példákat  alkalmazok,  ahol  az  eredmények 

összevethetők  a  tényleges  leszármazással,  így  mérhetővé  válik  az  eljárások 

megbízhatósága.  Ennek érdekében,  első megközelítésként szimulált  szekvenciákat 

alkalmaztam, és az ezek alapján számolt BOOL-AN fák topológiáját  hasonlítottam 

össze a  szimulációnál  használt  vezérfával.  A  másik  tesztpéldában  a  nagy 

emberszabású majmok mára ismertnek tekinthető leszármazásával vetettem össze a 

mitokondriális tRNS génjeik alapján rekonstruált fákat. A BOOL-AN eredményeket 

olyan  hagyományosan  elterjedt  (standard)  módszerekkel  készült  fák 

megbízhatóságával  is  összehasonlítottam,  mint  a  Maximális  Parszimónia  (MP), 

Maximum  Likelihood  (ML),  Neighbor-Joining  (NJ)  és  Bayes  analízis.  A  tesztek 

eredményei azt mutatják, hogy a BOOL-AN módszer mind a szimulált szekvenciák, 

mind  pedig a  természetes  tRNS  gének  alapján  a  legjobban  teljesítő  módszernek 

bizonyult.  Ugyanis a  szimulált szekvenciák alapján kapott BOOL-AN fák nagyfokú 

egyezést mutattak a vezérfákkal,  valamint a diszkrét matematikai eljárás  helyesen 

rekonstruálta  a  nagy  emberszabású  majmok  leszármazását  is.  Ezzel  szemben a 

standard  eljárások  vegyes  eredményeket  produkáltak.  A  szimulációs  tesztnél  a 

legkevésbé megbízható módszernek a ML, a legjobbnak pedig, a BOOL-AN mellett a 

MP módszer  bizonyult.  A  nagy emberszabásúak leszármazását  az  mt-tRNS gének 

alapján a BOOL-AN módszeren kívül egyedül a Bayes statisztikai eljárással lehetett 

helyesen  rekonstruálni.  Az  eredményeim  azt  mutatják,  hogy  a  Boole  analízis 

megbízhatóan  alkalmazható  filogenetikai  elemzésekhez  és  különösen  jó 

eredményeket lehet elérni vele, ha a vizsgált szekvenciákban kevés a filogenetikai jel. 

A  BOOL-AN módszer  és  szoftver  további  előnye,  hogy  segítségükkel lényegesen 

rövidebb idő alatt kiszámítható a vizsgát szekvenciák leszármazási viszonya, mint a 

karakter alapú standard filogenetikai eljárásokat alkalmazva.
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I investigated the applicability of a recently developed method, the Boolean analysis 

(BOOL-AN)  for  making reliable  phylogenetic  trees.  BOOL-AN  is  a  discrete 

mathematical method, based on the Iterative Canonical Form of Boolean functions 

(ICF).  It considers sequence information in a way entirely different from standard 

phylogenetic methods (i.e. Maximum Parsimony, Maximum Likelihood, Neighbor-

Joining, and Bayesian analysis). The performance and reliability of Boolean analysis 

were tested and compared with the standard phylogenetic methods, using artificially 

evolved – simulated – nucleotide sequences and the mitochondrial tRNA genes of 

the  great  apes.  At  the  outset,  we  assumed  that  the  phylogeny  of  great  apes  is 

generally well established, and the guide tree of artificial sequence evolution can also 

be  used  as  a  benchmark.  These  offer  a  possibility  to  compare  and  test  the 

performance of different phylogenetic methods.  According to the test results the 

BOOL-AN method performed the best on simulated and natural mt-tRNA genes as 

well. Since the BOOL-AN trees of simulated sequences match well with the guide 

trees of simulation processes, and the BOOL-AN method was able to reconstruct the 

topology  of  the  great  apes'  tree  perfectly.  In  contrast,  the  results  obtained  by 

standard  methods  were  equivocal.  According  to  the  trees  based  on  simulated 

sequences,  the  least  reliable  method  was  Maximum  Likelihood,  and  the  best 

standard  method  was  Maximum  Parsimony.  Except  the  Bayesian  analysis,  the 

standard methods were not able to reconstruct the known phylogeny of great apes 

from their mt-tRNA genes. We can conclude that Boolean analysis is a promising 

alternative  to  existing  methods  of  sequence  comparison  for  phylogenetic 

reconstruction and congruence analysis, mainly when the phylogenetic signal is low. 

Furthermore  the  BOOL-AN  method  and  software  are  much  faster  than  the 

algorithms and programs of character based standard phylogenetic procedures.


	Tartalomjegyzék
	1. Bevezetés
	 1.1.  A molekuláris filogenetikai kutatások története
	 1.2.  A molekuláris filogenetikai módszerek jellemzői
	 1.3.  A Boole-algebra és a molekuláris filogenetika kapcsolata

	2. Célkitűzések
	3. Standard molekuláris filogenetikai módszerek
	3.1. Nukleotid szubsztitúciós modellek
	3.1.1. A megfelelő nukleotid szubsztitúciós modell kiválasztása

	3.2. Távolság alapú törzsfakészítő módszer
	3.2.1. A Neighbor-Joining faszámító módszer

	3.3. Karakter alapú törzsfakészítő módszerek
	3.3.1. Maximális Parszimónia
	3.3.2. Maximum Likelihood
	3.3.3. Bayes statisztikai eljárás

	3.4. A törzsfák alakja
	3.5. Konszenzus fa készítő módszerek
	3.6. A törzsfák megbízhatóságának becslése: A Bootstrap analízis
	3.7. Fák összehasonlítása
	3.7.1. Robinson-Foulds fatávolság
	3.7.2. A konszenzus fa ág-támogatottságának átlaga


	4. Boole analízis
	4.1. Bevezetés: Az ICF módszer alkalmazása szekvenciák osztályozására
	4.2. Nukleotid és fehérje szekvenciák molekuláris kódja
	4.3. Az Iteratív Kanonikus Forma (ICF) algoritmus
	4.3.1. A kiindulási adatok rendezése
	4.3.2. Az ICF számításmenete

	4.4. Távolságszámítás az ICF eredményekből
	4.4.1. Euklideszi és Jaccard távolság
	4.4.2. Az egyesített ICF gráf távolság

	4.5. A BOOL-AN eredmények megjelenítési formái
	4.5.1. BOOL-AN fa számítása a távolságokból
	4.5.2. Főkoordináta-analízis számítása a távolságokból

	4.6. A kapott fa megbízhatóságának becslése: A P-BOOL-AN analízis
	4.7. A BOOL-AN fa számításához alkalmazott szoftverek

	5. A BOOL-AN, mint filogenetikai módszer tesztelése
	5.1. A BOOL-AN módszer tesztelése szimulált szekvenciák alapján
	5.1.1. Szekvenciák evolúciójának számítógépes szimulációja
	5.1.2. BOOL-AN és standard filogenetikai fák számítása szimulált szekvenciákból
	5.1.3. A szimulációs tesztek alapján kapott eredmények összehasonlítása és értékelése

	5.2. A BOOL-AN módszer tesztelése nagy emberszabású majmok mitokondriális tRNS szekvenciái alapján
	5.2.1. A nagy emberszabású és egyéb vizsgált majmok leszármazása
	5.2.2. A nagy emberszabású majmok mitokondriális tRNS szekvenciái 
	5.2.3. BOOL-AN és standard filogenetikai fák számítása a nagy emberszabású majmok mt-tRNS szekvenciái alapján
	5.2.4. A nagy emberszabású majmok mt-tRNS-ei alapján kapott fák összehasonlítása és értékelése


	6. Diszkusszió
	Irodalomjegyzék
	Saját közlemények jegyzéke
	Az értekezéshez kapcsolódó saját közlemények
	Az értekezéshez szorosan nem kapcsolódó saját közlemények


	Rövidítések jegyzéke
	Köszönetnyilvánítás
	Rövid összefoglalás
	Summary

