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BEVEZETÉS

A  molekuláris  filogenetikai  módszerek  az  élőlények  leszármazását  azok  különböző 

molekuláris adatai, leginkább DNS, RNS és fehérje szekvenciái alapján vizsgálják. Közülük 

a legismertebbek a távolság alapú Neighbor-Joining (NJ), és a karakter alapú Maximális 

Parszimónia (MP),  Maximum Likelihood  (ML) és  Bayes  statisztikai  eljárások,  melyeket 

összefoglaló néven standard módszereknek nevezek. A standard módszerekre jellemző, hogy 

az evolúció menetét különböző  valószínűségi és sztochasztikus modellek  próbálják meg 

rekonstruálni,  de  –  a  statisztikai  alapfeltételezéseknek  megfelelően  –  szükségszerűen 

közös  bennük,  hogy a  szekvenciák  egyes  pozícióit  egymástól  független entitásokként 

kezelik.  Ez  azt  jelenti,  hogy  egyes  pozíciókon  található  nukleotid  vagy  aminosav 

eltéréseket függetlenül  elemezve  számítják  ki a  szekvenciák  vagy  fajok  leszármazását 

tükröző filogenetikai fát. 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.  Mindemellett  a  standard filogenetikai  eljárások sok  esetben 

megbízhatóan rekonstruálják a fajok leszármazását, amennyiben a vizsgált szekvenciákban 

elegendő  a  „filogenetikai  jel”.  Ám  vannak  esetek,  amikor  különböző módszerek 

segítségével,  vagy  különböző  szekvenciákat  vizsgálva  ellentmondásos  eredményeket 

kapunk. Ilyenkor lehet hasznos egy olyan alternatív eljárás, amely a standard filogenetikai 

módszerekétől eltérő megközelítést  alkalmazva, rekonstruálja  a  fajok leszármazását.  Ez 

lehetőséget  nyújt  az  eredmények  objektív  összevetésére  és  ellenőrzésére,  vagyis  a 

kongruencia analízisre. A dolgozatban bemutatott diszkrét matematikai módszer a Boole 

függvények  Iteratív Kanonikus  Formáján (ICF;  Jakó, 1983)  alapul  és a  Boole  analízis vagy 

BOOL-AN nevet viseli, ugyanúgy, mint az azonos algoritmuson alapuló szoftver is (Jakó et  

al, 2009).  Az algoritmus olyan szerkezeti invariánsokat állít elő a szekvenciákból, melyek 

alapján az osztályozás egyértelmű, és az eredmények számítástechnikai szempontból reális 

idő- és memória-igénnyel kiszámíthatók.
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CÉLKITŰZÉSEK

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

diszkrét  matematikai  eljárás – a Boole analízis  – molekuláris  filogenetikai  elemzésekre 

való  alkalmazhatóságát  teszteljem.  Ahhoz,  hogy  az  ICF  alapú BOOL-AN  módszert és 

szoftvert olyan kérdések megválaszolására alkalmazhassuk, melyek a tudomány számára új 

eredményekkel  kecsegtetnek  (például  ismeretlen  vagy  vitatott  leszármazású  fajok 

vizsgálatára),  előbb  minden  kétséget  kizáróan  bizonyítani kell,  hogy  alkalmasak a 

nukleotid szekvenciák filogenetikai elemzésére. 

Kutatásaim fő kérdései ezért a következők voltak:

• A  Boole  analízis  ugyanolyan,  vagy  eltérő eredményeket  szolgáltat-e,  mint  a 

standard eljárások?

• Mennyire megbízható eredményeket szolgáltat a Boole analízis?

• Milyen  szekvenciák  és  paraméterezés  esetén  ad  a  BOOL-AN  jobb  vagy  esetleg 

kevésbé elfogadható eredményeket, mint a standard filogenetikai módszerek?

A fenti kérdések megválaszolásához a tesztelést úgy végeztem, hogy

• a  BOOL-AN-nal  kapott  fákat egyfelől  a  standard molekuláris  filogenetikai 

módszerek által produkált fákkal hasonlítottam össze,

• másrészt az összes eredményt összevetettem valamilyen külső, megbízható forrásól 

származó hiteles törzsfával.

• Vizsgáltam  a  különböző  BOOL-AN  beállítások  és  távolság  formulák 

megbízhatóságát.

• A feladatokat kétféleképpen közelítettem meg: 

◦ számítógépen evolvált mesterséges szekvenciák segítségével, és 

◦ általánosan  elfogadott,  azaz  ismert  leszármazással  rendelkező  fajok 

szekvenciáinak vizsgálatával.
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MÓDSZEREK

A BOOL-AN módszer
A BOOL-AN módszer  lényeges  része  a  szekvenciák  matematikai  logikai  nyelven  való 

leírása,  azaz  Boole-kódolása.  Az  egy  szekvenciát  leképező bináris  sztringek összességét 

molekuláris kódnak nevezzük (Jakó, 2007; Jakó et al, 2009; 1. ábra b).

Az  ICF-et  előállító  algoritmus  egy  dekompozíciós  átalakító eljárás,  ami  a  Boole-

függvények kanonikus normál formában való megadását iteratív lépések sorozatával éri el. 

Ez  a  kanonikus  forma  lehetővé  teszi  a  szekvenciában  rejlő  információ  egyértelmű  és 

viszonylag tömör leírását,  ezért  molekuláris  deszkriptornak is  tekinthető (Jakó, 2007). Az 

ICF kiszámításához a bemeneti  Boole-függvényt rendezni kell  egy  n dimenziós térben. 

Majd az ICF olyan formába transzformálja a vizsgált szekvenciát, mely feltárja a szekvencia 

kulcspozícióit,  amiből az eredeti szekvencia  egyértelműen és  információveszteség nélkül 

visszaállítható  (1. ábra c).  Az ICF algoritmus segítségével  kapott molekuláris deszkriptorok 

ICF gráf formában is ábrázolhatóak (1. ábra e). 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 

topológiája hasonló, ami a köztük lévő távolságok alapján is kimutatható (Jakó et al, 2009; 

Ari et al, 2012).

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 kiindulási adataink ICF átalakítás utáni osztályozásának kézenfekvő módja, hogy 

az ICF eredmények között páronként távolságot számolunk (1. ábra d), majd a távolságok 

alapján  Neighbor-Joining módszerrel  kalkuláljuk  ki  az  osztályozáshoz szükséges  fát  (f), 

vagy  ordináció  segítségével a  ponttérképet  (g).  A  távolságszámításnak  többféle  módja 

lehetséges.  Segítségül  hívhatunk jól  ismert  formulákat,  mint  az  Euklideszi  és  a  Jaccard  

távolság, illetve használhatunk  olyat,  amely  hatékonyan  alkalmazkodik  az  ICF 

tulajdonságaihoz, mint a BOOL-AN módszer- és szoftverben bevezetett egyesített ICF gráf  

távolság, (IGT; Jakó et al, 2009; Jakó et al, 2012).

A BOOL-AN, mint filogenetikai módszer tesztelése
A BOOL-AN és a standard filogenetikai módszerek megbízhatóságának vizsgálatát kétféle 

megközelítés szerint végeztem.  Az egyik tesztpéldában mesterségesen evolváltatott,  ú.n. 

szimulált DNS szekvenciák sokasága alapján rekonstruáltam a filogenetikai fákat (Ari et al, 

2012).  Majd  a  kapott  fákat  összehasonlítottam  a  szimuláció  alapjául  szolgáló  vezérfák 

topológiájával.  Kutatásaim  során négy  különböző  szempont  szerint  szimuláltam  a 

mesterséges szekvenciákat. A szimulációt minden beállítással százszor megismételtem.

1. szimuláció: A vizsgált  taxonok  számának  a  különböző  filogenetikai  módszerekre 

gyakorolt hatását kívántam vizsgálni,  ezért hat különböző méretű (5, 10, 20, 50, 100 

és 500 taxonnal) rendelkező vezérfát alkalmaztam.

2. szimuláció: Azt  kívántam  vizsgálni,  hogy  milyen  hatással  van  a  filogenetikai 

rekonstrukcióra az elemzett szekvenciák hossza, ezért 30, 50, 80, 100, 200, 500, 1000 

és 5000 nukleotid hosszú szekvenciákat szimuláltam.

3. szimuláció: A vezérfák eltérő ághosszainak hatását kívántam vizsgálni, ezért hat eltérő 

ághossz tulajdonságokkal rendelkező, de azonos topológiájú vezérfát hoztam létre.

4. szimuláció: Azt  kívántam  vizsgálni,  hogy  milyen  hatással  van  a  filogenetikai 

rekonstrukcióra,  ha  különböző  nukleotid  szubsztitúciós  modelleket  és  modell 

paramétereket alkalmazok,  ezért összesen  nyolc  eltérő  szimulációs beállítást 

alkalmaztam.

A második tesztpéldában természetes, biológiai funkcióval rendelkező szekvenciákat, 

a nagy emberszabású majmok mitokondriális transzfer RNS (mt-tRNS) génjeit elemeztem. 

A sok erre irányuló kutatásnak köszönhetően a nagy emberszabású majmok leszármazása 

mára  tisztázottnak  tekinthető,  ezért  lehetségessé  vált,  hogy  a  különböző  filogenetikai 
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módszerek alapján kapott fákat ehhez az ismert törzsfához hasonlítsuk (Ari et al, 2008; Ari 

et al, 2012).

A kapott  eredményeket a  Robinson-Foulds fatávolság  (RF)  segítségével  egyenként 

összehasonlítottam a szimulált szekvenciák vezérfáival és a nagy emberszabású majmok 

ismert  leszármazásával.  Illetve  típusonként  és  filogenetikai  módszerenként  konszenzus 

fákat hoztam létre, és vizsgáltam azok ág-támogatottsági értékeit (Ari et al, 2012). E két 

mérőszám  alapján  megállapítható  volt,  hogy  melyik  filogenetikai  módszer  milyen 

eredményesen rekonstruálta a filogenetikai fákat.

EREDMÉNYEK

Az alkalmazott mérőszámok (RF és ág-támogatottsági érték) alapján az egyes filogenetikai 

módszerek és beállítások megbízhatósága megkülönböztethető volt. A többféle BOOL-AN 

beállítás  és  távolság  formula  tesztelésének  eredménye  alapján  az  egyesített  ICF  gráf 

távolsággal (IGT) készített BOOL-AN fák a legmegbízhatóbbak. 

1  . táblázat  :   A szimulációs tesztek megbízhatósági értékeinek átlag  a  

Változó Megbízhatósági érték BOOL-AN MP NJ ML

(1) Taxon-szám
Átlagos RF távolság 
osztva a taxon-számmal

1,2429 1,2687 1,2779 2,2087

(2) Szekvencia hossz

Átlagos ág-
támogatottsági érték

78,2325 77,165 71,6963 62,465

Átlagos RF távolság 3,0475 3,4288 3,9625 5,255

(3) Vezérfa ághossz

Átlagos ág-
támogatottsági érték

47,881 49,846 45,7381 38,119

Átlagos RF távolság 6,5733 6,6885 7,3133 8,43

(4) Szubsztitúciós modell

Átlagos ág-
támogatottsági érték

73,3393 73,4857 44,1964 53,9643

Átlagos RF távolság 3,6675 3,6519 7,71 6,37

Átlagos ág-támogatottsági érték: annál megbízhatóbb a filogenetikai módszer, minél nagyobb (max. 100) az 
értéke. Átlagos RF távolság: annál megbízhatóbb a filogenetikai módszer, minél kisebb az értéke.
A legjobb értékek aláhúzással, a legrosszabbak dőlt betűvel vannak megjelölve.
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A szimulációs tesztek megbízhatósági értékeinek átlagát az  1. táblázatban foglaltam 

össze, melyből látszik, hogy a legtöbb szimulációs esetben a BOOL-AN IGT fa bizonyult a 

leginkább  megbízható  filogenetikai  módszernek.  A 3. és  4.  szimulációs teszt  esetében 

viszont a Maximális Parszimónia módszer megközelítette vagy túl is szárnyalta a BOOL-

AN  eredményeit.  Az  elvégzett  szimulációs  tesztek  alapján  összességében  a  Maximum 

Likelihood eljárással kaptam a legkevésbé megbízható fákat.

2  .   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.

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 
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(2.  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.

KÖVETKEZTETÉSEK

A standard  filogenetikai  módszerekkel  ellentétben,  a  diszkrét  matematikai BOOL-AN 

módszer  alkalmazásához  nem  szükséges  kiindulási  evolúciós  hipotézis,  illetve  ennek 

megfelelő  modell  (szubsztitúciós  modell). A  BOOL-AN  végeredmény  szempontjából 

viszont lényeges,  hogy  egy-egy  nukleotid  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  (pl.  tRNS, mt-tRNS, 

5sRNS, stb.)

A  szimulált  szekvenciák  és  természetes  gének  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 módszer különösen jó megoldásokat adott a 

viszonylag rövid  szekvenciák  elemzésekor,  és  jól  kezelte  a  nagy  emberszabású majmok 

nagyon  hasonló mitokondriális tRNS-eit  is.  A  BOOL-AN módszer  és  szoftver  további 

előnye, hogy segítségükkel – a karakter alapú standard filogenetikai eljárásokhoz képest – 

lényegesen rövidebb idő alatt kiszámíthatóak a vizsgát szekvenciák leszármazási viszonyai, 

ezért  eredményesen alkalmazhatóak olyan, nagy számításigényű kalkulációk elvégzésére, 

mint pl. a Tree of Life projektek, ahol sok ezer faj leszármazását vizsgálják egyidejűleg.
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