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Wstęp

Metody numeryczne znajdują obecnie szerokie zastosowanie w taksonomii biolo
gicznej. W wielu przypadkach są pomocne, w innych - jak przede wszystkim dla cech 
molekularnych - bez ich wykorzystania jakakolwiek analiza pokrewieństw czy choćby 
podobieństw zupełnie nie byłaby możliwa. Użyteczność tych technik wykracza poza 
samą taksonomię, przykładem rekonstrukcje historii mutacji wirusa HIV, pozwalające 
na śledzenie jego ewolucji, a więc dostarczające ważnych wskazówek dotyczących 
biologii i sposobów zwalczania tego wirusa. Wydaje się, że współczesny taksonom czy 
biolog ewolucyjny powinien znać przynajmniej podstawy tych technik. Taki właśnie 
zakres podstawowych wiadomości starałem się przedstawić w tej książce. Omawiane 
są tu metody analizy danych zarówno morfologicznych, jak i molekularnych, choć 
punkt ciężkości przesunięty jest na te ostatnie. Jest tak dlatego, że właśnie analiza da
nych molekularnych rozwija się ostatnio najszybciej, a szereg technik tylko tu znajduje 
zastosowanie. 

Na wstępie czuję się zobowiązany do przedstawienia kilku uwag. Zakres tej książki 
obejmuje - właśnie i wyłącznie - metody numeryczne: zaczyna od danych, kończy na 
drzewach, obliczonych na podstawie danych wyjściowych. Choć uważny Czytelnik 
zapewne dostrzeże, że autor skłania się do zupełnie nieortodoksyjnego kladyzmu, 
książka nie zajmuje się teorią klasyfikacji, odsyłając do stosownej literatury. Powinna 
być użyteczna zarówno dla taksonomów filogenetycznych, jak i ewolucyjnych czy 
fenetyków. Podobnie w książce nie zajmuję się interpretacją uzyskanych drzew. 
Uznałem też za celowe włączenie podstawowych technik fenetycznych, bowiem często 
nie ma możliwości użycia - w sposób uprawniony - technik taksonomii filogenetycz
nej, a ponadto techniki fenetyczne doskonale nadają się do wstępnej analizy danych - 
czyli właśnie badania różnorodności. 

Dla wielu Czytelników kontrowersyjne będzie traktowanie strony matematycznej 
omawianych metod. Pragnę jednak podkreślić, że takie podejście głęboko przemyśla
łem. Metod numerycznych uczę studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego od ponad 
dziesięciu lat. Czuję się więc uprawniony do stwierdzenia, że studenci biologii mate
matykę znają bardzo słabo, nie lubią jej, a nawet wręcz się jej boją. To nastawienie 
pozostaje też często i później. Są oczywiście wyjątki - zgodnie z moimi doświadcze
niami nieliczne - ci jednak poradzą sobie i bez tej książki, korzystając z bogatej spe
cjalistycznej literatury. Pozostali natomiast albo starają się całkowicie unikać zastoso
wania technik numerycznych, albo też stosują je zupełnie bez zrozumienia. Pożądana 
więc dla nich będzie umiejętność prawidłowego wyboru metody, poprawnego jej uży
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cia i właściwej interpretacji wyników, nawet jeżeli aparat matematyczny pozostanie dla 
nich nie całkiem jasny. Niewątpliwie to lepsze rozwiązanie niż mechaniczne 
i nieodpowiednie użycie któregoś z licznych dostępnych programów komputerowych, 
czego przykładów w literaturze znajdujemy dostatek. Stąd też stronę matematyczną 
starałem się ograniczyć do minimum, kładąc nacisk na intuicyjne zrozumienie przed
stawianych technik. Warto także pamiętać, że w wielu przypadkach różni badacze 
różnie oceniają wady i zalety kolejnych technik, nieraz w sposób skrajny. Choć przed
stawiając kolejne metody, starałem się, na ile to możliwe, zachować bezstronność 
i obiektywizm, to muszę zaznaczyć, że pozostawiłem sobie swobodę wyboru i inter
pretacji i z tej swobody szeroko korzystałem. 

Metody numeryczne stosowane w taksonomii, zwłaszcza dla analizy sekwencji 
kwasów nukleinowych, rozwijają się niezwykle szybko. Uniemożliwia to oczywiście 
napisanie podręcznika kompletnego, omawiającego wszystkie, także najnowsze tech
niki. Tym bardziej nie jest to możliwe w książce, która z założenia nie może być zbyt 
obszerna. W dodatku spotyka się opinie, że szybki postęp w tej dziedzinie powoduje 
błyskawiczne starzenie się takich opracowań - niektórzy twierdzą wręcz, że podręcz
niki omawiające te metody można, podobnie jak opisujące procesory czy programy 
komputerowe, po roku lub dwóch wyrzucić, jako zupełnie już nieaktualne. Nie po
dzielam tej opinii. Oczywiście istnieje szereg nowych, właśnie wprowadzanych tech
nik, często o zaledwie zarysowujących się własnościach, a inne metody przestają być 
stosowane. Uważam jednak, że obok nich istnieje podstawowy „rdzeń” modeli, zało
żeń i metod, które jeszcze długo się nie zmienią i których zrozumienie jest warunkiem 
zarówno prawidłowego korzystania z zakresu tego „rdzenia”, jak i rozumienia najnow
szych, wciąż zmieniających się technik. Ten właśnie rdzeń staram się przedstawić w tej 
książce. 



1.  Drzewa

1. 1.  Elementy i symbolika drzewa, politomie; sieć

Jeżeli założymy - zgodnie ze współczesną wiedzą biologiczną - że wszystkie organi
zmy żywe powstały na drodze stopniowej ewolucji od jednego, wspólnego przodka, to 
przebieg tej ewolucji - genealogiczną historię życia - przedstawić można za pomocą 
drzewa, a jej fragmenty za pomocą odpowiednich, fragmentarycznych drzew. Drzewa 
genealogiczne, przedstawiające pokrewieństwa w obrębie rodzin, najczęściej rodów pa
nujących, znane są od stuleci; podobne drzewa wykorzystywano do zilustrowania po
krewieństw w obrębie świata żywego już w XIX stuleciu, szeroko znane są np. drzewa 
Ernesta Haeckla (Ryc. 1.1). Pierwotnie ozdobne i stylizowane rzeczywiście na drzewa, 
powoli stały się symbolicznym przedstawieniem pokrewieństw, przypominając drzewa 
jedynie pokrojem, z rozgałęziającymi się - najczęściej dychotomicznie - gałęziami. Pra
widłowo zrekonstruowane drzewa są ostatecznym rezultatem większości przedstawio
nych dalej technik, ale zaczniemy od omówienia samych drzew, bowiem w ten sposób 
najlepiej wprowadzić szereg pojęć, później użytecznych. Pewne zagadnienia, zarysowane 
w tej części książki, omówione zostaną szerzej w częściach następnych.

Drzewem {tree) nazywamy zestaw połączonych linii łamanych, rozwidlających się, 
lecz nie tworzących łamanych zamkniętych (Ryc. 1.2), w sposób symboliczny przed
stawiający historię ewolucyjną, czyli filogenezę grupy, rozumianą jako historia gene
alogicznego następstwa. Prawidłowo zrekonstruowane drzewo przedstawia w sposób 
kompletny filogenezę i jako takie jest jedyną podstawą tworzenia klasyfikacji dla tak
sonomii filogenetycznej, czyli kladystyki, a uważane jest również za pomocne dla 
taksonomii ewolucyjnej, zezwalającej na mniej rygorystyczną interpretację filogenezy 
w systematyce. Choć włączanie do drzewa znanych kopalnych przodków jest możliwe, 
to jednak podstawą konstrukcji drzew są stany poszczególnych cech u kolejnych tak- 
sonów, zdarzyć się więc może, że obliczone drzewo przedstawiać będzie nie pokre
wieństwa, a jedynie podobieństwa pomiędzy taksonami - wówczas będzie to drzewo 
fenetyczne, grupujące nie na podstawie pokrewieństw, a jedynie ogólnego podobień
stwa (overall similarity), będącego podstawą taksonomii fenetycznej. Drzewo składa 
się z gałęzi (branches, rzadziej edges) łączących węzły (nodes). Węzły terminalne 
(terminal nodes, rzadziej leaves), czyli obiekty, dla których mamy dane - stany kolej
nych cech - to inaczej operacyjne jednostki taksonomiczne (Operational Taxonomic 
Units - OTU).
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Ryc. 1.1. Drzewo przedstawiające filogenezę człowieka, z E. Hacckla (1874: Anthropogenie: Keimes- und 
Stammes-Geschichte des Menschen). Na „starym drzewie” o porozgalęzianych i powykręcanych konarach 
znajdujemy czym wyżej tym bardziej zaawansowane, „wyższe” organizmy, zwieńczone człowiekiem jako 
formą najwyższą, gdy w dolnych częściach samego pnia - stadia stworzone wyłącznie na podstawie danych 
embriologii porównawczej. Całość odzwierciedlała nie tyle ówczesny stan wiedzy, ile poglądy Naturphilo- 
sophen, których czołowym przedstawicielem był Haeckel
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Ryc. 1.2. Podstawowe elementy dychotomicznego i politomicznego drzewa

OTU to określenie bardzo wygodne, bowiem nie muszą to być koniecznie gatunki - 
choć genealogiczne następstwo gatunków w wyniku kolejnych specjacji najlepiej od
powiada takiemu przedstawieniu, a historia specjacji, czyli drzewo gatunków, to dla 
potrzeb taksonomii przedstawienie najpełniejsze. Możemy jednak za OTU uważać jed
nostki wyższe, jak rodzaje czy rodziny, bądź jednostki o niezdefiniowanej randze tak
sonomicznej. W praktyce jako OTU traktuje się też często populacje czy nawet osob
niki: jest to wygodne, choć niezupełnie właściwe. Międzygatunkowa hybrydyzacja, 
choć u zwierząt nie tak rzadka jak niegdyś sądzono (Templeton 1989), a u roślin dość 
częsta, w sumie jest jednak na ogół zjawiskiem marginalnym i genealogiczne następ
stwo daje się przedstawić drzewem, niezawierającym ok, czyli pętli (cycle), odzwier
ciedlających łączenie linii (hybrydyzację). Poniżej poziomu gatunku natomiast łączenie 
linii jest nie do pominięcia, więc drzewo nie będzie w stanie odzwierciedlić pokre
wieństw w obrębie populacji. Pomiędzy populacjami na ogół też występuje przepływ 
genów, ponadto populacje wyróżniane są często arbitralnie, gdy znaczna odległość 
między badanymi stanowiskami uzasadnia założenie, że przepływ genów między nimi 
powinien być co najmniej skrajnie ograniczony, choć być tak nie musi. W sumie więc 
drzewa dla OTU wewnątrz gatunku zawsze będą odzwierciedlać ewolucję w sposób 
mocno przybliżony, chyba że będą to drzewa obliczone na podstawie mitochondrialne
go DNA (mtDNA), dziedziczonego jedynie w linii żeńskiej (patrz Avise 2000).

Ryc. 1.3. Pomimo różnego wyglądu powyższe drzewa są identyczne, czyli mają tę samą topologię 
i odzwierciedlają tę samą historię procesów kladogenezy
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Węzły wewnętrzne {internal) to hipotetyczni przodkowie (ancestors) - których ze
stawy cech możemy odtworzyć dopiero na podstawie zrekonstruowanego drzewa - 
zwani też niekiedy hipotetycznymi jednostkami taksonomicznymi (Hypothetical 
Taxonomic Units - HTU). Przodka wszystkich OTU na drzewie określamy jako ko
rzeń (root) drzewa. Węzły wewnętrzne symbolizują procesy kladogenezy, czyli po
wstawania nowych gałęzi (kładów), podczas gdy wzdłuż gałęzi zachodzi anageneza, 
czyli ewolucja filetyczna. Jeżeli w węźle z jednej gałęzi powstają dwie, to mówimy 
o rozgałęzieniu dychotomicznym (Ryc. 1.2), jeżeli więcej niż dwie, to mamy polito- 
mię (Ryc. 1.2). Za w pełni zrekonstruowane drzewo (fully resolved tree) uważa się 
drzewo, na którym brak politomii. Politomie występują powszechnie, tym częściej, im 
mniej mamy danych - lub im mniej „sygnału filogenetycznego” zawierają nasze dane. 
Wówczas uwzględnienie kolejnych, dodatkowych cech na ogół likwiduje politomie, 
a przynajmniej ich część. Politomie będące następstwem niepełnej rekonstrukcji drze
wa, czyli takie, które teoretycznie można przekształcić w zestawy kolejnych dychoto- 
micznych rozgałęzień, nazywamy miękkimi (soft polytomy). Zgodnie z klasyczną teo
rią taksonomii filogenetycznej, sformułowaną przez Henniga (1966), jedynie takie po
litomie są dopuszczalne. Współcześnie jednak zakłada się, że w jednej linii ewolucyj
nej mogło jednocześnie zachodzić więcej niż jeden procesów specjacji, a przynajmniej, 
że kolejne specjacje zachodziły w mniejszych odstępach czasowych niż niezbędne dla 
modyfikacji stanów cech, na podstawie których prowadzi się analizę. Bywa tak choćby 
przy allopatrycznej specjacji grupy izolowanych populacji marginalnych. Wówczas 
politomia nie wynika z braku danych, a opisuje faktyczną historię ewolucji - jest to 
politomia twarda (hard polytomy).

Ryc. 1.4. Topologię tego drzewa można zapisać: ((A,B),((D,E),C)))

Topologia drzewa określa kolejność odgałęzień odzwierciedlającą genealogiczne 
związki, czyli filogenezę. Taką samą zawartość informacyjną - przedstawianie iden
tycznej filogenezy - mogą mieć drzewa, które na pierwszy rzut oka wyglądają niepo
dobnie (Ryc. 1.3). Należy więc nauczyć się porównywania drzew. Niekiedy zachodzi 
potrzeba zapisania topologii drzewa, np. dla niektórych programów komputerowych 
lub w celu skrótowego przedstawienia większej liczby drzew, bez zajmujących wiele 
stron przedstawień graficznych. Istnieje prosty, powszechnie przyjęty standard, opisu
jący kolejne węzły za pomocą nawiasów. Dla drzewa przedstawionego na Ryc. 1.4 
topologię można zapisać:

((A,B),((D,E),C))).

Niekiedy w tym zapisie pomija się przecinki. Pojęcia „topologia” używa się niekiedy 
w nieco innym, węższym sensie, ograniczając do kształtu drzewa, nie rozróżniając ta-
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kiego lub innego układu taksonów terminalnych. Ryc. 1.5 przedstawia wszystkie moż
liwe topologie w tym węższym rozumieniu dla drzewa o pięciu taksonach terminal
nych (spośród wszystkich 105 ukorzenionych możliwych dla tylu taksonów). Pamięta
jąc o drzewach z Ryc. 1.3, pominięto trzy inne kształty, symetryczne do trzech przed
stawionych, jako identyczne z nimi. Drzewa z Ryc. 1.5, choć mogą nie różnić się mię
dzy sobą następstwem taksonów terminalnych, mają nieco inną zawartość informa
cyjną, przedstawiając inną historię kladogenez.

Ryc. 1.5. Wszystkie możliwe kształty, czyli topologie w wąskim rozumieniu, dla pięciotaksonowego drze
wa (spośród łącznie 105 ukorzenionych drzew, różniących się topologią w szerszym rozumieniu, czyli 
także kolejnością taksonów terminalnych i miejscem ukorzenienia, możliwych dla pięciu taksonów termi
nalnych)

Rekonstruując bądź opisując genealogię na poziomie osobników, w obrębie popu
lacji czy między populacjami, a także wówczas, gdy gatunki powstawały również 
w następstwie hybrydyzacji, zamiast drzewa wykorzystywać musimy sieć (network), 
w której obok rozwidleń występują także oka, czyli pętle (Ryc. 1.6). O ile wszystkie 
programy komputerowe operują na drzewach, to z sieciami większość sobie nie radzi, 
obecność ok bardzo więc utrudnia analizę. Warto też wspomnieć, że wielu taksono- 
mów określa mianem sieci (network) drzewa nieukorzenione, co z punktu widzenia 
teorii grafów jest niewłaściwe, a w terminologii wprowadza niepotrzebne zamieszanie.

Ryc. 1.6. Drzewo odróżnia od sieci brak ok, czyli linii łamanych zamkniętych
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1.2. Kladogramy, drzewa addytywne i ultrametryczne

Przedstawione dotąd drzewa (Ryc. 1.2-1.5) miały wszystkie formę kladogramu 
(cladogram), kladogramami są też drzewa a i b na Ryc. 1.7. Na takim drzewie taksony 
terminalne znajdują się u góry, korzeń u dołu, a więc chronologiczne następstwo kla- 
dogenez przedstawione jest od dołu do góry. Kolejność kladogenez wyczerpuje za
wartość informacyjną drzewa, natomiast długości gałęzi, czyli odstępy między węzła
mi, niczego nie odzwierciedlają, rysowane są po prostu tak, aby terminalne OTU leżały 
na tym samym poziomie. Gdyby kladogram przedstawić w układzie współrzędnych, to 
zarówno oś odciętych, jak i oś rzędnych nie przedstawiałyby niczego, choć wzdłuż osi 
rzędnych upływał czas. W paleontologii (Stanley 1998) próbuje się niekiedy odzwier
ciedlać wielkość ewolucyjnych modyfikacji między taksonami długością poziomych 
odcinków drzewa (rysowanego w konwencji Ryc. 1.7b lub c), w rekonstrukcji filoge
nezy nie jest to jednak przyjęte i wzdłuż osi odciętych drzewa skaluje się dowolnie.

Ryc. 1.7. Różna forma graficzna i zawartość informacyjna drzew. Kladogramy (a-b) pomimo różnego 
wyglądu nie różnią się zawartością informacyjną; choć czas upływał z dołu do góry, ani oś odciętych, ani oś 
rzędnych nie niosą informacji, długość gałęzi nie odzwierciedla niczego, drzewo informuje jedynie 
o kolejności kladogenez. Także na drzewie addytywnym, czyli metrycznym (c), oś odciętych nie odzwier
ciedla niczego, natomiast oś rzędnych jest skalowana wielkością zmian anagenetycznych, czyli modyfikacji 
(M) na odpowiednich gałęziach. Na drzewie ultrametrycznym, czyli fenogramie (d), oś rzędnych jest ska
lowana czasem (T), który upłynął od powstania odpowiednich gałęzi

Drzewo addytywne, czyli metryczne (additive albo metric tree bądź phylogram), 
ma pionowe odcinki gałęzi skalowane proporcjonalnie do wielkości zmian ewolucyj
nych, jakie zaszły wzdłuż danej gałęzi (Ryc. 1.7c). Oś rzędnych odzwierciedla tu więc 
wielkość tych zmian, do drzewa dołącza się niekiedy skalę (M), ale często tej skali 
brak. Jak widać, kolejne taksony terminalne znajdują się na różnej wysokości, bowiem 
kończą się nimi gałęzie tym dłuższe, im więcej zmian następowało w obrębie danej 
gałęzi, czyli im wyższe było tempo anagenezy. Dopuszczalne na drzewie addytywnym 
zróżnicowanie tempa ewolucji w obrębie drzewa jest założeniem bezpiecznym i biolo
gicznie realistycznym. Formalnie addytywność zdefiniujemy w Rozdziale 2.9.

Drzewo ultrametryczne (ultrametric tree), inaczej zwane fenogramem (phenogram) 
lub dendrogramem (dendrogram) zakłada ultrametryczność odległości odzwierciedla
nych na nim, co również w sposób formalny zdefiniujemy w Rozdziale 2.9. W praktyce 
ultrametryczność oznacza, że każdy z taksonów terminalnych jest równoodległy od ko- 
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rżenia drzewa (Ryc. 1.7d), a długość pionowych gałęzi odzwierciedla czas, jaki upłynął 
pomiędzy korzeniem a kolejnymi wewnętrznymi węzłami (HTU) i taksonami terminal
nymi. Takiemu drzewu niemal zawsze towarzyszy skala (T), będąca skalą czasu. Pamię
tajmy jednak, że skalowanie gałęzi czasem stosujemy do drzewa, które skonstruowano na 
podstawie zróżnicowania stanów cech, a więc drzewo będzie realistyczne jedynie wów
czas, gdy tempo ewolucyjnych zmian było identyczne dla wszystkich gałęzi, czyli także 
niezmienne w czasie. Dzieje się tak, gdy możemy założyć działanie zegara molekular
nego. W rzeczywistości jednak zegar molekularny trudno zakładać dla cech morfolo
gicznych, a i dla molekularnych tempo tego zegara bywa różne dla różnych molekuł i 
różnych organizmów (Page i Holmes 1998, Avise 2000). W sumie więc zastosowanie 
drzew ultrametrycznych w rekonstrukcji filogenezy jest ryzykowne, a dla danych ultra- 
metrycznych drzewo addytywne będzie i tak identyczne z ultrametrycznym, coraz rza
dziej więc używa się dendrogramów w rekonstrukcji filogenezy. Drzewa takie natomiast 
znakomicie odzwierciedlają ogólne podobieństwo, są więc powszechnie stosowane w 
taksonomii fenetycznej (patrz analiza skupisk: Rozdział 3.7), jednak wówczas skala nie 
ma odzwierciedlać czasu, a jedynie wielkość różnic.

1.3. Drzewa ukorzenione i nieukorzenione, liczba możliwych 
topologii

Jak pamiętamy, korzeniem drzewa jest hipotetyczny (a w wyjątkowych przypad
kach znany) przodek wszystkich taksonów terminalnych, dla których obliczono to 
drzewo. Większość technik rekonstrukcji filogenezy umożliwia obliczenie drzewa jako 
określonego układu gałęzi i węzłów - niekiedy także długości gałęzi - ale bez określe
nia położenia korzenia. Drzewo takie określamy jako drzewo nieukorzenione (unroo- 
ted tree) i ma ono postać porozgałęzianego dendrytu (Ryc. 1.8a). Nie przedstawia ono 
chronologii rozgałęzień, bowiem nie potrafimy wskazać najstarszego fragmentu drze
wa. Ponownie warto podkreślić, że drzewo nieukorzenione pozostaje drzewem, więc 
nie powinno być nazywane siecią (network), jak to często ma miejsce w literaturze tak
sonomicznej. Podobnie nieuzasadnione jest nieuznawanie takiego drzewa za filogenezę 
- obliczone technikami filogenetycznymi, pozbawione jest jedynie informacji o chro
nologii wydarzeń.

Jeżeli wiemy, że przodek wszystkich taksonów z analizowanego drzewa występo
wał w punkcie (X), to możemy to drzewo ukorzenić w tym punkcie - zwykle nie ma
my informacji o punkcie, a jedynie o gałęzi, więc ukorzeniamy w połowie długości tej 
gałęzi, przekształcając drzewo w ukorzenione (rooted tree) (Ryc. 1.8b). Jak widać, 
drzewo o pięciu taksonach terminalnych ukorzenić można na jednej z siedmiu gałęzi, 
dla pięciu taksonów drzew ukorzenionych będzie więc siedmiokrotnie więcej niż nie- 
ukorzenionych. Ukorzeniamy zarówno kladogramy, jak i drzewa addytywne, natomiast 
drzewa ultrametryczne są - z definicji - zawsze ukorzenione. Warto pamiętać, że ty
powa, dendrytowata forma drzewa nieukorzenionego bywa niechętnie rysowana przez 
licznych taksonomów, a większość programów rekonstruujących filogenezę takich 
drzew nie rysuje - operują drzewami w formie kladogramu bądź fylogramu (Ryc. 
1.7a-c), także gdy są to drzewa nieukorzenione, wówczas drzewom towarzyszy uwaga 
o braku ukorzenienia. Zgodnie z klasyczną teorią kladystyki specjacja była równo-
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znaczna z kladogenezą przynoszącą powstanie dwóch nowych gatunków i wymarcie 
gatunku macierzystego (Hennig 1966) - przodek nie mógł być więc współczesny ga
tunkom, którym dał początek. Obecnie jednak uważa się to założenie za nierealistyczne 
(choćby znów model specjacji izolowanych populacji peryferycznych), więc drzewo 
ukorzenić możemy na jednym z gatunków terminalnych. Może się też zdarzyć, że 
przodek badanej grupy jest znany z materiału kopalnego albo też bogaty materiał 
z morfologii porównawczej i zapisu paleontologicznego, z dobrze rozumianymi ho- 
mologiami, umożliwia nam stworzenie precyzyjnego obrazu przodka, niejako archety
pu analizowanej grupy. Wszystko to jednak zdarza się rzadko i zwykle drzewo ukorze
niać musimy na którejś z jego gałęzi.

b

Ryc. 1.8. Drzewo nieukorzemone (a) po ukorzenieniu w punkcie x (b)

Ukorzenianie drzewa łatwo przeprowadzić, gdy znamy polaryzację {polarity) cech 
- oczywiście pierwotne stany cech występować będą w pobliżu korzenia (jeśli odwró
ceń kierunku ewolucji brak bądź są nieczęste). Polaryzację cech możemy znać (bądź 
przynajmniej postulować) na podstawie danych porównawczych czy paleontologicz
nych, nieoceniona jest też znajomość ontogenezy - przy całej ostrożności z wykorzy
stywaniem ontogenezy jako klucza do filogenezy (Gould 1977, Wiley 1981, Falniow- 
ski 1993) stany cech pojawiające się w ontogenezie później zwykle - lecz nie w przy
padku pedomorfozy - są stanami filogenetycznie zaawansowanymi w stosunku do po
jawiających się wcześniej stanów pierwotnych. Polaryzacja cech na ogół jednak nie 
jest znana - ustala się ją dopiero na podstawie zrekonstruowanego drzewa - i ukorze
nianie drzewa przeprowadza się najczęściej metodą grupy zewnętrznej {outgroup). Po 
prostu do analizy włącza się takson (albo taksony, zależnie od techniki) zewnętrzny, 
czyli do grupy nie należący, lecz niezbyt od niej odległy. Teoretycznie najlepiej byłoby 
użyć taksonu siostrzanego {sister taxon), czyli grupy, której ostatni przodek był 
wspólny z przodkiem grupy badanej. Wtedy drzewo ukorzeniamy na gałęzi łączącej 
grupę zewnętrzną z grupą badaną (wewnętrzną - ingroup). W praktyce technika, choć 
najpowszechniej stosowana, kryje pułapki, bowiem grupę zewnętrzną łatwo błędnie 
wyznaczyć. Gdy należy ona do wewnętrznej, ukorzenianie nie ma sensu (skądinąd po
łożenie grupy zewnętrznej wśród taksonów badanej jest jednostronnym testem polifi- 
letyzmu grupy wewnętrznej); gdy jest odleglejsza, błędne ukorzenienie jest tym praw
dopodobniejsze, im odleglejsza grupa zewnętrzna, bowiem w miarę upływu czasu od 
oddzielenia linii rośnie udział nieskompensowanych wydarzeń, jak odwróceń, paraleli- 
zmów i konwergencji (więcej o tym w Rozdziale 4.5). Trzecią - stosowaną w ostatecz
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ności - techniką ukorzeniania jest ukorzenianie na najdłuższej gałęzi (midpoint ro- 
otingy. choć można spekulować o odpowiadaniu największej liczby zmian najdłuższe
mu czasowi, a więc najstarszej części drzewa, to jest to uzasadnienie słabe, więc takie 
ukorzenianie uznaje się za arbitralne i przeprowadza wtedy, gdy inaczej się nie da, 
a nie chcemy operować drzewem nieukorzenionym. Jak łatwo spostrzec, takie właśnie 
ukorzenianie ma miejsce w fenogramie i jest odpowiednie wyłącznie wówczas, gdy 
dane są ultrametryczne w wyniku działania zegara molekularnego.

Liczba teoretycznie możliwych różniących się między sobą drzew zależy od liczby 
taksonów terminalnych n i od tego, czy drzewo jest ukorzenione, czy nie. Jeszcze 
w XIX stuleciu znaleziono formułę określającą tę liczbę:

Nn ieukorzen ionych
(2/1-5)!

ukorzenionych
(2^-3)!

(n - 2)tx2',_2
N

Jak widać, liczba drzew ukorzenionych dla n taksonów równa jest liczbie drzew nie- 
ukorzenionych dla n + 1 taksonów. Poniżej zestawiono liczby możliwych drzew, obli
czone dla 2-15 i 20 taksonów.

n taksonów terminalnych N drzew nieukorzenionych N drzew ukorzenionych
2 1 1
3 1 3
4 3 15
5 15 105
6 105 945
7 945 10395
8 10395 135135
9 135135 2027025

10 2027025 34459425
11 34459425 654729075
12 654729075 1374931x10“
13 137493lxl04 3162341x10’
14 3162341xl05 7905853x1O6
15 7905853x106 2134580x10’
20 2216431xl014 8200795x10”

Liczba możliwych drzew rośnie gwałtownie, wcześnie osiągając zupełnie niewy
obrażalne wartości. Warto wskazać, że dla 135 OTU liczba możliwych drzew ukorze
nionych równa jest 2,113 x 10267, co przekracza liczbę cząsteczek w znanym Wszech- 
świecie (Page i Holmes 1998). Można by to uznać za kuriozalną ciekawostkę, gdyby 
nie to, że większość metod rekonstrukcji filogenezy nie tworzy drzew, a jedynie umoż
liwia ocenę (przy lepiej lub gorzej dobranym modelu oraz lepszej czy gorszej technice 
jego weryfikacji), które z dwóch drzew jest lepsze, bardziej zgodne z danymi 
i modelem. Teoretycznie należałoby więc porównać wszystkie drzewa, a to już przy 
niewielkiej liczbie OTU przestaje być możliwe. Charakter formuły obliczającej liczbę 
drzew wskazuje też jednoznacznie, że stałe zwiększanie mocy obliczeniowej kompute
rów też wiele nie pomoże - już dla 16 taksonów drzew jest 27 razy więcej niż dla 15, 
a dla 21 - 37 razy więcej niż dla 20. Nieuniknione więc jest i będzie stosowanie tech
nik analizy części drzew (Rozdział 4.3).
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1.4. Filogeneza genów i organizmów, wewnątrz i powyżej gatunku

Ewolucja jakiejś struktury czy molekuły nie musi odzwierciedlać ewolucji całego 
organizmu, u którego ta struktura czy molekuła występuje. Możemy zupełnie prawi
dłowo zrekonstruować filogenezę jakiegoś genu - sekwencji DNA - a nie będzie ona 
prawidłowo przedstawiała filogenezy organizmu mającego ten gen. Jedną z przyczyn 
jest - częsta - duplikacja genów. Każdy z trzech gatunków A, B, C (Ryc. 1.9a) ma 
dwie kopie tego samego genu, które od momentu duplikacji ewoluowały niezależnie. 
Homologiczne (Rozdział 1.5, 2.2 i 2.12) w węższym znaczeniu - leżące na tej samej 
kopii genu, czyli ortologiczne - będą więc wzajemnie sekwencje 1, 2 i 3, a także 4, 5 
i 6, natomiast sekwencje 1, 2 i 3 będą w stosunku do 4, 5 i 6 paralogiczne. Znajomość 
wszystkich sześciu sekwencji umożliwi prawidłową rekonstrukcję filogenezy (Ryc. 
1.9b), natomiast nie musi tak być wówczas, gdy nie wiemy o duplikacji i zsekwencjo- 
nowaliśmy, powiedzmy, geny 2, 4 i 6: wynikiem będzie drzewo o topologii ((A,C),B), 
bowiem sekwencje 4 i 6 są bliższe sobie niż sekwencji 2, pomimo że gatunek B jest 
bliższy gatunkowi A niż gatunek C.

Ryc. 1.9. Duplikacja genu (a), w wyniku której powstały paralogiczne geny a i (3, może być przyczyną 
błędnej rekonstrukcji. Wiedząc o duplikacji i znając wszystkie sześć sekwencji, prawidłowo zrekonstruuje
my filogenezę (b), natomiast znajomość jedynie paralogicznych sekwencji pociągnie za sobą błędną rekon
strukcję (patrz tekst)

W obrębie gatunku następuje sortowanie rodów {lineage sorting), co w połączeniu 
z występującym u przodka ancestralnym polimorfizmem {ancestral polymorphism) 
może prowadzić - również dla homologicznych genów - do obrazów filogenezy genu 
niezgodnych z filogenezą gatunku. Filogenezę genu śledzić możemy na zrekonstru
owanym drzewie, posuwając się w dół, czyli od czasów nowszych ku starszym, znaj
dując ich wspólnych przodków w miejscach zlań linii ewolucyjnych {coalescence). 
Jak już mówiliśmy, filogeneza na poziomie osobników w obrębie rozmnażającego się 
płciowo gatunku nie daje się wierniej przedstawić drzewem, bowiem stałym elemen- 
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tern jest krzyżowanie. Można jednak takie drzewo przedstawiać dla genów, rozpatry
wanych oczywiście jako allele. Praktycznie rozważania takie najlepiej prowadzić na 
danych z natury haploidalnych - jak mitochondrialne DNA czy DNA z chromosomu X 
(Avise 2000). Dysponując jedynie filogenezą pojedynczego genu, przedstawioną na 
Ryc. 1.10, nieuchronnie zrekonstruujemy topologię ((A,B),C) zamiast prawdziwej 
(A,(B,C)). Stanie się tak, bowiem allel 2 jest bliższy allelowi 1 niż allelom 3 i 4. Za
uważmy, że allel ancestralny dla alleli 3 i 4 oraz allel 2 oddzieliły się kolejno od linii 
zakończonej allelem 1 jeszcze przed specjacją Si, choć występowały u jednego gatun
ku aż do znacznie późniejszej specjacji S2. Podobnych sytuacji będzie tym więcej, im 
mniejsza jest częstość zakończonych procesów specjacji, a im większa - mutacji za
pewniających powstawanie nowych alleli. Ancestralny polimorfizm, połączony z nie
uchronnym wykorzystywaniem w rozrodzie przez kolejne generacje jedynie części 
dostępnych alleli, a także doborem naturalnym dla cech selekcyjnie nieneutralnych, 
często prowadzi do sytuacji, gdy filogeneza genu będzie różna od filogenezy na po
ziomie gatunków. Dlatego też ryzykowne jest konstruowanie filogenez opartych na 
jednym czy nawet paru genach - im więcej genów uwzględniamy, tym większym za
ufaniem obdarzyć możemy uzyskaną rekonstrukcję.

A B C

Ryc. 1.10. Filogeneza genu nie musi odpowiadać filogenezie organizmu. Dwukrotna duplikacja genu po
przedza specjację Si, a trzecia duplikacja ma miejsce po zakończeniu specjacji S2, szereg linii genu wygasa. 
Rekonstrukcja filogenezy organizmów na podstawie genu w tym przypadku musi dać błędny wynik (patrz 
tekst)

a b c
Ryc. 1.11. Trzy różne konwencje (a, b, c) znaczenia na drzewie stanów cech i zmian tych stanów
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1.5. Rekonstrukcja ewolucji cech, grupowanie kladystyczne
i fenetyczne

Jak już mówiliśmy, znajomość stanów cech taksonów terminalnych umożliwia rekon
strukcję filogenezy dla tych taksonów, a z kolei zrekonstruowana filogeneza - w postaci 
drzewa - umożliwia śledzenie ewolucji stanów tych cech - odtwarzanie historii ich 
zmian. Na zrekonstruowane drzewo można nanieść stany cech taksonów terminalnych, 
a następnie, posuwając się w kierunku przeciwnym do upływu czasu - czyli w dół drze
wa - zrekonstruować kolejne stany cech i ich zmiany, zaznaczane graficznie na jeden 
z trzech przyjętych sposobów (Ryc. 1.11). Rekonstrukcja taka jest często niejednoznacz
na, zajmiemy się tym w Rozdziale 4.5. Jeżeli np. na jednej z gałęzi drzewa cytozynę za
stąpiła guanina (Ryc. 1.11), to w takim przypadku cytozyna jest stanem pierwotnym, 
czyli - w terminologii kladystycznej - plezjomorfią (inaczej plezjomorfizmem), a gu
anina - stanem ewolucyjnie zaawansowanym, czyli apomorfią (inaczej apomorfi- 
zmem). Plezjomorfią wspólna dla więcej niż jednego taksonu to symplezjomorfia 
(symplezjomorfizm). Apomorfią występująca u jednego taksonu - w jednym kładzie - 
to autapomorfia (autapomorfizm), zaś występującą u więcej niż jednego taksonu - 
kładu - nazywamy synapomorfią (synapomorfizmem). Aby jednak definicja synapo- 
morfii była pełna, musimy dodać, że jednoczesne występowanie zaawansowanego stanu 
cechy u więcej niż jednego taksonu - kładu - musi być następstwem homologii, co 
oznacza, że ostatni wspólny przodek tych wszystkich taksonów mających ten stan cechy 
już ten stan posiadał (Ryc. 1.12). Jeżeli go nie posiadał, to zamiast o homologii mówimy 
o homoplazji (Ryc. 1.12), wykluczając tym samym synapomorfię.

Ryc. 1.12. Polaryzacja stanów cech: zgodnie z konwencją stan plezjomorficzny, czyli prymitywny, zna
czymy okręgiem lub prostokątem niewypełnionym (jasnym), a apomorficzny, czyli zaawansowany, okrę
giem lub prostokątem wypełnionym (ciemnym). Gdy apomorfia pojawia się u pojedynczego taksonu termi
nalnego, mówimy o autapomorfii (a), gdy u więcej niż jednego oraz ich ostatniego wspólnego przodka - 
mamy synapomorfię (b), gdy zaawansowane stany cechy są rozsiane na drzewie, to odzwierciedlają nie 
homologie, a homoplazje (c)

Wspólne posiadanie pierwotnego stanu cechy wskazywać może na powolną ewolu
cję, lecz niczego nie wnosi do obrazu pokrewieństw: przyjmuje się, że dla rekonstruk
cji ewolucji użyteczne są jedynie synapomorfię, zaś taksonomia kladystyczna rygory
stycznie wymaga synapomorfii jako warunku wyodrębnienia naturalnej grupy. Często 
jednak za synapomorfię błędnie uznaje się stany cech będące następstwem homoplazji. 
Homoplazje (Ryc. 1.13) dzielimy na paralelizmy, konwergencje i odwrócenia (czyli
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rewersje, inaczej wtórne utraty albo uwstecznienia). Paralel izmem, czyli ewolucją 
równoległą, określamy niezależne uzyskanie takiego samego stanu zaawansowanego 
z tego samego stanu pierwotnego (Ryc. 1.13a). Dla bardziej złożonych cech morfolo
gicznych zachodzi domniemanie, że skoro równolegle powstał taki sam stan, to ostatni 
wspólny przodek rnusiał być bliski jego uzyskania, a więc paralelizmy mają pewną 
wartość dla określania pokrewieństw. Jest to jednak właśnie domniemanie, a już zupeł
nie nie nadaje się dla cech molekularnych. Nawet takiej domniemanej wartości nie 
mają konwergencje, gdy taki sam stan cechy powstał z różnych stanów pierwotnych 
(Ryc. 1.13b). Odwrócenia to sytuacje, gdy stan zaawansowany zmienia się w stan 
pierwotny, taki sam jak przed uzyskaniem stanu zaawansowanego (Ryc. 1.13c). Poję
cia synapomorfii i homologii nie są bezwzględnymi atrybutami określonych stanów 
cech - zależą od poziomu uniwersalności: synapomorfia wyróżniająca np. rodzinę 
staje się symplezjomorfią dla rodzajów w obrębie tej rodziny, skrzydła ptaka i nietope
rza są homologiczne jako przednie kończyny, lecz jako struktury służące do lotu - nie.

Ryc. 1.13. Różne rodzaje homoplazji: paralelizm (a), konwergencja (b) i rewersja, czyli odwrócenie (c)

Interpretacja zrekonstruowanych drzew filogenetycznych to obszerna dziedzina, 
którą w tej książce się nie zajmujemy. Konieczne jest jednak wprowadzenie paru pojęć. 
W klasyfikacji dąży się do uznawania jedynie grup naturalnych, a za takie powszech
nie uznaje się wyłącznie grupy monofiletyczne. W tym miejscu jednak zgodność mię
dzy taksonomami wyczerpuje się i monofiletyzm rozumiany bywa bardzo rozmaicie. 
Do skrajnych zaliczyć możemy podejście Simpsona (1961), dla którego takson mono- 
filetyczny to taki, który można wyprowadzić od jednego przodka o randze taksono
micznej nie niższej niż taksonu, którego monofiletyczność jest rozpatrywana. Nietrud
no wykazać, że stosując tę definicję, trudno byłoby znaleźć takson, którego monofile- 
tyczności nie dałoby się dowieść. W dodatku przodkiem, powiedzmy, gromady nie 
może być gromada ani nawet rodzina, a jedynie gatunek, bowiem dzieje powstawania 
wszelkich jednostek systematycznych to ostatecznie nic więcej niż kompletny zestaw 
wszystkich zakończonych powodzeniem procesów specjacji - innych mechanizmów 
kladogenezy po prostu brak. Drugi biegun to koncepcja taksonomii filogenetycznej 
(Hennig 1966, Wiley 1981): monofiletyczny takson to takson zawierający wszystkich 
potomków przodka tego taksonu, wraz z tym przodkiem (Ryc. 1.14a).
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Ryc. 1.14. Klasyfikacja w grupy: monofiletyczne (a), polifilctyczną (b) i parafiletyczną (c)

Wynikiem niedostatecznej znajomości homologii, przez co nie rozpoznano szeregu 
homoplazji, będzie wyróżnianie grup polifiletycznych (Ryc. 1.14b), czyli złożonych 
z fragmentów różnych kładów: ostatni wspólny przodek taksonów należących do grupy 
polifiletycznej był także przodkiem szeregu linii ewolucyjnych do tej grupy niewliczo- 
nych. Odrębny przypadek niemonofiletyzmu to grupa parafiletyczna (Ryc. 1.14c), 
czyli obejmująca nie wszystkich potomków wspólnego przodka i/lub nieobejmująca 
tego przodka. Grupy parafiletyczne najczęściej łączą organizmy, które mają szereg 
symplezjomorfii, co odróżnia je od wyodrębnianych z nich linii odznaczających się 
autapomorfiami. Klasyczny przykład grupy parafiletycznej to gady, a także ślimaki 
przodoskrzelne zaliczane do Archaeogastropoda. Kladyści wykluczają uznawanie grup 
parafiletycznych, lecz nie systematycy ewolucyjni. Specjalny przypadek grupy parafi
letycznej to grupa ortofiletyczna, czyli wspólny przodek wraz z potomkami z wyjąt
kiem jednej linii - taką grupą są choćby jednotarczowce Tryblidiida, a wyłączoną 
z nich linią - ślimaki. Grupy ortofiletyczne są niekiedy wygodne i bywają uznawane 
przez mniej ortodoksyjnych kladystów.

C
A

B

AhcL
a

Ryc. 1.15. Pomimo zdecydowanie wyższego tempa ewolucji w kładzie C (a) nie zachodzi tu niebezpieczeń
stwo klasyfikacji horyzontalnej, bowiem ogólne podobieństwo w tym przypadku daje grupowanie 
((A,B),C), takie samo jak analiza filogenetyczna. Jeżeli jednak wysokim tempem ewolucji odznaczać się 
będzie kład A (b), to przy niedostatecznej wiedzy o homologiach i ewolucji cech nieuchronnie rozpozna się 
błędnie grupowanie (A,(B,C)): będzie to grupowanie na podstawie ogólnego podobieństwa, czyli fenetycz- 
ne, a klasyfikacja będzie horyzontalna
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Zróżnicowanie tempa ewolucji w obrębie rekonstruowanej filogenezy zdarza się 
często i może przysparzać poważnych problemów. Bywa, że wolniejsza ewolucja 
w obrębie kładu (Ryc. 1.15a) dodatkowo podkreśla jego odrębność i wówczas błąd 
w rekonstrukcji filogenezy popełnić trudno. Bywa jednak odwrotnie (Ryc. 1.15b): 
wolne tempo ewolucji wzdłuż gałęzi zakończonych taksonami B i C nieuchronnie 
prowadzić musi do większego podobieństwa - w wyniku zachowania wielu plezjomor- 
fii - pomiędzy tymi taksonami niż pomiędzy B a kończącym szybko ewoluującą linię 
taksonem A. Pomimo to kladystyczne grupowanie, odzwierciedlające związki genealo
giczne, przedstawia drzewo ((A,B),C), choć analiza różnic stanów cech, bez prawidło
wo rozpoznanych homologii, doprowadzi najprawdopodobniej do drzewa (A,(B,C)). 
Będzie to grupowanie fenetyczne, oparte na ogólnym podobieństwie, a stworzona 
w ten sposób systematyka będzie systematyką poziomą, czyli horyzontalną, od
zwierciedlającą nie linie ewolucyjne (clades), lecz stopnie ewolucyjnego zaawanso
wania (grades).





2. Dane

2.1. Cechy „kladystyczne” i „fenetyczne”

Podstawą jakiegokolwiek grupowania organizmów, również rekonstrukcji filoge
netycznych związków pomiędzy nimi, jest znajomość cech, opisujących te organizmy. 
Często wyróżnia się dwa pojęcia: cechy (character) i stanu cechy (character state), co 
ułatwia precyzyjny opis. A więc, zamiast mówić, że zielona barwa oczu to cecha okre
ślonego taksonu, jako cechę definiujemy barwę oczu, a cecha ta przyjmować może 
stany: zielony, niebieski, różowy, itd. Oczywiście u podstaw wykorzystania stanów 
cech dla rekonstrukcji filogenezy leży założenie, że specjacji towarzyszyła modyfika
cja stanów cech i/lub tempo specjacji nie przewyższało tempa modyfikacji stanów 
cech. Ponadto cechy użyteczne dla taksonomii powinny odznaczać się możliwie nie
wielką zmiennością wewnątrz taksonów, a jak największą pomiędzy taksonami. 
W praktyce bywa różnie i niejednokrotnie zmuszeni jesteśmy korzystać z cech niezu
pełnie spełniających powyższe warunki.

Choć systematyka organizmów opiera się głównie na morfologii i - w coraz więk
szym stopniu - cechach molekularnych, to właściwie każda biologiczna informacja 
może być przydatna dla taksonomii, jeżeli tylko wykazuje różnice pomiędzy organi
zmami. Można więc mówić o cechach morfologicznych, kariologicznych, biochemicz
nych, fizjologicznych, behawioralnych, ekologicznych czy biogeograficznych. Linne- 
uszowska idea opierania systematyki na cechach widocznych i łatwych do badania oraz 
jednoznacznego opisu, pomimo niewątpliwych walorów praktycznych, utrzymać się 
nie dała. Nie ma cech ogólnie „dobrych” czy „gorszych”, a systematykę często opierać 
musimy na cechach bardzo trudnych technicznie do badania i/lub wykazujących 
znaczną zmienność wewnątrz taksonów przy małych różnicach pomiędzy taksonami. 
Istotną częścią pracy taksonoma jest stałe testowanie przydatności cech stosowanych 
w systematyce danej grupy oraz poszukiwanie nowych, wcześniej niewykorzystywanych. 
Ogólne zasady wyboru cech omawiają choćby Simpson (1961), Mayr (1969) i Wiley 
(1981), zagadnienie to wykracza zresztą poza zakres tej książki.

Cechy stanowią zmienne, które z formalnego punktu widzenia podzielić można na 
ilościowe i jakościowe. Zmienna ilościowa to cecha, której stanami, czyli realizacjami 
zmiennej są wartości liczbowe. Zmienne ilościowe podzielić można na ciągłe 
i dyskretne. Ciągła zmienna przyjmować może nieprzeliczalną liczbę wartości, często 
pochodzących z określonego przedziału liczbowego; przykładem może być długość, 
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wysokość, asymilacja tlenu w jednostce czasu, temperatura. Zmienna dyskretna przyj
mować może przeliczalną, w praktyce skończoną liczbę wartości, jak liczba palców 
kończyny, liczba kolców, liczba segmentów. W praktyce jednak pomiarów dokonuje
my zawsze z określoną dokładnością, a więc w badanym zakresie mieści się skończona 
liczba jednostek pomiaru (np. 0,01 mm), czyli traktujemy zmienną ciągłąjak dyskretną.

Zmienna jakościowa to cecha, której stanami są pewne kategorie, a nie wartości 
liczbowe. Choć w praktyce często koduje się ich stany za pomocą liczb, to liczby te 
mają charakter umowny i nie wolno dokonywać na nich działań arytmetycznych. 
Zmienne jakościowe podzielić można na nominalne i porządkowe. Zmienne nomi
nalne to takie zmienne jakościowe, dla których stanów powiedzieć możemy jedynie, że 
są takie same lub różne, a jakiekolwiek inne porównanie stanów cechy nie jest dozwo
lone. Takimi zmiennymi są np. płeć, obecność lub brak płuca, barwa piór. Szczegól
nym przypadkiem zmiennej nominalnej jest zmienna binarna, czyli zero-jedynkowa. 
Przykładem obecność lub brak określonej struktury. Zmienna porządkowa to taka 
zmienna jakościowa, która określa porządek od „najniższej” do „najwyższej”, np. ko
lejność wykluwania się młodych z jaj. Warto podkreślić, że choć stany cechy tego ro
dzaju możemy zapisać w postaci: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., n, to jednak nie możemy zakładać, 
że różnica pomiędzy 1 a 2 jest taka sama czy podobna jak pomiędzy 5 a 6 ani też dwu
krotnie mniejsza niż między 4 a 6.

Aparat matematyczny jest najlepiej opracowany dla zmiennych ilościowych cią
głych, dla innych cech występują rozmaite ograniczenia. Oczywiście różne rodzaje 
cech wymagają użycia różnych technik i będziemy o tym w dalszej części tej książki 
szerzej mówili. W tym miejscu musimy jednak zwrócić uwagę na inny, biologiczny 
aspekt wykorzystywania różnego rodzaju cech. Otóż taksonomia filogenetyczna opiera 
się niemal wyłącznie na cechach jakościowych, ewentualnie wykorzystując też cechy 
ilościowe dyskretne. Większość technik kladystycznych wymaga takich właśnie cech, 
ale nie to jest najważniejsze. W końcu zmienną ilościową ciągłą przekodować możemy 
na nieciągłą. Problem leży gdzie indziej. Otóż zmienne jakościowe opisują występo
wanie lub brak, lub znaczące modyfikacje określonych struktur, czemu przypisać zwy
kle możemy (lub moglibyśmy, mając bardziej pełną wiedzę) konkretne znaczenie bio
logiczne, określony kontekst ewolucyjny. Trudno tymczasem to samo powiedzieć 
o zmianie wartości jakiegoś wymiaru czy np. proporcji, dla której w dodatku klasy 
określono arbitralnie. Zestawianie obok siebie choćby obecności/braku kolca z warto
ścią pomiaru w przedziale <0,50-0,59>/<0,60-0,69> budzić musi zrozumiały sprze
ciw, nawet jeżeli tej drugiej cesze przypiszemy znacznie niższą wagę. Tak więc najpro
ściej byłoby - choć często ubóstwo dostępnych cech uniemożliwia to - cechy ilościo
we, zwłaszcza ciągłe, pozostawić analizie fenetycznej, a analizę filogenetyczną opierać 
na cechach jakościowych.

Wszystkie metody rekonstrukcji filogenezy, lecz nie fenetyczne, zakładają wzajem
ną niezależność cech. Upraszcza to aparat matematyczny, bowiem umożliwia nie
uwzględnianie macierzy korelacji bądź kowariancji pomiędzy cechami, pozwala też na 
rozpatrywanie złożonych rekonstrukcji jako zestawu prostszych, które zwyczajnie się 
sumują. Odstępstwa od niezależności cech, choć niepożądane, nie muszą pociągać za 
sobą poważniejszych następstw, jeżeli wykorzystujemy metodę kladystyczną, czyli 
redukcjonistyczną (parsimony), natomiast zupełnie fałszują wynik w przypadku me
tod opartych na maksymalizacji wiarygodności (maximum likelihood'. Felsenstein 
1993). Oczywiście spełnienie warunku wzajemnej niezależności cech w praktyce nie 
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jest właściwie możliwe. Brak statystycznego testu na niezależność: możemy jedynie 
badać istotność zależności określonego typu, a więc wykluczyć niezależność, ale nie- 
wykazanie zależności np. liniowej nie oznacza braku zależności choćby logarytmicz
nej. Na koniec, nawet jeżeli przekształcimy nasze dane w zmienne kanoniczne, formal
nie całkowicie niezależne, to i tak nie możemy wykluczyć jakiejś biologicznej zależno
ści pomiędzy nimi, w dodatku sens takiej zależności pozostanie zupełnie niezrozumia
ły, bowiem rozpatrujemy wówczas całkowicie abstrakcyjne zmienne, których biolo
gicznej interpretacji (jeżeli w ogóle taka istnieje) zupełnie nie znamy.

Tak więc, pomimo formalnego wymogu niezależności cech, musimy się godzić 
z niespełnianiem tego warunku, w mniejszym lub większym stopniu. Nie znaczy to 
jednak, że warunek ten zupełnie ignorujemy: po prostu kierujemy się zdrowym rozsąd
kiem i unikamy cech, które muszą być z sobą skorelowane. Oczywiście duże wymiary 
całego organizmu muszą być skorelowane z wymiarami jakiejś jego części, obecność 
czułka jest warunkiem obecności urzęsienia na tym czułku, zakopywanie się w ziemi 
i kończyna przystosowana do kopania też będą z sobą związane. Niezależność cech nie 
jest natomiast warunkiem stosowania metod fenetycznych. Właściwie jest wręcz od
wrotnie: większość metod statystycznej analizy wielowymiarowej (multivariate stati- 
stical analysis) opiera się na badaniu zależności pomiędzy cechami i dla cech całkowi
cie niezależnych analiza taka zwyczajnie nie byłaby możliwa. W praktyce jednak takiej 
niezależności nigdy nie spotkamy - do zagadnienia tego jeszcze wrócimy.

2.2. Homologie i ich testowanie

Jeżeli porównujemy przydatność cech dla taksonomii fenetycznej z jednej strony, 
a filogenetycznej czy ewolucyjnej z drugiej, to jeszcze ważniejsza jest inna różnica. 
Otóż dla taksonomii fenetycznej przydatna jest każda cecha i wszystkie cechy ważone 
są tak samo. Dla taksonomii filogentycznej czy ewolucyjnej natomiast znaczenie mają 
jedynie cechy homologiczne, a ważone mogą być różnie, do czego wrócimy 
w dalszych rozdziałach. Rekonstrukcja filogenezy wymaga użycia wyłącznie cech ho
mologicznych, a nieprawidłowe rozpoznanie lub nieznajomość homologii pociąga za 
sobą klasyfikację opartą na ogólnym podobieństwie, czyli fenetyczną, bez względu na 
zastosowaną metodę rekonstrukcji (Falniowski i Szarowska 1995).

Homologią nazywamy zgodność organu lub jego części u dwóch lub więcej takso- 
nów, jeżeli mamy podstawy do założenia, że zgodność ta jest następstwem odziedzi
czenia cechy, z ewentualną późniejszą modyfikacją, po wspólnym przodku tych takso- 
nów. Homología jest więc pojęciem filogenetycznym, choć ustala się ją na podstawie 
kryteriów morfologicznych. Ogromnie pomocne w ustalaniu homologii są informacje 
paleontologiczne i embriologiczne. Istnieje szereg kryteriów, pomocnych w rozpo
znawaniu homologii: budowy, położenia w stosunku do innych struktur, współwystę- 
powania z innymi strukturami oraz szeregu przejściowego od jednego stanu cechy do 
drugiego, występującego w materiale kopalnym lub wśród gatunków współczesnych 
(Remane 1952, Riedl 1978, Wiley 1981, Wagner 1989). Im bardziej złożona jest bu
dowa rozpatrywanej struktury, tym większe prawdopodobieństwo, że tak samo zbudo
wana struktura jest homologiczna. Warto więc pamiętać, że uderzające podobieństwo 
budowy prostych układów nie musi dowodzić homologii. Z drugiej strony, im bardziej 
niezwykła, unikatowa jest dana struktura, tym większa szansa, że nie powstała w filo
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genezie więcej niż jeden raz, a więc jest homologiczna. Struktury, których homologie 
jest sens rozpatrywać, muszą być wytwarzane indywidualnie w rozwoju ontogene- 
tycznym: jeżeli np. u jakichś organizmów występują pola ząbków czy kolców, to non
sensowne byłoby próbowanie homologizacji poszczególnych ząbków (kolców). Osta
tecznie homologie, proponowane na podstawie powyższych kryteriów, testowane są 
zrekonstruowaną filogenezą.

To, czy dane dwie struktury są homologiczne, zależy też od poziomu uniwersalno
ści. Muszla ślimaka i małża to struktury homologiczne, wytwarzane w podobny sposób 
przez płaszcz, ale dwuskorupkowa, parzysta muszla ślimaka Berthelinia nie jest by
najmniej homologiczna z parzystymi muszlami małży, w większym stopniu niż „nor
malne”, pojedyncze muszle ślimaków. Tylne kończyny wszystkich kręgowców są 
oczywiście homologiczne, ale przystosowana do przemieszczania się skokami tylna 
kończyna kangura nie jest homologiczna z podobnie zbudowaną kończyną zająca 
w większym stopniu niż np. z tylną kończyną słonia. Przykłady można by mnożyć. Dla 
potrzeb taksonomii nie wystarcza informacja, że dane struktury na jakimś, wysokim 
poziomie uniwersalności są homologiczne - zwykle interesuje nas, czy dany stan ce
chy, identyczny lub bardzo podobny do stanu tejże cechy u innego organizmu, jest 
z nim homologiczny. Jest homologiczny wówczas, gdy ostatni wspólny przodek obu 
organizmów już ten stan cechy posiadał - a więc tak rozumiana homología jest równo
znaczna z synapomorfią, a synapomorfie możemy testować, rekonstruując filogenezę.

Nie zawsze struktury podobne, nawet bardzo, są homologiczne. Wówczas mówimy 
o homoplazjach. Może być tak, że ostatni wspólny przodek jeszcze tego stanu cechy 
nie miał, choć był bliski jego uzyskania, a stan cechy pojawił się wkrótce po rozdziele
niu kładów - mówimy wówczas o paralelizmie. Jeżeli natomiast obserwowane podo
bieństwo struktur jest wynikiem upodobnienia struktur wyjściowo różnych, w następ
stwie pełnienia podobnych funkcji, mówimy o konwergencji. Znowu: choć skrzydło 
ptaka i nietoperza, rozpatrywane na poziomie kręgowców, są strukturami homologicz
nymi, to jednak na niższym poziomie to typowy przykład konwergencji. Wreszcie, 
ewolucja może zmieniać kierunek, tak że ze stanu zaawansowanego powstaje wtórnie 
stan pierwotny - mówimy wówczas o odwróceniach, czyli rewersjach, i znów podo
bieństwo struktur nie dowodzi pokrewieństw.

Terminu „homología” w biologii molekularnej używa się niekiedy w znaczeniu po
dobieństwa czy identyczności (Moritz i Hillis 1996); mówi się wówczas o, powiedzmy, 
„90% homologiczności”. Dla rekonstrukcji filogenezy jednak również sekwencje bia
łek czy aminokwasów muszą być podobne lub identyczne w następstwie pochodzenia 
od wspólnego przodka, a nie tylko podobne. Podobieństwo może być bowiem następ
stwem konwergencji lub konwersji genu. Na poziomie molekularnym całkowita iden
tyczność jedynie sugeruje homologię - nukleotydów jest zaledwie cztery, aminokwa
sów 20, więc obecność tego samego nukleotydu lub aminokwasu na danej pozycji 
w porównywanych sekwencjach jest bardzo prawdopodobna, choć historia porówny
wanych pozycji może być zupełnie różna dla obu sekwencji. Homología, czyli podo
bieństwo sekwencji w wyniku wspólnej historii, to warunek konieczny, lecz bynajm
niej nie dostateczny dla prawidłowej rekonstrukcji filogenezy na podstawie różnic po
między tymi sekwencjami. W taksonomii bowiem dążymy do odtworzenia pokre
wieństw pomiędzy organizmami, a nie pomiędzy samymi genami. Interesują nas więc 
jedynie sekwencje ortologiczne (Fitch 1970), czyli takie, których historię możemy 
zrekonstruować wstecz aż do specjacji, w wyniku której linie ewolucyjne rozdzieliły 
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się i w każdej z nich niezależnie zachodziły zmiany w sekwencji. Nie możemy nato
miast wykorzystywać sekwencji paralogicznych, czyli powstałych w następstwie du
plikacji genu (Fitch 1970). Podobnie bezużyteczne dla rekonstrukcji filogenezy są se
kwencje ksenologiczne (Page i Holmes 1998), czyli obecne w następstwie horyzontal
nego transferu (np. przez retrowirusy). Szerzej homologię sekwencji omawiają Moritz 
i Hillis (1996).

Prawidłowo rozpoznane dwie homologiczne, ortologiczne sekwencje przy porów
naniu nastręczają kolejnych problemów z homologią. Teoretycznie każda zasada 
w kwasie nukleinowym czy każdy aminokwas w białku może być zastąpiony innym 
(choć biologicznie jest tu szereg ograniczeń), toteż uznaje się każdą zasadę/aminokwas 
za odrębną cechę, niezależną od innych. A więc musimy porównywać homologiczne 
pary zasad/aminokwasów: jest to tzw. homologią pozycyjna. Gdyby kwasy nukleino
we podlegały w trakcie ewolucji jedynie punktowym mutacjom, wystarczyłoby zwy
czajne porównanie pozycji za pozycją. Tak też na ogół jest, jeżeli porównujemy se
kwencje bliskich sobie taksonów, których ostatni wspólny przodek występował sto
sunkowo niedawno. Przy wszelkich porównaniach taksonów mniej sobie bliskich po
jawia się natomiast problem deficjencji, duplikacji, translokacji i inwersji. Wówczas 
ustalenie homologii pozycyjnej przestaje być łatwe i często nie może być jednoznacz
ne. Konieczne staje się współosiowanie, czyli zestawianie pozycji homologicznych 
(alignment) dla porównywanych sekwencji. Jest to najbardziej niepewny, potencjalnie 
generujący największe błędy etap rekonstrukcji filogenezy, jego metody przedstawiają 
Hillis i inni (1996); wrócimy do tego jeszcze omawiając transformację sekwencji 
w odległości (Rozdział 2.12).

Homologię dla białek allozymatycznych, będących ekspresją określonych loci, 
ustala się na podstawie szeregu kryteriów, dotyczących ich budowy, funkcji i ekspresji. 
Większość paralogicznych protein łatwo rozpoznać jako produkty odrębnych loci, na 
podstawie obecności w innych tkankach czy innej migracji elektroforetycznej. Pamię
tajmy zresztą, że elektroforeza allozymatyczna jest techniką porównawczą, a porówna
nie dwóch taksonów może być wykorzystane w rekonstrukcji filogenezy jedynie wów
czas, gdy w którychś z loci występują te same allozymy - technika ta więc 
z konieczności użyteczna jest w dość wąskim zakresie, od wewnątrzgatunkowego po 
bliskie sobie gatunki, choć „bliskość” ma krańcowo różne znaczenie, zależnie od grupy 
organizmów.

2.3. Cechy jakościowe: polaryzacja, serie transformacyjne, wagi

Jak już wspominaliśmy, dla analizy kladystycznej najdogodniejsze są dane jako
ściowe: binarne lub wielostanowe, a formalnie podobnie przydatne są cechy ilościowe 
dyskretne, choć biologiczne znaczenie różnic pomiędzy kolejnymi stanami cechy dys
kretnej zazwyczaj jest mniejsze niż pomiędzy różnymi stanami cechy jakościowej. 
Z drugiej strony warto zauważyć, że rozróżnienie pomiędzy cechami jakościowymi 
a ilościowymi, tak jednoznaczne w matematyce, w biologii ma często charakter for
malny: jeżeli za stany cechy uznamy przykładowo jajowaty albo wstęgowaty kształt 
liścia, to w gruncie rzeczy opisujemy obrazowo cechę, dającą się wyrazić pomiarami. 
To jeszcze jeden przykład wskazujący, że cech nie możemy wybierać ani analizować 
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mechanicznie i każdorazowo znaczenie biologiczne obserwowanego zróżnicowania 
powinno być rozważone.

Początkowo programy komputerowe, używane do rekonstrukcji filogenezy, po
zwalały na wykorzystywanie jedynie zmiennych binarnych (zero-jedynkowych), 
współczesne nie mają tego ograniczenia i z powodzeniem możemy stosować zmienne 
wielostanowe. Jeżeli zmienna ma dwa stany: a i b, to jeden z nich jest (w obrębie ba
danej grupy lub jej fragmentu - tu znów istotny jest poziom uniwersalności) pierwot
ny, a drugi zaawansowany ewolucyjnie i pochodzi od tego pierwszego. Jeżeli więc 
wskazujemy, że stan a jest pierwotny, gdy b zaawansowany, to określamy w ten spo
sób polaryzację cechy. Znajomość polaryzacji cechy jest pożądana i często możemy ją 
określić na podstawie danych paleontologicznych, embriologicznych lub poprzez po
równanie z pokrewnymi grupami. Zwłaszcza kryterium embriologiczne jest często 
użyteczne: stan cechy pojawiający się w ontogenezie później jest stanem zaawansowa
nym filogenetycznie w stosunku do stanu pojawiającego się w ontogenezie wcześniej, 
o ile nie mamy do czynienia z pedomorfozą (Gould 1977). Podobnie znajomość pola
ryzacji cechy w blisko spokrewnionych grupach może - choć nie musi - wskazywać na 
polaryzację w grupie badanej. Nie jest natomiast prawdą, że znajomość polaryzacji 
cech jest warunkiem podjęcia rekonstrukcji filogenezy: rekonstrukcję możemy prze
prowadzać, nie znając polaryzacji cech, a ustalić ją właśnie na podstawie zrekonstru
owanej filogenezy, a co za tym idzie - zrekonstruowanej ewolucji cech. Wrócimy do 
tego jeszcze.

Oprócz polaryzacji znać też musimy możliwe transformacje, czyli przejścia jed
nego stanu w drugi. Wyróżniamy więc cechy nieodwracalne (irreversible): możliwe 
jest przejście ze stanu a w stan b, a następnie w c (a—>b—>ć), natomiast przejście od
wrotne (c—*b—>a) nie jest możliwe. Nie należy tego rodzaju cech mylić z cechami ty
pu Doiło, choć mówi się o „prawie Doiło o nieodwracalności ewolucji”. Dla cech typu 
Doiło ewolucja jest też nieodwracalna, ale w inny sposób: niemożliwy jest powrót do 
stanu zaawansowanego po jego utraceniu. Czyli możliwe jest przejście: a (stan pier
wotny) —► b (stan zaawansowany), jak też b—>a, ale następnie ponowne przejście a—»b 
możliwe nie jest, a jedynie a—>c, przy czym c*b, czyli ponownie uzyskany stan za
awansowany - choćby był nieodróżnialny od wcześniej utraconego - nie jest z nim 
identyczny, czyli nie jest homologiczny. Taki rodzaj dopuszczalnej transformacji cechy 
wygląda może dziwacznie i nierzeczywiście, jednak okazuje się użyteczny, zwłaszcza 
dla niektórych cech molekularnych. Kolejny rodzaj cech to cechy odwracalne, upo
rządkowane (reversible, ordered). Oznacza to, że istnieje określony porządek przejść 
pomiędzy stanami, możliwych wprawdzie w obu kierunkach, lecz z zachowaniem 
określonej kolejności stanów cechy. Czyli możliwe są przejścia: nato
miast niemożliwe są bezpośrednie przejścia: aoc, a<-*d czy b<->d. Ostatnim rodzajem 
cech są cechy odwracalne, nieuporządkowane (reversible, unordered). W tym przy
padku możliwe jest bezpośrednie przejście, w obu kierunkach, pomiędzy jakimikol
wiek dwoma stanami, czyli ale tak samo i a<->c, a^d czy b^d.

Wskazanie możliwych zmian stanów cechy to inaczej określenie serii transforma
cyjnej stanów tej cechy. Termin ten jest o tyle istotny, że w praktyce niejednokrotnie 
samo określenie cechy jako nieodwracalna, typu Doiło, odwracalna uporządkowana 
czy odwracalna nieuporządkowana nie będzie odpowiadało rzeczywistej ewolucji ce
chy. Cecha może być np. nieodwracalna przy przejściu ze stanu a w stan b, a odwra
calna przy przejściu ze stanu b do stanu c: a—>b<r->c. Albo też przejście ze stanu a do d
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musi się odbyć za pośrednictwem stanu b, podczas gdy stan c może być pominięty lub 
nie. Nieraz dla opisu serii transformacyjnej musimy rysować drzewo stanu cech, gdy 
np. ale następnie ł><4c lub (Ryc. 2.la), albo seria jest jeszcze bardziej zło
żona (Ryc. 2.Ib).

Ryc. 2.1. Przykłady dwóch hipotetycznych drzew stanów cech. Ze stanu a możliwe jest przejście w c lub d, 
wszystkie przejścia są odwracalne (a). Znacznie bardziej skomplikowany schemat przejść, przy czym nie 
wszystkie z nich są odwracalne (b)

To oczywiste, że znajomość serii transformacyjnej jest niezbędna dla prawidłowej 
rekonstrukcji ewolucji. Zazwyczaj jednak niewiele wiemy o ewolucji cech, a dokład
niej opisać tę ewolucję możemy dopiero po zrekonstruowaniu filogenezy, do czego 
z kolei niezbędna jest znajomość ewolucji cech, a więc błędne koło się zamyka. 
W dalszej części tej książki (Rozdział 4.5) powrócimy do rekonstrukcji ewolucji cech, 
wskazując, jak zminimalizować niebezpieczeństwo zastosowania logiki błędnego koła. 
Tutaj poprzestańmy na podkreśleniu, że dla przyjęcia określonej serii transformacyjnej 
staramy się wykorzystać wszystko, co wiemy o ewolucji, pokrewieństwach, biologii 
itd. badanej grupy, starając się przyjmować możliwie najprostsze serie transformacyj
ne, o ile nie mamy konkretnych podstaw do założenia bardziej skomplikowanej ewolu
cji. Kolejnym problemem są wagi cech, czyli ich znaczenie w rekonstruowanej ewolu
cji. Trudno przecież pojawienie się płuca uznać za tak samo ważące jak np. powstanie 
barwnej pigmentacji ciała. Najogólniej mówiąc, im trudniejsza do nastąpienia, a więc 
im rzadsza była zmiana, tym wyższą wagę powinna mieć dla rekonstrukcji, i na od
wrót. I tutaj istnieją techniki ważenia, którymi zajmiemy się dalej (Rozdział 4.5). I one 
jednak nie są nigdy zupełnie wolne od logiki błędnego koła. Wydawać by się mogło, że 
najobiektywniej byłoby wszystkim cechom dać tę samą wagę, tak też się postępuje 
przy analizach fenetycznych. Dla taksonomii filogenetycznej czy ewolucyjnej takie 
podejście jest jednak nie do przyjęcia. Już zwykły zdrowy rozsądek każę nam różnico
wać wagi, choć oczywiście mając do tego biologiczne przesłanki.
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2.4. Kodowanie cech ilościowych ciągłych jako dyskretnych

Jak już wspominaliśmy, zastosowanie cech ilościowych ciągłych w analizie klady- 
stycznej budzi szereg zastrzeżeń i wątpliwości, skłaniając wielu kladystów do zupełne
go ich odrzucania, jako bezwartościowych (Kitching i inni 1998). To jednak stanowi
sko skrajne: niepotrzebne i niezbyt sensowne byłoby korzystanie z cech ilościowych, 
czyli w praktyce danych morfometrycznych do badania pokrewieństw na poziomie 
typu, gromady, rzędu czy nawet rodziny. Tam różnic jest dosyć. Dla odmiany jednak 
rekonstrukcja filogenezy pomiędzy bliskimi sobie gatunkami zwykle nie może się 
obejść bez cech morfometrycznych, bowiem często są to niemal jedyne różnice, jakie 
dają się stwierdzić. Tymczasem stosowane w kladystyce techniki i programy kompute
rowe niemal zawsze wymagają cech jakościowych lub ilościowych dyskretnych, ko
dowanych jako zmienne wielostanowe dyskretne.

Istnieją metody filogenetyczne, analizujące cechy ciągłe (np. Farris 1970, Rogers 
1984, Huey i Bennett 1987, Swofford i Berlocher 1987, Swofford i Maddison 1987), 
przydatne zwłaszcza dla częstości alleli, ale także dla innego rodzaju cech ciągłych, jak 
w programie MacClade (Maddison i Maddison 1992). Opierają się na minimalizacji 
sumy wartości absolutnych różnic (metoda liniowa: linear, Manhattan lub Wagner 
parsimony) albo też minimalizacji sumy kwadratów różnic (squared-change parsimo
ny) pomiędzy wartościami cech, danymi lub obliczonymi na końcach gałęzi drzewa. 
Choć zasada jest prosta, to obliczenia są czasochłonne. Metod tych zresztą nie stosuje 
się zbyt często, tym bardziej że wiele cech wykorzystywanych w kladystyce to zmien
ne dyskretne i pożądane jest łączne użycie wszystkich cech jednocześnie.

W tej sytuacji pozostaje więc przekodowanie (Archie 1985, Baum 1988, Felsen
stein 1988, Goldman 1988, Chappill 1989, Falniowski i inni 1997). Dla cech ilościo
wych ciągłych bywa regułą zachodzenie na siebie zakresów zmienności dla poszcze
gólnych taksonów, a zdarza się to i dla cech jakościowych oraz ilościowych dyskret
nych. Oczywiście najlepsze cechy to takie, dla których zakresy zmienności są rozłącz
ne, a najgorsze - o niemal identycznych zakresach zmienności. Nie oznacza to jednak, 
że cechy możemy z tego punktu widzenia podzielić na „złe” i „dobre” - mamy raczej 
ciągłą skalę dobroci cech, odpowiadającą stopniowi rozłączności zakresów zmienności. 
Skala taka jednakże klasyfikuje Jakość” cech jedynie formalnie - można przecież bez 
trudu wskazać cechy o całkowicie rozłącznych przedziałach zmienności dla poszcze
gólnych taksonów, a pomimo to niezbyt przydatne, jako pozbawione głębszego filoge
netycznego znaczenia, a z drugiej strony cechy o zakresach zmienności silnie zacho
dzących, lecz ważne ewolucyjnie (np. odzwierciedlające ewolucyjny trend redukcji 
albo zwiększania proporcjonalnych wymiarów jakiejś struktury). Warto też nie zapo
minać o różnicy między cechami diagnostycznymi - charakteryzującymi się stanami 
łatwo wyróżnialnymi i niezachodzeniem zakresów zmienności pomiędzy taksonami, 
lecz niekoniecznie odzwierciedlającymi pokrewieństwa - a synapomorfiami, nawet 
jeżeli ich stany wyróżnia się z trudnością.

Cechę ilościową ciągłą zazwyczaj przekodowuje się w dyskretną wielostanową, 
uporządkowaną i odwracalną (prdered, reversible), tym samym zakładając określoną 
serię transformacyjną, a więc i określony model zmiany stanu cechy. Logicznie wydaje 
się to uzasadnione, choć odwracalność zmiany budzi wątpliwości, bowiem np. 
w następstwie stopniowej redukcji struktura może być utracona nieodwracalnie. Po
nadto średnie rozmiary niekoniecznie muszą w trakcie ewolucji być przejściem pomię
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dzy dużymi i małymi, choć najczęściej są. W każdym razie warto każdorazowo rozpa
trzyć, co wiemy o zmienności, ontogenezie, dziedziczeniu i ewolucji danej cechy. Ko
lejna sprawa to liczba stanów, jakie wyróżnimy. Powinno ich być mniej niż taksonów, 
których filogenezę rekonstruujemy z wykorzystaniem tej cechy. Ponadto programy 
komputerowe mają ograniczenia liczby stanów cechy - od 10 po ponad 30, zależnie od 
programu: liczb tych nie możemy przekroczyć. Mówiliśmy już, że kontrowersyjne jest 
przypisywanie zmianie jakiejś proporcji takiej samej rangi jak utracie lub uzyskaniu 
np. torebki kopulacyjnej w obrębie narządów rozrodczych - musimy stosownie ważyć 
cechy. 1 to jednak nie wystarczy, gdy występowanie/utratę tejże torebki kodujemy bi
narnie: 0/1, a pełen zakres zmienności tejże proporcji pomiędzy badanymi taksonami 
zawiera się między stanami 0 a 9. Wówczas pełna różnica będzie wydłużała drzewo 
(przy metodzie kladystycznej - parsimony) dziesięciokrotnie bardziej niż utrata albo 
uzyskanie torebki. Aby cechy ważyły podobnie, musimy każdorazowo liczbę kroków 
dla przekodowanej cechy ciągłej „normalizować”, dzieląc ją przez pełną liczbę kro
ków, czyli w tym wypadku przez 10.

Bywa, że zmienne ciągłe wykazują nieciągłości pomiędzy przynajmniej niektórymi 
taksonami i wówczas przypisanie określonym wartościom stanu cechy odpowiadają
cych im kodów zmiennej dyskretnej wielostanowej jest oczywiste. Najczęściej jednak 
takich nieciągłości brak i wówczas musimy je wyznaczyć. Nie powinno się to odbywać 
mechanicznie, po prostu dzieląc znany, pełny zakres zmienności cechy na odpowiednią 
liczbę przedziałów. W jednym z dalszych rozdziałów zajmiemy się wstępną analizą 
cech ilościowych ciągłych, dla których nie wystarcza sama znajomość zakresu - należy 
też obliczyć średnią, medianę i wariancję. Powinno się też, wykorzystując analizę wa
riancji (ANOVA), sprawdzić, czy różnice wartości cech pomiędzy taksonami są staty
stycznie istotne. Następnie dopiero przystępujemy do znalezienia nieciągłości. Metod 
jest wiele (Mickevich i Johnson 1976: simple gap-coding', Colless 1980: segment cod
ing-, Thorpe 1984, Almeida i Bisby 1984: divergence coding; Archie 1985, Goldman 
1988: generalized gap-coding; Baum 1988: range coding; Thiele 1993: gap
weighting). Wszystkie polegają na zastosowaniu prostego algorytmu dla uzyskania 
nieciągłości, by móc kolejnym odcinkom wyjściowo ciągłej lub zachodzącej zmienno
ści, oddzielonym od siebie tymi nieciągłościami, przypisać kolejne kody, jak dla kolej
nych stanów cechy dyskretnej. Simple gap-coding (Mickevich i Johnson 1976) dzieli 
zakres zmienności w miejscach, gdzie nie ma wartości, a jeżeli takich miejsc brak, to 
w arbitralnie przyjętej odległości (zwykle równej odchyleniu standardowemu albo 
dwóm odchyleniom standardowym) od wartości średniej. Metodę tę łatwo zastosować, 
dysponując jedynie kalkulatorem; często metoda ta wystarcza.

W praktyce niejednokrotnie okaże się, że nieciągłości - czy to rzeczywiste, czy 
mierzone odległością między średnimi - będą różnej wielkości pomiędzy różnymi sta
nami przekodowanej cechy, a już intuicyjnie oczywiste wydaje się przypisanie więk
szego kosztu zmianie większej. Takie kodowanie - uwzględniające nie tylko kolejność, 
ale i wielkość nieciągłości (gaps) - zakłada ważenie nieciągłości gap-weighting 
(Thiele 1993). Dane wyjściowe najpierw szeregujemy jako uporządkowany zestaw 
stanów, którymi są zwykle średnie lub mediany dla kolejnych taksonów. Następnie je 
transformujemy i normalizujemy (patrz Rozdział 2.7). Tak przekształcone wartości 
zaokrąglamy do liczb całkowitych i wykorzystujemy jako stany cechy dyskretnej. 
Wówczas może się zdarzyć, że w uzyskanej matrycy będą stany: 0, 1, 2, 5, 7 i 9, a nie 
będzie 3, 4, 6 i 8, bowiem tam właśnie nieciągłości były większe.
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2.5. Kodowanie cech jakościowych i ilościowych dyskretnych, 
brakujące dane, polimorfizm

Dla cech jakościowych i ilościowych dyskretnych opisane wyżej procedury nie są 
potrzebne, co jednak nie oznacza, że kodowanie takich cech jest rzeczą prostą, tym 
bardziej że sposób kodowania wpływa znacząco na wyniki rekonstrukcji filogenezy. 
Załóżmy, że u pięciu gatunków: A, B, C, D i E, mamy następujące stany cech:

A B c D E
występowanie łusek brak obecne obecne obecne obecne
kształt łusek kolisty kolisty trójkątny trójkątny
pigmentacja łusek czarna brak czarna brak

Możemy uznać, że najlepiej powyższe różnice opisać za pomocą jednej, wielosta- 
nowej cechy: brak (0), koliste czamo pigmentowane (1), koliste pozbawione pigmentu 
(2), trójkątne czarno pigmentowane (3) i trójkątne pozbawione pigmentu (4) [metoda 
1]. Można też przyjąć, że kształt i obecność pigmentu to dwie niezależne cechy: 
1. kształt łusek: brak (0), kolisty (1), trójkątny (2); 2. pigmentacja łusek: brak łusek (0), 
czarna (1), brak pigmentu na łuskach (2) [metoda 11]. Inna możliwość to potraktowanie 
kształtu i pigmentacji jako dwóch niezależnych cech, a obecności łusek jako trzeciej 
niezależnej: 1. łuski: brak (0), obecne (1); 2. kształt łusek: kolisty (0), trójkątny (1); 
3. pigment na łuskach: brak (0), obecny (1) [metoda 111]. Kolejna metoda to kodowanie 
niezależne zmiennych binarnych, zakładające brak transformacji: 1. łusek brak (0), 
łuski obecne (1); 2. kształtu kolistego łusek brak (0), kształt kolisty łusek obecny (1); 
3. kształtu trójkątnego łusek brak (0), kształt trójkątny łusek obecny; 4. czarny pigment 
na łuskach: nieobecny (0), obecny (1); 5. pozbawione pigmentu łuski: nieobecne (0), 
obecne (1). Tak więc kodowanie dla poszczególnych gatunków byłoby następujące:

Gatunek metoda kodowania
I II III IV

A 0 00 0- 00000
B 1 11 101 11010
C 2 12 100 11001
D 3 21 III 10110
E 4 22 110 10101

Przedstawione powyżej metody nie wyczerpują bynajmniej wszystkich możliwości, 
jednak wystarczająco dobrze ilustrują, jak różnie można przeprowadzić kodowanie. Już 
sama liczba cech - od jednej do pięciu - nie mówiąc o związanych z tym różnicach 
określenia możliwych serii transformacyjnych, nie pozwala nam wątpić, że obraz zre
konstruowanej ewolucji będzie niejednokrotnie zupełnie inny, zależnie od przyjętego 
sposobu kodowania. Metoda I zakłada zależność wszystkich stanów wszystkich cech, 
traktując je jako stany jednej cechy, metoda II uznaje kształt i pigmentację za cechy 
niezależne, w 111 odrębną cechą jest obecność lub brak łusek, wreszcie metoda IV 
przyjmuje niezależność występowania każdego z pięciu stanów, traktowanych jako 
odrębne cechy binarne. Zachodzi pytanie: którą metodę wybrać w danym przypadku? 
Jak w całej rekonstrukcji filogenezy - a kodowanie to właśnie jeden z bardziej czułych, 
błędorodnych etapów - metod foolproof, czyli odpornych na inteligentnych inaczej, 
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brak. Nie istnieje jakaś „czarna skrzynka”, do której wrzucamy dane, by z drugiej stro
ny wypadło gotowe drzewo, bezbłędnie przedstawiające ewolucję w obrębie badanej 
grupy. Często więc będziemy musieli próbować różnego kodowania i porównywać 
uzyskane rekonstrukcje filogenezy oraz ewolucji cech, zanim wybierzemy ten najwła
ściwszy, naszym zdaniem i w danym przypadku. Można natomiast sformułować szereg 
wskazówek, którymi kierujemy się podczas kodowania.

W analizie kladystycznej powszechnie przyjmuje się, że każdą z cech traktować 
należy jako niezależną hipotezę o pokrewieństwach, testowaną rozkładem stanów ce
chy na zrekonstruowanym kladogramie. Gdy brak niezależności, metoda staje się mniej 
czuła, a rosnąca liczba cech sprzężonych (linked) zwiększa ryzyko, że jedna błędnie 
rozpoznana homología „zamaskuje” topologie właściwe, wynikające z prawidłowo 
rozpoznanych homologii. Synapomorfie, czyli przypadki, gdzie podobne stany cech 
uznano słusznie za wynik homologii, powinny wystąpić jedynie w wycinkach klado- 
gramu, spełniających warunki monofiletyzmu; różne synapomorfie powinny zgodnie 
potwierdzać jeden (lub niewiele) kladogram najlepszy pod względem przyjętego kryte
rium optymalizacji: „najlepsze” drzewo dla cechy, której homologię chcemy spraw
dzić, powinno mieć topologię identyczną jak „najlepsze” dla pozostałych cech 
o sprawdzonych homologiach, czyli dołożenie do analizy rozpatrywanej cechy nie mo
że pogarszać wartości stosowanego kryterium optymalizacji. Homoplazje natomiast 
powinny być rozmieszczone nieregularnie na zrekonstruowanym drzewie. Tak więc, 
jak już pisaliśmy, homologię testuje się ostatecznie zrekonstruowaną filogenezą. Takie 
testowanie może być jednak niemożliwe przy niektórych sposobach kodowania. Meto
da 1 wyklucza niezależne testowanie homologii kształtu łusek i ich pigmentacji, 
w metodzie II i III z konieczności zawarte są niesprawdzalne testem zgodności założe
nia serii transformacyjnych i dane a priori homologię, metoda IV natomiast pozwala 
na badanie każdego stanu cech z osobna - pomija jednakże logiczne związki pomiędzy 
stanami cech i ignoruje wstępne rozpoznanie homologii na podstawie podobieństwa, 
może więc prowadzić do dziwacznych rekonstrukcji, tylko formalnie najlepszych pod 
względem wartości kryterium optymalizacji (Meier 1994, Kitching i inni 1998).

Część teoretyków kladyzmu uznaje metodę IV, czyli kodowanie brak/obecny, za 
metodę najlepszą, czy wręcz jedynie słuszną, pomimo powyższych zastrzeżeń, jak też 
redundancji (rozwlekłości) kodowania, obciążonego dodatkowymi symbolami nie
obecności. Uważają tak, gdyż metoda ta nie czyni nieuprawnionych założeń a priori 
o ewolucji cech, choć skądinąd pomija też i uprawnione założenia, odzwierciedlające 
naszą wiedzę na temat ewolucji, ontogenezy, itp. Metodę tę rzadko spotkamy 
w literaturze, zapewne głównie w wyniku trudności z rozwiązaniem problemów wyni
kających ze sprzężeń pomiędzy cechami. Ryzyko wynikające ze sprzężeń z cechą nie- 
homologiczną minimalizuje metoda I, za to wymaga przyjęcia założeń o seriach trans
formacyjnych, czyli ewolucji cech. Jedną z prób rozwiązania problemu jest analiza 
serii transformacyjnych (transformation series analysis - TSA: Mickevich 1982), 
gdzie ewolucja cech badana jest niezależnie od rekonstrukcji filogenezy. W metodzie II 
i 111 dodatkowym problemem jest podział: czy kształt łusek odzwierciedla podobień
stwa niezależnie od obecności pigmentu na łuskach?

Prawidłowe kodowanie powinno zawierać całą dostępną informację, a zarazem mi
nimalizować nieuprawnione hipotezy a priori o ewolucji cech, homologiach, niezależ
ności cech. Pamiętamy też, że homología określona dla jednego poziomu uniwersalno
ści nie musi być homologią dla innego poziomu - jest więc oczywiste, że kodowanie 
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odpowiednie dla rekonstrukcji filogenezy w obrębie np. rodziny może być nieodpo
wiednie dla analizy pokrewieństw pomiędzy rodzinami. Niewątpliwie powinniśmy 
dobrać kodowanie tak, aby precyzyjnie odzwierciedlało ewolucję cech tam, gdzie na
sza wiedza na to pozwala. Dla pozostałych cech należy w miarę możności unikać ko
dowania, które utrudniałoby późniejsze testowanie homologii. Pimentel i Riggins 
(1987) uważają, że w analizie kladystycznej nie można traktować stanów cech jako 
prostych zmiennych nominalnych, bowiem traci się wówczas część informacji. Za
miast tego proponują traktowanie cech jako stanów wielostanowej cechy, kodowanych 
jako addytywne binarne, aby możliwe było odróżnienie liniowych i rozgałęzionych 
serii transformacyjnych stanów cech. Kodowanie addytywne polega na zapisie 
n-stanowej cechy wielostanowej jako n - 1 cech binarnych. Przykładowo: brak kolca 
(000), kolec mały (100), kolec średni (110), kolec duży (111). Jak widać, tu też wadą 
jest redundancja: gdy pierwszą liczbą jest 0, to wiemy, że i następne dwie też będą 0; 
gdy ostatnią jest 1, to dwie pierwsze też muszą być 1. Kodowanie takie warto jednak 
zrobić dla wstępnej analizy, aby rozpoznać homologie i serie transformacyjne; później 
możemy zastąpić je innym, odzwierciedlającym wiedzę nabytą w trakcie wstępnej 
analizy. Kodowanie addytywne może być też użyteczne, gdy dysponujemy starszymi 
programami, wymagającymi wyłącznie cech binarnych.

Odrębnego omówienia wymagają brakujące dane i polimorfizm (Nixon i Davis 
1991, Platnick i inni 1991, Maddison i Maddison 1992). Choć większość programów 
komputerowych umożliwia wówczas kodowanie „?”, a niektóre mają specjalne kody 
(np. „0&1”) dla polimorfizmu, bynajmniej nie rozwiązuje to problemu. Jeżeli nie wie
my, czy u danego taksonu i dla danej cechy występuje stan 0, czy stan 1, to jest to wy
nikiem: (1) niekompletnych informacji, (2) niedotyczenia tej cechy tego taksonu, 
(3) polimorfizmu, czyli występowania obu stanów cechy. Którykolwiek z tych przy
padków ma miejsce, wynikiem jest wzrost liczby tak samo uprawnionych, „najlep
szych” rekonstrukcji filogenezy, jak też zmniejszenie się rozdzielczości rekonstrukcji, 
wyrażające się wzrostem liczby nierozwiązanych politomii na kladogramie. To jednak 
nie wszystko. Jeżeli takson jest polimorficzny pod względem więcej niż jednej cechy, 
to może, choć nie musi, dojść do wzajemnych oddziaływań pomiędzy cechami, których 
rezultatem jest znajdowanie „najlepszych” rekonstrukcji filogenezy, dla których nie
możliwe jest zrekonstruowanie ewolucji cech w sposób sensowny. Bywa też, że wyni
kiem przyjęcia polimorfizmu taksonów terminalnych jest wyższa liczba jednakowo 
uprawnionych „najlepszych” rekonstrukcji niż dla wszystkich możliwych kombinacji 
stanów tych cech łącznie.

Odsyłając do cytowanych wyżej publikacji, poprzestańmy na konkluzji, że polimor
fizmu i brakujących danych powinniśmy unikać - inaczej zawsze liczyć się trzeba ze 
zmniejszeniem wiarygodności rekonstrukcji. Oczywiście zdarzyć się może, że jakichś 
danych rzeczywiście brak, a jest to zwłaszcza częste w paleontologii. Możemy wów
czas wyłączyć dany takson z analizy, lecz nie jest to właściwe. Zazwyczaj takie pomi
nięcie nie oznacza jedynie rezygnacji ze znajomości położenia tego właśnie taksonu 
w obrębie filogenezy, lecz wpływa też na pozostałą część rekonstrukcji, bowiem ze
staw cech tego taksonu również wnosi informacje, dotyczące ewolucji cech w badanej 
grupie. Stąd nie warto rezygnować z taksonu jedynie dlatego, że stanu jednej cechy nie 
znamy. Warto jednakże dołożyć starań, by takich przypadków było jak najmniej. Uni
kać natomiast należy brakujących stanów cech, będących następstwem niedotyczenia 
danej cechy danego organizmu (choćby cechy kończyn u węży, piór u krokodyli, łusek 
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u płazów). Po prostu tak dobieramy cechy i sposób ich kodowania, by tego uniknąć - 
z tego punktu widzenia nie powinniśmy korzystać z metody 111. Konieczność unikania 
brakujących danych ma jednak poważniejsze następstwa: właściwie nie można rekon
struować filogenezy taksonów, dla których dysponujemy różnymi zestawami danych. 
Symulacje wykazały na szczęście, że brakujące dane słabiej wpływają na rekonstrukcję 
filogenezy, gdy skoncentrowane są w pewnych częściach macierzy (Rozdział 4.10). 
Jeżeli przykładowo mamy dane morfologiczne dla wszystkich gatunków, a dodatkowo 
molekularne dla części, to wówczas wszystkie dane molekularne musiałyby być kodo
wane jako niedotyczące dla tych taksonów, dla których ich nie badano. Podobnie bę
dzie np. przy jednoczesnym uwzględnianiu taksonów współczesnych i kopalnych - dla 
tych ostatnich zestaw danych jest daleko mniejszy. Pozostaje polimorfizm. Najlepiej go 
obejść poprzez kodowanie polimorfizmu jako dodatkowego stanu cechy albo uznanie 
jego stanów za cechy odrębne. Jeżeli więc oczy mogą być zielone lub niebieskie, to 
możliwe jest kodowanie cechy barwa oczu: zielona (0), zielona lub niebieska (1), nie
bieska (2) albo kodowanie dwóch cech: oczy zielone: brak (0), obecne (1); oczy niebie
skie: brak (0), obecne (1).

2.6. Wstępna analiza cech ilościowych; ujęcie opisowe i stochastyczne

Pomimo wszystkich zastrzeżeń wyrażonych wcześniej, cechy ilościowe ciągłe zmu
szeni jesteśmy wykorzystywać w analizie filogenetycznej, a analiza fenetyczna opiera 
się głównie na nich. O ile cechy jakościowe, choć bywają polimorficzne, dają się łatwo 
określić - albo są łuski, albo ich brak, oczy albo są zielone, albo niebieskie - to cechy 
ilościowe wykazują zawsze zmienność: zarówno wewnątrz taksonów, jak i pomiędzy 
nimi. Najogólniej rzecz biorąc, zmienność między taksonami jest podstawą taksonomii, 
podczas gdy zmienność wewnątrz taksonów to zmora nękająca taksonomów. Nawet 
powtarzane pomiary tej samej wielkości dadzą różne wyniki, w następstwie błędów 
pomiaru. Właściwie każde naukowe badanie danych, dotyczących najszerzej rozumia
nej zmienności naturalnej, nazwać można statystyką, i w tym sensie wszystkie metody 
opisane w tej książce uznać by można za statystyczne. Zwykle jednak pojęcie statysty
ki rozumiemy węziej, jako nauki powstałej z połączenia coraz to bardziej skompliko
wanych metod opisu danych (wyjściowo dotyczących państwa - stąd nazwa) z teorią 
rachunku prawdopodobieństwa, na początku zajmującej się grami. Stopniowo mecha- 
nistyczny, przyczynowo-skutkowy model biologii ustąpił w wielu jej dziedzinach mo
delowi statystyczno-probabilistycznemu. Statystykę określić możemy jako teorię 
i praktykę podejmowania rozsądnych decyzji w warunkach niepewności (Rao 1994). 
Używamy jej, gdy badana rzeczywistość jest wynikiem oddziaływania czynników zbyt 
wielu bądź za mało znanych, aby opis przyczynowo-skutkowy był możliwy. Pozosta
wiamy otwarte pytanie, czy otaczający nas świat jako taki ma charakter przyczynowo- 
skutkowy czy probabilistyczny, choć warto podkreślić, że dotychczasowego przebiegu 
ewolucji na Ziemi nie da się wytłumaczyć bez oddziaływania w wielu momentach 
czynników losowych, a gdyby doszło do jej powtórzenia, musiałaby ona mieć nie taki 
sam przebieg. Opisane w dalszej części metody rekonstrukcji filogenezy najczęściej do 
tak rozumianej statystyki nie należą - np. metoda kladystyczna dąży do odtworzenia 
jednego, tego właściwego przebiegu filogenezy, choć rekonstrukcje do pewnego stop
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nia wartościuje się metodami statystycznymi. Z drugiej strony takie metody jak mak
symalizacji wiarygodności (maximum likelihood) należą do statystyki.

Istnieje wiele dobrych podręczników statystyki jednowymiarowej, także adresowa
nych do biologów (Sokal i Rohlf 1987, 1995, Kachigan 1991, Łomnicki 1995), tu więc 
całkowicie te zagadnienia pominiemy, poprzestając na niewielu uwagach praktycz
nych. Zacząć trzeba jednakże od ważnego rozgraniczenia, zaznaczającego się już na 
etapie zbierania danych. Zależnie od charakteru badanego zagadnienia i sposobu uzy
skiwania danych odpowiednie będzie podejście stochastyczne lub opisowe. W podej
ściu stochastycznym zakłada się, że badany zbiór obiektów jest losowo pobraną próbą 
ze znacznie większego (najlepiej nieskończonego, a przynajmniej bardzo licznego) 
zbioru obiektów, zwanego populacją (w rozumieniu statystyki, choć niekiedy będzie to 
tożsame z populacją biologiczną). Zmienne są tu zmiennymi losowymi. Wówczas mo
żemy założyć, że badany przez nas zbiór obserwacji odzwierciedla właściwości całej 
populacji. W podejściu opisowym o losowości próby nie mówi się nic, a rozpatrywane 
zmienne nie są zmiennymi losowymi, nie interesują nas właściwości stochastyczne 
zbioru obserwacji. Analizujemy zbiór posiadanych danych, nie wchodząc w problemy 
ich pozyskiwania. Interesują nas podstawowe charakterystyki opisujące badany zbiór.

Najbardziej klasycznym przykładem danych nadających się do zastosowania ujęcia 
stochastycznego są wyniki doświadczeń, które można (teoretycznie) powtarzać dowol
ną liczbę razy. Ujęcie stochastyczne jest też przydatne, gdy chcemy scharakteryzować 
np. cały gatunek albo jakąś jego populację. Dla odmiany, charakteryzując drzewa ro
snące w danym parku, stosować należy ujęcie opisowe. Ujęcia opisowego - chcąc nie 
chcąc - używać musimy też zawsze, gdy zbioru obiektów badanych nie pobrano loso
wo (patrz Rozdział 2.8). Niestety więc podejście stochastyczne z reguły nie będzie 
możliwe, gdy pracować będziemy na zbiorach muzealnych, materiałach złowionych 
przez kolekcjonerów, itp. Niekiedy zresztą podejście stochastyczne nie ma sensu: jeżeli 
np. badamy cały garnitur (rt = 24) zębów w czaszce jakiegoś ssaka, które wszystkie 
pomierzyliśmy, to np. średnia obliczona dla obserwacji charakteryzuje też cały zbiór. 
Pytanie o ujęcie warto postawić na samym początku. Choć dla taksonoma najbardziej 
pożądane byłoby stosowanie podejścia stochastycznego w każdym przypadku, to jed
nak bardzo często już charakter posiadanych (bądź nawet osiągalnych) danych takie 
podejście wykluczy. W czasach komputerów niezwykle kuszące jest wybranie w pa
kiecie statystycznym jeszcze kilku opcji, aby wyliczyć szereg współczynników, tyle że 
najczęściej uczynimy to w sposób nieuprawniony, a uzyskane parametry nie będą od
zwierciedlały (niemal) niczego. Metody stochastyczne są też niezmiernie wrażliwe na 
obserwacje nietypowe, a szerzej - na zachowanie jednorodności i normalności (elip- 
tyczności) rozkładu. Powrócimy do tego jeszcze, tutaj poprzestając na podkreśleniu, że 
podejście opisowe stosować możemy zawsze i jest ono znacznie bardziej odporne (ro
bust) na obserwacje nietypowe i niespełnianie szeregu warunków danej techniki.

Najczęstszym błędem przy stosowaniu rozmaitych metod statystycznych, czy ogól
niej numerycznych, jest niebaczenie na warunki, jakie muszą być spełnione, aby dana 
technika działała prawidłowo. W dalszej części przy każdej metodzie będziemy się 
starali określić każdorazowo warunki jej użycia. Tu warto wstępnie stwierdzić, że róż
ne metody mają różne założenia wstępne i są bardziej lub mniej wrażliwe na niespeł
nianie tych założeń. Oczywiście nie ma w praktyce ani danych doskonale niespełniają- 
cych założeń, ani też doskonale je spełniających. Spełnianie lub nie założeń jest więc 
względne: teoretycznie istnieje cały zakres możliwości, od doskonałego spełniania po 
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doskonałe niespełnianie. W miarę jak założenia techniki są coraz bardziej naruszane, 
maleje czułość metody, wzrasta możliwość błędu. Oczywiście może się zdarzyć, że 
nawet przy bardzo zdecydowanych odchyleniach od spełniania warunków techniki 
wyniki będą prawidłowe, gdy po prostu kolejne odchylenia wzajemnie się zniosą, jed
nak trudno na to liczyć i bezpieczniej założyć, że odchylenia się zsumują.

Dla zmiennych ilościowych ciągłych istotna jest dokładność wykonywania pomia
rów. Oczywiście nie może być za mała, ale nie ma też potrzeby dokonywania pomia
rów z dokładnością najwyższą, jaką zapewnia posiadany sprzęt. I same pomiary będą 
trudniejsze, i obliczenia bardziej uciążliwe, pomimo łatwości operowania przez współ
czesne komputery zmiennymi o dużej liczbie miejsc dziesiętnych. Zwykle już kilka 
początkowych pomiarów pozwala ustalić zakres zmienności danej zmiennej. Dobrą 
praktykąjest, aby dokładność pomiarów zawierała się w przedziale <1/300, l/30> tego 
zakresu. Jeżeli więc wysokość muszli ślimaka mieści się w przedziale (10, 30) mm, to 
dokładność pomiarów powinna wynosić 0,1 mm. Dla odmiany, jeżeli pęd rośliny mie
rzy 0,7-1,2 m wysokości, to wystarczy dokładność 1 cm, najwyżej 1 mm. Kolejna 
sprawa to wielkość próby, czyli liczba zmierzonych osobników. W ujęciu opisowym 
mierzymy albo wszystkie osobniki, albo pewną ich liczbę. W ujęciu stochastycznym 
mierzymy fragment populacji, który musi być reprezentatywny dla całej populacji. 
Z pozoru im próba większa, tym bardziej reprezentatywna, jednak niezupełnie tak jest. 
Aby próba była reprezentatywna, musi być pobrana losowo, w taki sposób, że dla 
każdego z osobników całej populacji (statystycznej) zachodzi takie samo prawdopodo
bieństwo znalezienia się w próbie mierzonej. Jeżeli warunek losowości jest spełniony, 
to symulacje komputerowe wykazały, że zwykle wystarcza liczebność n = 30 osobni
ków, aby próba była reprezentatywna. Nie zwiększy natomiast reprezentatywności 
zwiększanie próby, pobranej choćby tylko niezupełnie losowo, choć niewątpliwie 
zwiększy nakład zbędnej pracy.

Zmierzone wartości poddajemy wstępnej obróbce przy zastosowaniu statystyki 
opisowej. Należy więc, obok liczebności próby, podać granice i zakres mierzonej 
wielkości (np. 1-5 mm; 4 mm), wartość średnią, wariancję lub odchylenie standar
dowe (w obu przypadkach pamiętając o różnicy pomiędzy ujęciem stochastycznym 
i opisowym, czyli mianowniku równym odpowiednio n - 1 bądź n), może też współ
czynnik zmienności. Warto sprawdzić istotność różnic wartości danej cechy pomiędzy 
badanymi taksonami, wykorzystując analizę wariancji (ANOVA), pamiętając jednak
że o zbadaniu wcześniej, czy spełnione są warunki tego testu, jak normalność rozkła
dów, jednorodność grup, itd. Analiza wariancji jest szeroko omawiana w wielu pod
ręcznikach (Sokal i Rohlf 1987, 1995, Kachigan 1991, Łomnicki 1995). Niestety 
w literaturze znaleźć można liczne przykłady zastosowania tej techniki dla danych zu
pełnie niespełniających warunków jej użycia. ANOVA niemal z reguły powinna po
przedzać wielowymiarowe analizy fenetyczne. Jeżeli natomiast zmienne ciągłe wyko
rzystać zamierzamy do analiz filogenetycznych, analizy wariancji na ogół nie przepro
wadzamy. Najczęściej korzystamy po prostu z wartości średnich. W praktyce jednak 
bardzo często wyniki pomiarów nie będą tworzyć dla poszczególnych taksonów grup 
jednorodnych, wśród obserwacji znajdą się obserwacje nietypowe (outliers). W takich 
sytuacjach korzystne jest wykorzystywanie technik odpornych (robust) na obserwacje 
nietypowe. Średnia wartością odporną nie jest: dla próby o liczebności n wystarczy l/n, 
czyli jedna wartość nietypowa, aby średnia „załamała się”, czyli przestała być repre
zentatywna dla opisywanego zbioru. W przeciwieństwie do średniej, odporna jest me
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diana: jej współczynnik załamania wynosi 0,5, czyli potrzeba aż 50% obserwacji nie
typowych dla załamania tego estymatora. Często więc mediana będzie odpowiedniej
sza, gdy na tym kończymy analizę lub gdy następnym krokiem jest przekodowanie. 
W innych przypadkach mediany wykorzystać się nie da - właśnie na średniej, pomimo 
jej braku odporności, opiera się cała statystyka.

2.7. Transformacja i standaryzacja danych ilościowych

Analiza wariancji, a także większość technik statystycznej analizy wielowymiaro
wej (SAW - statistical multivariate analysis) omawianych dalej, wymaga jednorodno
ści grup i normalności rozkładu. Dane będące wynikiem pomiarów żywych organi
zmów, właściwie z reguły warunków tych nie spełniają. Należy więc albo zrezygno
wać ze stosowania tych metod, albo spróbować zmodyfikować dane tak, aby warunki 
te spełniały. Możemy pominąć obserwacje nietypowe i/lub transformować dane. 
Oczywiście w tym miejscu Czytelnik zareagować może niechęcią i zwątpieniem 
w „naukowość” takich zabiegów. Kojarzyć się to może bowiem z celowymi manipula
cjami danymi. Zastrzeżenia takie nie są jednak zwykle uzasadnione. Oczywiście jest 
technicznie możliwe manipulowanie danymi poprzez selekcje i transformacje, tak dłu
go, aż wybrany przez nas test przyniesie oczekiwane rezultaty - co byłoby jednak po 
prostu przemyślanym fałszerstwem - lecz nie wynika stąd, że jakiekolwiek przekształ
cenia danych nie są dopuszczalne. Z każdą z obserwacji nietypowych należy się bliżej 
zapoznać. Gdy dotyczy ona np. jedynego samca, jedynego osobnika z jakiejś populacji, 
znanej skądinąd z większych/mniejszych rozmiarów, czy okazu ważnego z jakiego
kolwiek innego powodu, to oczywiście obserwacji takiej pominąć nie możemy. Z dru
giej strony, obserwacje nietypowe często są wynikiem błędnych pomiarów, dotyczą 
okazów teratycznych, uszkodzonych czy np. częstych u ślimaków gigantów, powstają
cych w następstwie kastracji przez pasożytnicze przywry. W każdym z tych, jak też 
wielu innych przypadkach, pominięcie takich obserwacji, jako zaciemniających jedynie 
obraz taksonu, jest oczywiste.

Rzeczywista „wyższość” danych oryginalnych, nietransformowanych, wyrażać się 
może w ich zgodności ze skalą liniową. Skala taka zapewne najbardziej odpowiada 
ludzkiemu postrzeganiu rzeczywistości i stąd wydaje się oczywista, choć już nikt nie 
protestuje przeciwko choćby podawaniu pH w skali logarytmicznej. W rzeczywistości 
skala liniowa jest zaledwie jedną z bardzo wielu możliwych, a szereg zjawisk biolo
gicznych najlepiej opisują inne skale. Na przykład wzrost masy ciała rosnącego organi
zmu najlepiej oddaje skala logarytmiczna. W praktyce najprościej jest oglądać wykresy 
częstości danych w poszczególnych klasach wielkości, zmieniając skalę dla wielkości 
mierzonej; skala, dla której rozkład będzie najbardziej zbliżony do normalnego 
i najbardziej jednorodny określi nam transformację, której powinniśmy dokonać. Pa
miętajmy jednak, że choć pewnego rodzaju transformacji dokonuje się rutynowo, to 
jednak bynajmniej nie zapewniają one automatycznie uzyskiwania danych o rozkładzie 
normalnym, jak zdaje się wierzyć szereg autorów publikacji, zawierających analizy 
morfometryczne. Pomimo zastosowanej transformacji, średnie podajemy dla danych 
nietransformowanych, bowiem ich interpretacja jest oczywista - czego nie dałoby się 
powiedzieć np. o średniej logarytmów. Analiz dokonujemy dla wartości transformo
wanych, dla nich też obliczamy przedziały ufności, lecz następnie przedziały te musi
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my przeliczyć na oryginalne wartości, pamiętając, że dla transformacji nieliniowych 
przedział taki będzie asymetryczny.

Najczęściej, wręcz rutynowo, stosuje się transformację logarytmiczną. Właściwie 
zawsze można jej użyć dla danych, które ze swej natury powinny mieć rozkład nor
malny, czyli np. do wyników pomiarów wielkości różnych struktur - będzie to więc 
najwłaściwsza transformacja dla większości danych wykorzystywanych w taksonomii 
numerycznej. Transformacja logarytmiczna minimalizuje lub nawet likwiduje krzywo
liniowe zależności pomiędzy danymi, prawoskośność rozkładu (dla rozkładów lewo- 
skośnych wskazana jest transformacja przeciwlogarytmiczna: y’ = e-v) i korelację war
tości średniej z wariancją (szczególnie ważne dla ANOVA i szeregu technik wielowy
miarowych). Transformacja logarytmiczna zwykle też zbliża obserwacje nietypowe ku 
pozostałym. Jeżeli wśród transformowanych wartości występuje zero, to musimy za
stosować transformację: y' = log(y+1), bowiem dla zera logarytm dziesiętny równy jest 
minus nieskończoności. Gdy wśród danych są wartości z przedziału (0, 1>, dla których 
logarytmy dziesiętne są ujemne, dobrze jest zastosować transformację: y' = log(lOOOy). 
Użycie rutynowo transformacji logarytmicznej wszędzie tam, gdzie dane powinny 
mieć rozkład normalny, nie jest błędem; błędne jest natomiast zakładanie, że taka 
transformacja musi rozwiązać wszystkie problemy związane z normalnością i jedno
rodnością rozkładu - po transformacji należy normalność i jednorodność zbadać.

Jeżeli dane są wynikiem przeliczeń, jak liczba guzków, włosków, kolców, zębów, 
wyrostków itp., ich rozkład nie będzie normalny, a zbliżać się będzie do rozkładu Pois- 
sona. Dla takich danych odpowiednia jest transformacja pierwiastkowa, a gdy 
w matrycy występują zera, należy dodać do wszystkich danych wartość 0,5 przed wy
ciągnięciem pierwiastka kwadratowego:

Dane będące proporcjami lub częstościami wyrażonymi w procentach stosują się do 
rozkładu dwumianowego i powinny być transformowane kątowo, czyli z wykorzy
staniem transformacji arcussinus pierwiastka kwadratowego wartości transformowanej 
(nota bene wyrażonej w stopniach kątowych, skąd nazwa transformacji): y' = arcsin Jy . 
Inna użyteczna transformacja dla proporcji to:

logit(p) = log P , a dla korelacji: z(r)= — logi ——
2 Hll~P) 2

Wymienione transformacje powinny na ogół wystarczyć, choć istnieje i bywa używany 
szereg innych (patrz Sokal i Rohlf 1995).

Wyniki pomiarów są wielkościami mianowanymi, a ich średnie, zakresy zmienno
ści i wariancje mają różne wartości. Obok siebie możemy więc mieć średnią 30 cm 
i zakres 10-60xm, średnią 9 mm i zakres 5-11 mm, a także średnią 25 kolców i zakres 
23-27 kolców. O ile milimetry możemy przeliczyć na centymetry, to zestawianie wraz 
z nimi liczby kolców trudno uznać za sensowne. W dodatku w wielu technikach anali
zy wielowymiarowej, jak np. w analizie głównych składowych (PCA), zmienne ważą 
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proporcjonalnie do wielkości ich wariancji, a we wszystkich właściwie, poczynając już 
od odległości, zmienne ważą proporcjonalnie do wartości średniej. Jeżeli więc nie 
chcemy, aby większość zmierzonych danych w rzeczywistości mogła być równie do
brze pominięta w analizie wielowymiarowej, należy wszystkie dane standaryzować. 
Standaryzacja polega na takiej liniowej transformacji oryginalnych (bądź już wcze
śniej transformowanych) danych, aby każda wartość odnosiła się do średniej i rozpro
szenia dla danej zmiennej, nie zależąc natomiast ani od użytych przy pomiarze jedno
stek, ani od wielkości średniej czy wariancji. Istnieje szereg sposobów standaryzacji 
(Sokal i Rohlf 1987, 1995, Rohlf 1994). Oczywiście sensowna będzie standaryzacja 
w obrębie danej cechy dla wszystkich obiektów, a nie w obrębie danego obiektu dla 
wszystkich cech. Standaryzacji dokonuje się najczęściej zgodnie ze wzorem:

, y - V 
y = ------------s

gdzie y’ to wartość standaryzowana, y - wartość przed standaryzacją (transformowana 
lub nie), y - wartość średnia, 5 - odchylenie standardowe. Standaryzacja ta, najczę
ściej stosowana i zwykle wystarczająca, należy do całej rodziny standaryzacji, gdzie 
zamiast średniej i/lub odchylenia standardowego stosować możemy inne wielkości. Od 
oryginalnej wartości odejmowana może być wartość minimalna dla danej cechy - 
wówczas ominiemy wartości ujemne, niekiedy kłopotliwe. W mianowniku natomiast, 
zamiast odchylenia standardowego, podstawia się wartość maksymalną dla danej ce
chy, zakres (maksymalna - minimalna wartość) albo wariancję.

Standaryzację wspomnianą w Rozdziale 2.4, konieczną w metodzie gap weighting 
(Thiele 1993), przeprowadza się zgodnie z formułą:

•^max -^min

Jest to więc odejmowanie wartości minimalnej i dzielenie przez zakres, lecz uzyskaną 
proporcję mnożymy przez n, czyli liczbę stanów cechy wielostanowej, dopuszczalną 
przez stosowany program rekonstruujący filogenezę.

2.8. Rozkłady nieznane, techniki Monte Carlo, liczby losowe, 
jackknife, bootstrap-, test Mantela

Zdarza się często, że pomimo zastosowania transformacji, dane nadal nie są jedno
rodne, a ich rozkład wyraźnie odbiega od normalnego, nie przypomina też jakiegokol
wiek innego, dla którego dysponujemy opracowanym aparatem matematycznym. Bywa 
tak, gdy badana cecha powinna mieć określony rozkład, natomiast nie ma go sama 
próba (np. pobrana niezupełnie losowo, część wartości zmierzonych błędnie, itp.). 
W innych przypadkach nie wiemy nic o rozkładzie lub wiemy, że musi być inny od 
zakładanego dla określonych testów statystycznych. We wszystkich takich sytuacjach 
możemy skorzystać z randomizacji, a szerzej, z całej rodziny technik Monte Carlo. 
Ogólną zasadą technik Monte Carlo jest porównywanie danych pochodzących z ob
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serwacji z próbami losowymi, generowanymi zgodnie z założonym modelem (Manly 
1998). Dla danych rzeczywistych i każdej z wytworzonych pseudoprób (nibyprób) 
obliczamy wartość określonego parametru, który nas interesuje. Gdy wygenerujemy, 
powiedzmy, 999 prób, z których w czterech wartość tego parametru będzie wyższa niż 
w próbie pochodzącej z obserwacji, to wiemy, że prawdopodobieństwo uzyskania tak 
wysokiej wartości parametru w następstwie przypadku jest mniejsze lub równe 0,005. 
Taka jest zasada technik Monte Carlo w największym możliwym skrócie.

W Rozdziale 2.6 wspominaliśmy już, że reprezentatywna próba pobrana musi być 
losowo. Skądinąd jednak wielokrotnie wykazano doświadczalnie, że człowiek jest nie
zdolny do losowego wyboru, a ogólniej - losowych decyzji (Kachigan 1991). Pod
kreślmy - wszelkie „losowe” wybieranie obiektów (okazów), oparte na świadomej 
eliminacji wszelkiego świadomego wyboru, nigdy losowym nie będzie. W tym 
i w szeregu innych przypadków niezbędne jest korzystanie z liczb losowych. Formal
nie liczbami losowymi nazywamy ciąg, którego nie da się zapisać za pomocą algoryt
mu krótszego niż sam ciąg. Są to więc liczby, pomiędzy którymi nie da się wskazać 
jakichkolwiek zależności. Początkowo liczby losowe uzyskano jako środkowe cztery 
wartości powierzchni parafii w Wielkiej Brytanii lub z tablic logarytmicznych dwuna- 
stocyfrowych. Obecnie korzysta się zwykle z liczb tworzonych przez generatory liczb 
pseudolosowych. Określenie „pseudolosowe” oznacza, że liczby te tworzy generator, 
korzystając z algorytmu eliminującego autokorelacje w generowanym ciągu (coraz 
nowsze wersje generatorów coraz dokładniej to wykonują), nie zaś, że są one gorsze od 
„losowych”. Statystycy uważają je raczej za lepsze od losowych we wcześniejszym 
rozumieniu, bowiem wśród tamtych więcej było zależności.

Zastosowania liczb losowych są liczne i o wielu z nich będziemy mówić w tej 
książce. Wartości kolejnych liczb losowych można wykorzystać do losowego pobiera
nia okazów do mierzenia. Wystarczy wszystkie ponumerować, a następnie brać te, któ
re odpowiadają kolejnym wartościom liczb losowych. Jeżeli wybieramy obiekty drob
ne, jak np. chrząszcze czy ślimaki, to zamiast numerowania lepiej i prościej jest wysy
pać okazy na duże naczynie szklane, pod nim umieścić choćby papier milimetrowy, po 
czym wybierać zgodnie ze współrzędnymi (x, y), odczytywanymi jako kolejne wartości 
liczb losowych. Liczby losowe służą też do wyboru wartości w metodach Monte Carlo. 
Metody te są ogólnie proste, jeżeli idzie o aparat matematyczny, są natomiast „oblicze- 
niowo-intensywne”, czyli wymagają długich, powtarzanych wielokrotnie obliczeń. 
Choć więc znane są od przeszło 60 lat, to ich zastosowanie zaczęło się dopiero około 
20 lat temu, wraz z rozpowszechnieniem komputerów.

W sytuacji, gdy mamy podstawy do zakładania, że mierzona cecha ma w populacji 
rozkład normalny lub choć mniej więcej normalny, natomiast nasza próba takiego roz
kładu nie ma, posłużyć się możemy techniką jackknife, wprowadzoną przez Tukeya 
(1958). Jackknife to po polsku scyzoryk - podręczne narzędzie, którym wykonać moż
na wiele czynności, choć każdą z nich nienajlepiej. Tak też działa jackknife - oblicze
niowo prosty, nie intensywny, dla dużych prób raczej nie ustępuje innym technikom, 
dla małych bywa bardzo zawodny (Manly 1998). Założeniem jackknife jest, że warian
cja czy średnia dla próby o liczebności n będą niemal identyczne jak dla próby o li
czebności n - 1 (oczywiście będzie tak tym bardziej, im wyższa będzie wartość n). 
Z próby o liczebności n wybieramy więc n prób o liczebności n - 1, każdorazowo po
mijając inną wartość. Dla każdej z tak utworzonych nibyprób obliczamy np. średnią, 
dzięki czemu uzyskujemy estymat błędu standardowego średniej. Jak wspomnieliśmy, 
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działa to lepiej lub gorzej, zwykle zresztą lepiej dla wartości wcześniej transformowa
nych logarytmicznie. Warto pamiętać, że jackknife nie jest odporne na obserwacje 
nietypowe, i to w takim samym stopniu, jak dane oryginalne.

Najprostszą techniką Monte Carlo jest randomizacja, czyli nieparametryczna tech
nika porównania rozkładu, o którym wiemy mało lub nic, z odpowiednio dużą liczbą 
prób losowych, czyli powstałych w wyniku przypadku. „Modelem” jest tu więc losowe 
przestawianie wartości. Możliwe są dwa typy randomizacji: dokładny (exact), gdy na 
podstawie teorii rachunku prawdopodobieństwa lub wyliczenia (wyszczególnienia) 
można wskazać wszystkie możliwe przypadki, oraz na podstawie próby (sampled), 
gdy dane doświadczalne porównuje się z odpowiednio dużą próbą generowanych lo
sowo pseudoprób.

Techniką numerycznego próbkowania (numerical resampling) najczęściej wyko
rzystywaną przy rekonstrukcji filogenezy jest bootstrap, wprowadzona przez Efrona 
(1979) do statystyki, a przez Felsensteina (1985) do taksonomii numerycznej. W sytu
acji, gdy brak jakiejkolwiek innej informacji o badanej populacji, wartości w próbie 
losowej są najlepszym źródłem wiedzy o rozkładzie w tej populacji, a numeryczne 
próbkowanie pobranej próby stanowi najlepszą wskazówkę, czego można by oczeki
wać, mając kolejne rzeczywiste próby pobrane z badanej populacji. Próbkowanie nu
meryczne, oprócz dostarczania danych o parametrach nieznanego rozkładu, pozwala 
też oszczędzić czas i wysiłek związany z pobieraniem i mierzeniem kolejnych prób 
z badanej populacji, jak też umożliwia wnioskowanie o parametrach w sytuacji, gdy 
zmierzono wszystkie dostępne obiekty. Bootstrap polega na tym, że z próby o liczeb
ności n losuje się z powtórzeniami m-krotnie po n elementów i dla utworzonych w ten 
sposób m pseudoprób oblicza badany parametr. Losowanie z powtórzeniami oznacza, 
że niemal zawsze w nibypróbie zabraknie pewnych elementów próby obserwowanej, 
podczas gdy niektóre inne wejdą do niej więcej niż jeden raz. Oczywiście liczba m 
pseudoprób powinna być duża, im większa, tym lepiej. W praktyce dla osiągnięcia po
ziomu istotności 0,05 konieczne jest nie mniej niż 1000 pseudoprób, zaś dla poziomu 
istotności 0,01 - co najmniej 5000 (Manly 1998).

Wykazano, że średnia z prób otrzymanych techniką bootstrap zbliża się do średniej 
z populacji, z której pochodzi próba poddana bootstrap, a odchylenie standardowe 
średniej z bootstrap zbliża się do błędu standardowego obliczonego dla kolejnych rze
czywistych prób, pobieranych bez powtórzeń z badanej, nieznanej populacji (Sokal 
i Rohlf 1995). Bootstrap pozwala więc obliczyć błędy standardowe i przedziały ufności 
(te ostatnie jednakże przy założeniu co najmniej w przybliżeniu normalnego rozkładu 
dla badanej rzeczywistej populacji) większości parametrów, choć nie wszystkich (np. 
mediany). Wykazano też, że dla dużych prób estymaty uzyskane metodami jackknife 
i bootstrap są sobie w przybliżeniu równe. Dla małych prób także bootstrap bywa za
wodne, choć ogólnie jest techniką lepszą, o większej mocy niż jackknife. Przez moc 
testu rozumiemy stosunek liczby statystycznie istotnych wyników testu do liczby przy
padków, gdy hipoteza zerowa powinna być odrzucona: idealny ma moc 1,0.

W wielu dziedzinach biologii, także w taksonomii, zachodzi potrzeba zbadania 
związku pomiędzy dwiema powstałymi niezależnie macierzami różnic lub odległości 
pomiędzy obiektami. Obiektami mogą być np. osobniki, populacje czy gatunki, dla 
których pragniemy choćby określić, czy odległości morfologiczne są odbiciem gene
tycznych, a jedne i drugie czy wykazują związek z odległościami geograficznymi po
między obiektami. Badane macierze muszą dotyczyć tych samych obiektów, a więc 
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zawierać tyle samo odległości, wszystkie odległości muszą być znane. Jak już wspo
mnieliśmy, macierze muszą być niezależne - oczywiście nie idzie tu o rzeczywistą, 
biologiczną niezależność, którą przecież chcemy właśnie sprawdzić, a jedynie o nieza
leżność formalną, czyli jedna macierz nie może być wynikiem przekształcenia, choćby 
najbardziej złożonego, macierzy drugiej. Macierze wykażą związek wówczas, gdy 
wartościom większym w jednej odpowiadać będą większe w drugiej, a mniejszym - 
mniejsze, bardziej niż miałoby to miejsce w następstwie przypadku. Metodę badania 
związku pomiędzy takimi matrycami zaproponował Mantel (1967).

Jak wspominaliśmy, dla n obiektów obliczyć można symetryczną macierz różnic 
bądź odległości o rozmiarach n x n, w której wzdłuż przekątnej będą leżały zera, 
a lewy dolny trójkąt będzie zawierał te same wartości co prawy górny. Wystarczy więc 
porównanie macierzy trójkątnych o rozmiarach n(n - l)/2. Dla pary macierzy X, Y 
obliczyć możemy tzw. iloczyn Hadamarda:

z=S £ X,Y,y
i=l >1 + 1

Jak widać ze wzoru, jest to suma iloczynów odpowiadających sobie elementów macie
rzy - oczywiście im częściej większym wartościom jednej macierzy odpowiadać będą 
większe wartości drugiej, tym wyższa będzie wartość statystyki Z, odzwierciedlająca 
pozytywną korelację pomiędzy matrycami. W tym miejscu nasuwać się może pytanie: 
dlaczego nie oblicza się po prostu Pearsonowskiego współczynnika korelacji pomiędzy 
macierzami? Otóż oblicza się, tym bardziej że skalowany od 0 do 1 współczynnik ła
twiej interpretować niż pozbawioną takiego skalowania wartość statystyki Z. Podkre
ślić jednak trzeba, że rozkłady zarówno Z, jak i obliczonego w takim przypadku współ
czynnika korelacji nie są znane, a więc nie znamy też poziomów istotności uzyskanych 
współczynników związku między macierzami. Założeniem teorii korelacji jest badanie 
związku pomiędzy kolejnymi niezależnymi obserwacjami dwuwymiarowymi, tymcza
sem odległości bądź różnice w obrębie macierzy niezależne nie są - zmiana odległości 
jednego obiektu w stosunku do drugiego musi pociągać za sobą zmianę jego odległości 
w stosunku do wszystkich pozostałych obiektów.

Bez względu więc na to, czy obliczamy wartość statystyki Z, czy współczynnika 
korelacji r, poziom istotności obliczyć musimy metodą próbkowania numerycznego. 
Dla danej pary macierzy przeprowadzamy je identycznie dla Z i r. W tym celu jedną 
z macierzy - obojętne którą - pozostawiamy niezmienioną, a elementy drugiej podda- 
jemy permutacji, obliczamy wartość Z, znów poddajemy permutacji i obliczamy Z, 
i znów, zwykle kilkaset lub kilka tysięcy razy. Liczba możliwych permutacji równa jest 
n!, a więc dla macierzy obliczonej dla 10 obiektów wynosi 3.628.800. Tak więc już dla 
niewielkich macierzy obliczanie wszystkich permutacji byłoby nawet dla szybkiego 
komputera niezmiernie czasochłonne, toteż oblicza się część losowo wybranych per
mutacji i to okazało się wystarczające. W praktyce dla uzyskania poziomu istotności 
0,05 wystarcza 1000, a dla 0,01 potrzeba 5000 permutacji (Manly 1998). Następnie 
porównujemy nasz wynik z uzyskanymi z permutacji. Jeżeli na przykład okaże się, że 
z 999 permutacji jedynie dla czterech Z było większe od Z obliczonego dla oryginalnej 
pary macierzy, to oznacza to, że prawdopodobieństwo uzyskania tak wysokiej wartości 
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Z dla macierzy, pomiędzy którymi jakiekolwiek związki są wyłącznie następstwem 
przypadku, wynosi 0,005, a więc macierze wykazują statystycznie istotną zależność.

2.9. Odległości dla cech ilościowych ciągłych

Obiekty, reprezentowane przez wielowymiarowe obserwacje, w interpretacji geo
metrycznej traktować można jako punkty w n-wymiarowej hiperprzestrzeni cech dia
gnostycznych. Naturalne jest więc określanie odległości pomiędzy obiektami: im 
obiekty są podobniejsze tym odległość pomiędzy nimi jest mniejsza. Istnieje też szereg 
technik, zarówno fenetycznych jak i filogenetycznych, dla których punktem wyjścia 
jest macierz odległości, a nie dane o kolejnych obiektach. Wygodnie jest przyjąć, że 
hiperprzestrzeń jest hiperprzestrzenią metryczną, czyli że jej topologia ma być okre
ślona przez funkcję metryczną. Dlatego miary braku podobieństwa taksonomicznego, 
jak również funkcje, które przekształcają miary podobieństwa w miary braku podo
bieństwa, powinny mieć własności metryki. Funkcja <¡0 jest metryką, gdy spełnia na
stępujące cztery warunki:

(1) <p (a, b) > 0 i (p (a, a) = <p (b, b) = 0,
(2) <p(a, b)=(p(b,a),
(3) <p {a, c)<tp (a, b) + <p (b, c),
(4) a *b => <p (a, b) > 0.

Warunek (1) oznacza, że identyczne obiekty są nieodróżnialne, gdy nieidentyczne są 
odróżnialne lub nie. Warunek (2) mówi, że odległości są symetryczne. Warunek (3) to 
tzw. warunek trójkąta, czyli nierówność trójkąta. Warunek (4) stanowi, że gdy a, 
b różnią się stanami cech, to odległość między nimi musi być większa niż 0. Warunki 
te są oczywiste w przestrzeni Euklidesowej, ale nie jest to jedyna możliwa przestrzeń. 
Niektóre odległości nie spełniają warunku (4), określamy je jako pseudometryczne 
lub semimetryczne. Szereg użytecznych odległości to semimetryki. Aksjomat (3) mo
że być słabszy:

(3') <p (a, c) < max [ (p (a, b), <p (b, c)],

wówczas mówimy o ultrametryce, czyli ultrametrycznej odległości - ultrametrycz- 
nych odległości wymagają np. fenogramy, obliczone metodą analizy skupisk (cluste
ring). Ultrametryczność (ultrametricity) oznacza takie samo tempo ewolucji w obrębie 
całego drzewa, czyli działanie zegara molekularnego, co jest założeniem mocnym, lecz 
na ogół mało realistycznym. Aby odzwierciedlać ewolucyjne zmiany także i wtedy, 
gdy tempo ewolucji nie jest stałe w obrębie drzewa, metryka powinna też spełniać wa
runek addytywności (additivity), dany tzw. warunkiem czteropunktowym (four-point 
condition):

(5) (p (a, b) + (p (c, d) <max [<p (a, c) + (p (b, d), <p (a, d) + (p (b, c)J,

co oznacza, że spośród trzech sum: (p (a, b) + <p (c, d), (p (a, c) + tp (b, d) i (p (a, d) + 
+ (p (b, c) dwie większe są sobie równe.
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Najogólniejszą metryką jest metryka Minkowskiego, dla z-tego oraz /i-tego 
obiektu dana wzorem:

gdzie p - liczba naturalna, określająca rodzaj metryki; m - liczba cech; xt], xkj - realiza
cja j-tej cechy w obiekcie z-tym oraz zt-tym (Pociecha i inni 1988). Metryka Minkow
skiego opiera się na następujących założeniach: realizacje poszczególnych zmiennych 
są liczbami mianowanymi, różnice te są kumulowane w sposób addytywny, liniowy, 
wreszcie zmienne są od siebie niezależne. Założenia te istotnie ograniczają użycie me
tryk Minkowskiego. Aby używać ich sensownie, konieczne jest doprowadzenie do po
równywalności różnych zmiennych, czyli wszystkie zmienne powinny być mierzone 
w takich samych jednostkach lub być niemianowane. Ponadto rzędy wielkości kolej
nych zmiennych powinny być podobne, by te o wyższych wartościach nie ważyły 
znacznie więcej w obliczanej odległości. W praktyce więc cechy, na podstawie których 
oblicza się odległości Minkowskiego, powinny być wcześniej standaryzowane. Choć 
takie same wagi dla wszystkich cech budzą wątpliwości, to brak jakichś sensownych 
metod ważenia powoduje, że dla wszystkich cech przyjmuje się takie same wagi dla 
obliczania odległości. Warunek niezależności cech w praktyce, jak pisaliśmy, zwykle 
nie jest spełniony, staramy się jednak unikać cech niewątpliwie silnie skorelowanych. 
Odmianą metryki Minkowskiego dla p = 1 jest odległość miejska (Manhattan distan- 
ce, city błock): 

m
^ik ~ j |*(/ ~ %kj | ’

>1

a dla p = 2 odległość Euklidesowa (Euclidean distance), najczęściej stosowana 
w analizach wielowymiarowych, jako najbardziej „naturalna”:

Wartości metryk Minkowskiego rosną z liczbą zmiennych, co nie jest dogodne, 
a zupełnie wyklucza jakiekolwiek porównania odległości dla różnych zestawów da
nych. Aby choć częściowo te niedogodności ominąć, oblicza się wartości średnie. 
Średnia różnica, dana wzorem:



48

nie jest użyteczna, bowiem wartości różnicy będą raz dodatnie, raz ujemne. Niedogod
ność tę wyeliminowano poprzez dodawanie wartości absolutnych (bezwzględnych) 
w średniej różnicy cech (mean character difference) wprowadzonej przez Czekanow- 
skiego (1909, 1932), a później Caina i Harrisona (1958), czyli odległości miejskiej 
średniej:

1 m i 
ik ~ / i Ki/ Xkj •

Zaletą tej odległości jest prostota i metryczność. Wadą to, że zawsze zaniża estymaty 
odległości Euklidesowej, co może mieć niekorzystne następstwa, choć niekoniecznie; 
nie ma też niektórych dogodnych własności odległości taksonomicznej - w sumie tak 
się ma do odległości taksonomicznej jak średnie odchylenie do standardowego odchy
lenia. Średnia odległość taksonomiczna {average taxonomic distance) to średnia 
odległość Euklidesowa, zapewne najczęściej używana w taksonomii:

1/2

Dla wartości standaryzowanych, zakładając, że każda z m cech jest niezależna od po
zostałych i ma rozkład normalny ze średnią zero i wariancją równą jeden, dla dużych 
wartości m wartość oczekiwana E zbliża się do V2, a oczekiwana wariancja 
w przybliżeniu równa się \/m, a więc osiąga zero gdy m nieskończoność; po przekro
czeniu m~75 wariancja maleje bardzo wolno (Sneath i Sokal 1973). Niekiedy używa 
się także kwadratów odległości Euklidesowej lub średniej odległości taksonomicznej. 
Warto wspomnieć o dość często wykorzystywanej odmianie odległości miejskiej, zna
nej jako Canberra metric (Lance i Williams 1967a, Sneath i Sokal 1973):

^CANB[i.k)

Odległość ta (używana też w wersji średniej, czyli dzielonej przez m), może być sto
sowana jedynie dla dodatnich wartości cech, a więc nie można jej obliczać np. dla cech 
standaryzowanych. Jej zaletą jest zależność jedynie od osobników i grup porównywa
nych, a nie zakresów zmienności cech, jest też czuła raczej na proporcjonalne, a nie 
absolutne różnice. Zbliżony do Canberra metric jest współczynnik odmienności (co
efficient of divergence), także obliczany dla niestandaryzowanych danych i dogodnie 
skalowany, od zera do jedności (Clark 1952, Sneath i Sokal 1973):

2~

II

& 1 m
-s xij ~ xkj

m j=i
[x.j+xkj j

1/2
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Z innych częściej stosowanych odległości wspomnieć też można o Cattel's coeffi
cient of patiem similarity, niemal liniowo skorelowanym ze średnią odległością takso
nomiczną, którą więc zawsze można go zastąpić (Sneath i Sokal 1973); więcej odległo
ści zestawiają Sokal i Sneath (1963) oraz Rohlf (1994). Warto też wspomnieć, że więk
szość dopełnień do jedności (1 - 6) rozmaitych współczynników związku (asocjacji, 
podobieństwa) ma własności metryk, teoretycznie więc można ich także używać jako 
metryk. Takim najczęściej używanym współczynnikiem jest Pearsonowski współ
czynnik korelacji r.

W ujęciu stochastycznym, gdy obiekty traktowane są jako obserwacje z próby, 
używa się innych miar odległości: współczynnika podobieństwa ras Pearsona (Pear- 
son’s coefficient of racial likeness) lub uogólnionej odległości (generalized distance) 
Mahalanobisa i Rao. Obiektami są tu populacje, a więc oznaczamy je indeksami dol
nymi / oraz K, dla odróżnienia od indeksów i oraz k dla obiektów będących osobnika
mi. Współczynnik podobieństwa ras (Pearson 1926) dany jest wzorem:

gdzie X ji to średnia próby / dla cechy j, sji to wariancja próby / dla cechy j, a r, to li
czebność próby I. Uogólniona odległość (Mahalanobis 1936, Rao 1948) w taksonomii 
stosowana jest stosunkowo niedawno, bowiem jej obliczanie wymaga komputera. Teo
retycznie wielowymiarowa normalność rozkładów, jednorodność prób i ich losowe 
pobieranie są warunkami jej stosowania, a warunki te zazwyczaj nie są spełnione. 
Z drugiej strony, szereg studiów wykazało znaczną odporność uogólnionej odległości 
na niespełnianie tych warunków (Sneath i Sokal 1973). Uogólniona odległość oblicza
na jest tak, aby dla tych liniowych kombinacji cech, które mają największą wariancję 
pomiędzy parami grup, maksymalizować różnice między parami średnich proporcjo
nalnie do łącznej wariancji wewnątrzgrupowej. Obliczyć ją można ze wzoru:

DjK =S>"Ik^Ik ■

gdzie W'1 jest odwrotnością macierzy łącznej wariancji-kowariancji (rozproszenia) 
wewnątrz prób (o wymiarach n x n), a 8« jest wektorem różnicy pomiędzy średnimi 
dla prób I i K dla wszystkich cech. Istnieje transformacja Mahalanobisa, która prze
kształca obserwacje w taki sposób, że odległości Euklidesowe pomiędzy obserwacjami 
transformowanymi równe są odległościom Mahalanobisa pomiędzy oryginalnymi ob
serwacjami (Jajuga 1993): pierwiastek kwadratowy D2lK to odległość Euklidesowa 
w D-hiperprzestrzeni. Uogólniona odległość znajduje zastosowanie w wielu technikach 
analizy wielowymiarowej, np. dyskryminacyjnej. Jej użycie w technikach rekonstrukcji 
filogenezy budzi jednak zastrzeżenia. Określając ze swej natury odległości jako funk
cję zachodzenia na siebie przedziałów zmienności dla par populacji i transformując 
oryginalne odległości tak, aby zmaksymalizować różnice pomiędzy obiektami należą
cymi do różnych, określonych a priori populacji, może znacząco zmieniać oryginalne 
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odległości, co na ogół nie jest pożądane. Stosując uogólnioną odległość, trudno jest też 
badać odrębność wyróżnianych a priori taksonów. Ponadto - gdy uwzględnia się dużą 
liczbę cech - zachodzi niebezpieczeństwo, że niewielkie wartości własne, których 
prawdziwe wartości mogą być silnie zafałszowane błędami zaokrąglania, mogą wnieść 
duży losowy błąd do wartości D2IK . Również odporności D2K na niespełnianie warun
ku wielowymiarowej normalności rozkładów (zwykle niespełnianego dla taksonów 
biologicznych, zwłaszcza powyżej poziomu populacji) nie należy przeceniać. Jeżeli 
korelacje pomiędzy cechami zaznaczają się słabo bądź są równe, to D2K jest w przy
bliżeniu równy obliczonemu dla cech standaryzowanych; zazwyczaj też bezpieczniej
sze będzie użycie średniej odległości taksonomicznej, czyli średniej odległości Eukli
desowej, właśnie dla cech standaryzowanych.

2.10. Odległości dla cech jakościowych wielostanowych i binarnych

W taksonomii często dysponujemy cechami jakościowymi lub ilościowymi niecią
głymi, czyli takimi, które kodować musimy jako dyskretne wielostanowe lub binarne. 
Dla cech ilościowych dyskretnych stosować można (i należy) opisane w poprzednim 
rozdziale odległości dla cech ilościowych ciągłych. Jeżeli znamy serię transformacyjną 
dla cech jakościowych wielostanowych, wiemy, że przejście np. ze stanu 1 do 3 musi 
pociągać za sobą większe zróżnicowanie niż pomiędzy stanami 1 i 2 bądź 2 i 3; rów
nież odległości dla cech ciągłych są odpowiedniejsze. Gdy jednak takich przesłanek 
brak, konieczne jest użycie innych współczynników, stworzonych dla cech wielosta
nowych lub binarnych. Jak pamiętamy, wielostanowe można addytywnie przekodo- 
wywać na binarne, dla których istnieje więcej współczynników niż dla wielostano
wych. Wykorzystuje się wspomnianą już metryczność dopełnień do jedności większo
ści współczynników asocjacji (związku, podobieństwa). Istnieje znaczna liczba takich 
współczynników (Sokal i Sneath 1963, Sneath i Sokal 1973, Rohlf 1994), lecz więk
szości z nich użyto co najwyżej parę razy i trudno ocenić ich przydatność. Ograniczy
my się do kilku. Dla łącznej liczby cech n oznaczamy przez m (match') liczbę cech, 
których stany były identyczne w obu obiektach, dla których obliczamy współczynnik 
asocjacji, a u (unmatch) liczbę cech, których stany były różne. Dla cech wielostano
wych lub binarnych:

c m _ m¿SM - -m + u n

jest to współczynnik pokrywania się stanów cech (simple matching coefficient), in
tuicyjnie oczywisty, jeden z najprostszych i najstarszych, wprowadzony do taksonomii 
numerycznej przez Sokala i Michenera (1958). Oczywiście współczynnik mieści się 
w przedziale <0, 1>. Pomimo prostoty często okazuje się najlepszy. W dodatku dopeł
nienie do jedności 1 -5sMjest metryczne i równe kwadratowi odległości Euklidesowej 
obliczonej dla niestandaryzowanych wartości stanów cech, przyjmujących wartości 0 
lub 1, czyli E = SSM . Rozkład wartości Ss« jest bliski dwumianowemu, więc jego 
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wysokie wartości charakteryzuje niska wariancja (Sneath i Sokal 1973). Choć współ
czynnik nadaje się zarówno dla cech wielostanowych, jak i binarnych, dla tych pierw
szych ma potencjalnie istotną niedoskonałość. Intuicyjnie można sądzić, że pokrywanie 
się stanu cechy, powiedzmy trójstanowej, ważyć powinno mniej niż pokrywanie się 
stanu cechy, powiedzmy siedmiostanowej, a takich różnic współczynnik ten nie 
uwzględnia. Zastrzeżenie wydaje się znaczące, choć z drugiej strony brak jakiejkol
wiek sensownej metody różnicowania wag (kosztów, prawdopodobieństw). Pozostaje 
więc uznać zasadność traktowania wszystkich cech tak samo, tym bardziej że skompli
kowane współczynniki uwzględniające zróżnicowane wagi cech dały w wyniku warto
ści podobne do otrzymanych z zastosowaniem współczynników prostych. Używany 
dość często współczynnik Rogersa i Tanimoto (1960):

c _ m m
 .on + u m + 2u

jest monotoniczny w stosunku do SSm i rna podobne własności, więc może być zastą
piony przez SSm- Inaczej skalowany, w przedziale <-l, 1>, a osiągający wartość 0 wte
dy, gdy pokrywanie się stanów zachodzi dla połowy cech, jest współczynnik Haman- 
na (1961), poza tym mający własności podobne jak dwa wcześniej omówione:

r _ m-u _ m-u- - • . 
n m +u

Dla cech binarnych porównanie dwóch taksonów dla danej cechy może dać jeden 
z czterech rezultatów, które oznaczymy kolejnymi symbolami a...c: 1,1 (a); 1,0 (b); 0,1 
(c) i 0,0 (d). Gdy - jak jest często - 1 oznacza obecność jakiejś struktury czy atrybutu, 
a 0 brak, to wspólne występowanie powinno być traktowane jako ważniejsze dla tak
sonomii niż wspólny brak, czyli a waży więcej niż d, co intuicyjnie wydaje się oczywi
ste. Jednym z najstarszych i szeroko stosowanych, zwłaszcza w ekologii, jest współ
czynnik Jackarda (1908):

c _ a a a□ J — — —
a+u a+b+c n-d

Prosty i przybierający wartości w przedziale <0, 1>, zupełnie pomija „wspólny 
brak”, podobnie jak jego modyfikacja, monotoniczna z Sj, znana jako współczynnik 
Dice’a (1945), a przypisująca współwystępowaniu wyższe wagi: SD = 2aĄ2a + m). Dla 
obu współczynników dopełnienia do jedności nie są metrykami, a jedynie pseudome- 
trykami i nie zawsze spełniają warunek trójkąta. Zarazem wątpliwości budzi zupełne 
pomijanie „wspólnego braku”; to ostatnie zupełnie wyklucza ten współczynnik 
w przypadkach, gdy kodowanie binarne dotyczy obecności jednej lub drugiej struktury 
(stanu cechy, jak np. barwa oczu), a nie występowania lub braku określonej struktury. 
Niedogodności te omija współczynnik Yule’a (1911; za Sneath i Sokal 1973), dogod
nie skalowany od -1 (zupełny brak współwystępowania stanów cech) po 1 (doskonałe 
pokrywanie się stanów cech):
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c _ ad -bc 
ad + bc

Warto też wspomnieć o odległości Russela i Rao (1940; za Rohlf 1994): SRR = a/n, jak 
też Kulczyńskiego (1927; za Rohlf 1994): SKi = a/u\ ten ostatni jest prosty, jednak 
jego wartość nie istnieje dla obiektów o takich samych stanach wszystkich cech, co 
może być kłopotliwe. Użyteczny bywa też Pearsonowski współczynnik korelacji r 
w postaci dla danych binarnych (Pociecha i inni 1988):

_ ad - bc
v yj(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)

Istnieją też współczynniki asocjacji, umożliwiające jednoczesne użycie cech binarnych, 
wielostanowych i ilościowych ciągłych, takie jak współczynnik Gowera. Omawiają je 
Sneath i Sokal (1973). Alternatywnie możemy cechy ciągłe przekodować na wielosta- 
nowe, po czym wielostanowe na binarne addytywne i ostatecznie użyć współczynników 
dla cech binarnych. Warto jeszcze wrócić do przekształcania wartości asocjacji, czyli 
związku bądź podobieństwa, w odległości. Wspomniana formuła: d = 1 - 5 nie zawsze 
jest wystarczająca, zawodzi zresztą przy współczynnikach skalowanych poza przedzia
łem <0, 1>. Wówczas należy rozważyć dwie inne możliwości: d = -ln 5 oraz d = 1/5-1 
(warto pamiętać, że np. 1/r nie jest metryką). Wybór pomiędzy powyższymi wariantami 
powinien być każdorazowo oparty na biologicznych, ewolucyjnych bądź fizykochemicz
nych (dla danych molekularnych) przesłankach. Przy niewielkich różnicach wszystkie 
trzy formuły dadzą taki sam wynik, przy większych - bardzo różny.

2.11. Częstości elektromorf i odległości genetyczne

Wynikiem elektroforezy białek enzymatycznych jest zestaw mniej lub bardziej wy
raźnie zaznaczających się prążków, zwanych elektromorfami, które różnią się ładun
kiem elektrycznym, a w przypadku elektroforezy pionowej na żelu poliakrylamidowym 
(PAGE) również wielkością cząsteczki. Dopiero znajomość dziedziczenia i/lub czwar
torzędowej struktury danego białka (Richardson i inni 1986, Murphy i inni 1996) 
umożliwia genetyczną interpretację określonych elektromorf bądź ich grup jako allo- 
zymów, przypisując im kodowanie przez określony allel. Dla każdego locus mamy 
więc zestaw częstości alleli. Jedni teoretycy argumentują, że istotna jest obecność bądź 
brak danego allela, a nie częstość jego występowania, bowiem uzyskanie lub utrata 
allela - w wyniku mutacji - to ważne wydarzenie ewolucyjne, podczas gdy częstości 
wahają się choćby w następstwie dryfu genetycznego, a bez rzeczywiście bardzo licz
nej próby ich estymaty obarczone są dużym błędem. Inni uważają, że jest ważne, czy 
dany allel jest rzadki, czy bardzo częsty, a zresztą rzadkie allele łatwo całkowicie prze
oczyć w niedostatecznie licznej próbie. Oba stanowiska nie są pozbawione słuszności 
i brak jakiejś ogólnie przyjętej przez wszystkich metody analizy taksonomicznej da
nych allozymatycznych.

Dla analizy kladystycznej (parsimony) najdogodniejsze jest kodowanie jakościowe, 
ignorujące częstości alleli. Pozornie najprościej byłoby uznać każdy z alleli za cechę, 
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ze stanami: obecny i brak. Takie kodowanie łamie jednak zasadę niezależności cech - 
w każdym locus częstości muszą się przecież sumować do jedności, a więc w obrębie 
danego locus należałoby przynajmniej jeden z alleli pominąć - a ponadto często pro
wadzi do biologicznie nieakceptowalnych rekonstrukcji stanów cech u przodków, czyli 
braku jakichkolwiek alleli w danym locus na którymś z etapów zrekonstruowanej filo
genezy (Buth 1984, Swofford i Olsen 1990, Murphy 1993, Swofford i inni 1996). Nie 
narusza niezależności cech i może prawidłowo odzwierciedlać homologie uznanie lo
cus za cechę, ale wtedy napotykamy opisane we wcześniejszych rozdziałach problemy 
z polimorfizmem. Należy więc kodować jako odrębny stan każdą spotykaną kombina
cję alleli (np. a - 0, b - 1, c - 2, ab - 3, bc - 4, abc - 5). Mickevich i Mitter (1981, 
1983; Emberton 1994) przedstawili metodę minimalizacji zmian (minimum turnover). 
Każdy locus traktuje się jako odrębną cechę. Eliminuje się allele obecne jedynie u jed
nego taksonu (autapomorfie). Następnie uznaje się każdą z kombinacji alleli za odręb
ny stan cechy. Kolejny krok to uporządkowanie kolejnych stanów danej cechy, czyli 
kolejnych kombinacji alleli w danym locus, w postaci drzewa stanów cech minimali
zującego liczbę zmian cechy, a po uzyskaniu takich drzew dla wszystkich loci - znale
zienie na ich podstawie drzewa dla wszystkich cech łącznie.

Powyższa metoda jest dość uciążliwa w stosowaniu, nie zawsze też prawidłowo od
zwierciedla homologie i może nie zapewniać uzyskania drzewa najkrótszego, czyli 
najbardziej zgodnego z kryterium parsimony (Rozdział 4.5), bowiem często uniemoż
liwia prawidłową rekonstrukcję stanów cech przodków. Jest tak w wyniku ogranicze
nia stanów cech do obecnych u taksonów terminalnych, a przecież tak być nie musiało: 
występowanie np. alleli a i b wyłącznie razem, jako ab, nie wyklucza obecności 
u przodka jedynie a albo b. Dla kodowania jakościowego (występowanie/brak alleli) 
najodpowiedniejsza wydaje się technika zaproponowana przez Mabee i Humphriesa 
(1993), uzupełniona przez Mardulyn i Pasteels (1994). Tu również każdej stwierdzonej 
kombinacji alleli przypisujemy odrębny kod, czyli uznajemy za odrębny stan cechy. 
Następnie uzupełniamy zestaw stanów cech o inne, czyli kombinacje alleli możliwe dla 
alleli stwierdzonych w danym locus, a więc być może obecne u przodków. Wówczas 
jednak macierz szybko może okazać się monstrualnie wielka: np. dla pięciu alleli 
w locus możliwe jest 31 kombinacji, dla siedmiu ponad 100, a dla dziesięciu - ponad 
1000. Musimy więc ograniczyć się jedynie do kombinacji, które mogą się pojawić 
w rekonstruowanej filogenezie. Sposób ich wyboru omawiają Mardulyn i Pasteels 
(1994). Jeżeli jakaś grupa alleli pojawia się więcej niż raz u taksonów terminalnych, to 
należy dla niej utworzyć kolejny, odrębny stan. Gdy grupa alleli obecna jest raz, 
a każdy z alleli tej grupy niezależnie obecny gdzie indziej, to dla tej grupy należy też 
utworzyć kolejny stan. Jeżeli dla trzech danych zestawów alleli mamy wszystkie moż
liwe pary (np. dla a, b i cd mamy: ab, acd i bed), to należy utworzyć kolejny stan, za
wierający te wszystkie allele (abed). Ostatecznie warto się przyjrzeć rozkładowi sta
nów cech na drzewie, aby upewnić się, czy jakaś inna kombinacja alleli w którymś 
z loci, u któregoś ze zrekonstruowanych przodków, nie pozwoliłaby uzyskać lepszej 
rekonstrukcji. Następnym etapem jest sporządzenie macierzy kroków, czyli kosztów 
zmian (patrz serie transformacyjne) pomiędzy wszystkimi stanami cech - umożliwiają 
to takie programy, jak MacClade (Maddison i Maddison 1992) czy Paup (Swofford 
1996). Wydaje się oczywiste, że polimorfizm ab powinien być stadium pośrednim po
między a i b. Zwykle też uznaje się utratę allelu za jeden krok, tak samo jak uzyskanie, 
czyli przejście a—>b kosztuje dwa kroki. Tu znów brak zgodności: szereg badaczy 
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uważa, że uzyskanie allela jest kosztowniejsze niż utrata i powinno ważyć dwa. Choć 
jest w tym pewna racja, przyjęcie takiego założenia powodować musi obciążenie re
konstrukcji w kierunku utraty alleli i tendencję do rekonstruowania przodków mają
cych więcej alleli niż taksony współczesne, a to ewolucyjnie nie ma uzasadnienia. 
Z drugiej strony, jest oczywiste, że wspólne występowanie allelu znaczy więcej niż 
wspólny brak, a niezależne, równoległe uzyskanie allelu jest mniej prawdopodobne od 
równoległej jego utraty. Uwzględnić to można przez przypisanie kolejnym loci róż
nych wag, proporcjonalnych do liczby alleli występujących u więcej niż jednego tak- 
sonu.

Jeżeli nie chcemy pomijać częstości alleli, teoretycznie możemy przekodować je 
jak opisaliśmy dla cech ilościowych ciągłych, jednak w połączeniu z polimorfizmem 
dałoby to bardzo skomplikowaną macierz cech. Grupowanie taksonów, lecz nie 
w postaci hierarchicznego drzewa, uzyskać można bezpośrednio dla częstości alleli 
przy użyciu analizy odpowiadania (correspondence analysis), którą zajmiemy się 
w Rozdziale 4.6. Inna możliwość to wspomniana już technika frequency parsimony 
(Swofford i Berlocher 1987), minimalizująca zmiany częstości alleli. Można też wyko
rzystać niektóre metody maksymalizacji wiarygodności (maximum likelihood - Roz
dział 4.6). Wreszcie pozostaje cała gama technik opartych na odległościach genetycz
nych. Obliczeniowo najprostsze, przez lata były rutynowo stosowane dla częstości al
leli i do dziś dominują, choć znaczenie innych technik rośnie.

Pozostaje przedstawić najważniejsze - bądź zwyczajnie najczęściej stosowane - 
odległości genetyczne, przy czym znów brak jakiejś odległości zdecydowanie lepszej 
od innych czy uznanej za standard. Teoretycznie częstości alleli traktować można tak 
jak jakiekolwiek zmienne ciągłe i wówczas stosowane odległości będą podobne do 
opisanych dla cech ciągłych. Z drugiej strony, częstości alleli ze swej istoty łatwo pod
dają się interpretacji genetycznej i wówczas stosuje się odległości stworzone specjalnie 
dla takich danych, bacząc, aby spełnione były warunki, dla których zaproponowano te 
odległości. Zacznijmy od odległości niemających ściślej określonej interpretacji gene
tycznej. Przez L oznaczmy liczbę loci. Sumowane są różnice dla kolejnych loci, przy 
brakujących danych liczba loci l dla kolejnych par taksonów może być różna. Naj
prostszą odległością jest odległość miejska (Manahattan distance) skalowana liczbą 
loci, przypisana Prevostiemu przez Wrighta (1978):

Obliczeniowo prosta, co kiedyś było zaletą, niewrażliwa na wewnątrzpopulacyjny po
limorfizm, waży tak samo określone różnice częstości alleli, bez względu na to, 
w której części zakresu (0, 1) występują wartości. Pozbawiona jakiejkolwiek interpre
tacji genetycznej czy ewolucyjnej, zdecydowanie nierealistyczna jako miara odrębno- 
ści/czasu, który upłynął od rozdzielenia rozważanych taksonów, słabo nadaje się do 
rekonstrukcji filogenezy i rzadko jest obecnie stosowana. Niewiele bardziej skompli
kowana jest odległość zaproponowana przez Rogersa (1972), czyli odległość Euklide
sowa (Euclidean distance) skalowana liczbą loci'.
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stosowana też w modyfikacji Wrighta (1978):

Prostota i oczywistość geometrycznej interpretacji nie kompensują tych samych 
wad, co wymienione dla odległości Prevostiego; ponadto wartości obliczonych odle
głości Wrighta silnie zależą od heterozygotyczności, czyli polimorfizmu wewnątrz tak- 
sonów - wartości obliczone pomiędzy dwoma taksonami o locus utrwalonym na okre
ślonym allelu, innym u każdego z taksonów, będą znacznie wyższe niż w przypadku 
polimorfizmu wewnątrz taksonów, nadal jednak niemających w tym locus wspólnego 
allelu (Wright 1978, Hillis 1984, Swofford i Olsen 1990, Swofford i inni 1996).

Również geometryczne, czyli pozbawione genetycznych założeń - choć z drugiej 
strony dla wielu sytuacji dobrze odzwierciedlające procesy ewolucyjne - są odległości 
zaproponowane przez Cavalli-Sforzę i Edwardsa (1967). Pierwsza z nich, częściej sto
sowana i na ogół uważana za lepszą, to odległość łukowa (Cavalli-Sforza & Edwards 
arc distance)'.

gdzie 0 = cos

Odległość ta jest niewrażliwa na wewnątrzpopulacyjny polimorfizm, osiągając maksi
mum równe 1 przy braku wspólnych alleli, bez względu na stopień zmienności we
wnątrz rozpatrywanych taksonów. Częstości alleli są transformowane kątowo, dzięki 
czemu wariancje transformowanych częstości są niezależne od zakresów ich wartości. 
Zapewnia to standaryzację odległości w stosunku do losowego dryfu, tak że tempo 
wzrostu odległości w następstwie dryfu genetycznego jest niemal niezależne od po
czątkowych częstości alleli. Odległość ta będzie więc realistycznie odzwierciedlać sto
pień zróżnicowania w warunkach, gdy jedynym, a przynajmniej niemal jedynym źró
dłem zróżnicowania jest dryf. Zarazem odległość ta dość szybko i mniej więcej liniowo 
rośnie przy małych różnicach, natomiast przy większych dość wcześnie jest bliska 
maksimum. Z natury swej lepiej nadaje się dla porównań poniżej poziomu gatunku. 
Podobne własności ma odległość cięciwowa (Cavalli-Sforza & Edwards chord dis
tance), obliczeniowo prostsza i będąca w sumie dość dobrym przybliżeniem łukowej: 



56

Jeżeli zajmujemy się grupą populacji, których ostatni wspólny przodek żył stosunkowo 
niedawno - najczęściej będą to populacje należące do tego samego gatunku - 
i wykluczyć możemy mutacje jako źródło zróżnicowania, wówczas wygodnie jest użyć 
analizy wariancji (Falniowski, Mazan i Szarowska 1999) w ujęciu zaproponowanym 
przez Wrighta jako F-statstics. Dla grupy populacji (traktowanych jako jedna, podzie
lona populacja) obserwowane całkowite odchylenia od równowagi Hardy’ego i Wein- 
berga (Fn- albo F w notacji Weira 1990) partycjonuje się na składnik wewnątrzpopula- 
cyjny (F/s albo /w notacji Weira) i międzypopulacyjny (Fsr albo 9 w notacji Weira). 
Ten drugi może służyć jako miara zróżnicowania, znana jako współczynnik wspólne
go pochodzenia (coancestry coefficient). Gdy w skończonych populacjach o ewolu
cyjnie efektywnej liczebności N, w których osobniki kojarzą się losowo (włączając 
w to losowy udział inbredu i/lub samozapłodnienia) i F = 0, a n to liczebność próby 
(taka sama dla obu populacji):

(Reynolds, Weir i Cockerham 1983, z korektą błędu drukarskiego za Weirem 1990), 
gdzie m to liczba alleli w danym locus l. Jeżeli brak mutacji i na żadne z loci nie działa 
selekcja, to dla czasu t, który minął od chwili rozdzielenia rozpatrywanej pary popula
cji:

-ln(l-0) = rlnf 1——| = — ,
( 2N ] 2N

0 rośnie więc z upływem czasu, gdy ewolucyjnie efektywna liczebność populacji pozo
staje stała. Gdy ta się zmienia, współczynnik odzwierciedla raczej nie czas, a kumula
tywną wartość MN. To zrozumiałe: współczynnik stworzono dla opisu narastającego 
zróżnicowania międzypopulacyjnego, zachodzącego wyłącznie w następstwie kumu
lowania genetycznego dryfu, a ten działa tym efektywniej, im mniejsza jest populacja. 
W wielkich populacjach działanie dryfu można wręcz pomijać, gdy w populacjach li
czących niewiele osobników dryf stosunkowo szybko doprowadza do utrwalenia ko
lejnych loci na pojedynczych allelach (Hartl i Clark 1997). Gdy są one różne w róż
nych populacjach, 0 osiąga maksimum równe 1. 6 dobrze nadaje się jako odległość 
między bliskimi sobie populacjami, lecz nie powinien być stosowany w przypadkach, 
gdy niespełnione są założenia (zwłaszcza braku mutacji i selekcji), co nie zawsze łatwo 
ustalić, a dopiero znajomość N - albo wiedza o tym, że ewolucyjnie efektywna liczeb
ność populacji pozostawała stała - umożliwia wykorzystanie tego współczynnika jako 
kwantyfikatora czasu, który upłynął od rozdzielenia populacji.

Alternatywnym estymatorem 0 dla sytuacji, gdy dryf to jedyne źródło zmienności, 
jest zaproponowany przez Balakrishnana i Sanghvi (1968) współczynnik G2, dla 
m alleli w locus l:
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Choć jest to geometryczny współczynnik, —ln( 1 - G2) będzie estymował 0 dla dużych 
liczebności próby n (Weir 1990). Najczęściej używaną odległością genetyczną jest 
zaproponowana przez Nei (1972; Nei’s genetic distance D):

l mssxijmXkjm

y=l m=lD =-In -ln(/),

gdzie I to miara „genetycznej identyczności”, czyli podobieństwa (Nei’s genetic iden
tity), również szeroko stosowana. Nei (1978) zaproponował nieobciążony estymator 
(Nei’s unbiased distance/identity), odpowiedni dla prób o małych liczebnościach (n - 
wielkość próby):

D = -ln

(2n-l)^£x,ym^m
j=l m=l

' m s l ' ms -1

< m=1 m=l < m=1

= -ln(z).

Odległość Nei oblicza się rutynowo w niemal wszystkich pracach zamieszczających 
odległości genetyczne, najłatwiej więc porównywać szerokie zestawy danych, wyko
rzystując ten współczynnik, jednak budzi on szereg kontrowersji, a w wielu wypadkach 
niewątpliwie nie powinno się go stosować (Falniowski i inni 1993, 1996). Odległość ta 
nie jest metryką, nie spełnia warunku trójkąta, co już wykluczają, zdaniem niektórych, 
jako podstawę obliczania addytywnych drzew. Skalowana od zera do nieskończoności, 
słabo oddaje niewielkie różnice. Jej wartość zależy też silnie od wewnątrzpopulacyjne- 
go polimorfizmu. Hillis (1984) przedstawił trzy hipotetyczne taksony dzielące iden
tyczne częstości alleli w jednym locus i niemające wspólnych alleli w drugim, ale róż
niące się stopniem polimorfizmu tego drugiego. Obliczone wartości D mieściły się 
w przedziale <0,41, 1,10>, co zupełnie nie mogło odzwierciedlać zróżnicowania czasu, 
który minął od ostatniego wspólnego przodka, czy choćby wielkości ewolucyjnego 
zróżnicowania. Aby wyeliminować tę wadę, Hillis (1984) zaproponował modyfikację 
odległości Nei:
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m=l
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XijmXkjm

Najważniejszym ograniczeniem jest to, że odległość Nei, także w modyfikacji Hil- 
lisa, opisuje prawidłowo stopień zróżnicowania jedynie wówczas, gdy spełniony jest 
szereg założeń modelu. D stworzone zostało, by szacować liczbę substytucji kodonów 
przypadającą na locus, które miały miejsce od chwili rozdzielenia badanych taksonów 
(populacji). Podstawą modelu jest teoria neutralna ewolucji molekularnej (Kimura 
1968, 1971, Kimura i Ohta 1983, Li i Graur 1991), zgodnie z którą zdecydowana więk
szość alleli ma praktycznie taką samą wartość przystosowawczą, toteż na poziomie 
molekularnym dryf genetyczny z wolna eliminuje, w sposób losowy, różne allele. Ko
lejne mutacje, zachodzące z mniej więcej stałą i taką samą dla różnych loci częstością, 
prowadzą do powstania każdorazowo nowego, wcześniej nieobecnego allelu, o takiej 
samej wartości przystosowawczej jak wcześniejszy. Zarazem wyjściowo w popula
cjach występowała równowaga pomiędzy mutacjami a dryfem, a później ewolucyjnie 
efektywne liczebności populacji pozostawały stałe. Wówczas i tylko wtedy odległość 
Nei rośnie liniowo z upływem czasu od oddzielenia się badanych populacji. W prakty
ce można wątpić, czy powyższe warunki są kiedykolwiek spełnione. W każdym razie 
odległość ta powinna być stosowana dla kwantyfikowania długoterminowej ewolucji, 
obejmującej zarówno mutacje, jak i dryf, a i wówczas używać jej należy rozważnie.

2.12. Odległości dla sekwencji kwasów nukleinowych i białek

Intuicyjnie najbardziej oczywistą miarą podobieństwa bądź odmienności (tej 
ostatniej używać można jako odległości) pomiędzy dwiema sekwencjami DNA (ale 
również RNA czy białka) jest proporcja liczby, odpowiednio, takich samych bądź od
miennych nukleotydów (aminokwasów) do całkowitej długości zsekwencjonowanych 
molekuł bądź ich fragmentów. Oczywiście, jak już wcześniej wspomniano, porówny
wane sekwencje muszą być prawidłowo wspólosiowane (aligned), czego często wręcz 
nie da się przeprowadzić w sposób niebudzący wątpliwości. Warto też zaznaczyć, że 
współosiowanie omawia się jako poprzedzające dalsze etapy analizy, jak np. obliczanie 
odległości, jednak w rzeczywistości najlepiej przeprowadzać je jednocześnie, iteratyw- 
nie. Odległość mierzona proporcją różnych do wspólnych elementów na odpowiadają
cych sobie pozycjach sekwencji, znana jako odległość Hamminga (p-distance), dobrze 
określa chemiczną odmienność molekuł, jest jednak nieodpowiednia jako miara czasu 
czy choćby jedynie ewolucyjnego zróżnicowania molekuł od momentu oddzielenia 
linii organizmów, z których pochodzą. Z jednej strony nie każda zmiana nukleotydu 
(w mniejszym stopniu także aminokwasu) ma takie samo znaczenie biologiczne czy 
zachodzi równie łatwo, z drugiej - co jest tym częstsze, im odleglejsze ewolucyjnie 
organizmy porównujemy - występowanie tego samego nukleotydu (aminokwasu) nie 
musi oznaczać, że w tej pozycji nic się nie działo: kolejna mutacja mogła przywrócić 
stan pierwotny.
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Gdy ewolucja genu obejmowała insercje i/lub delecje - co jest regułą, gdy ostatni 
wspólny przodek rozpatrywanych organizmów występował dawno - współosiowanie 
obejmuje luki (gaps), wstawiane tak, aby homologiczne nukleotydy (aminokwasy) obu 
sekwencji leżały w odpowiadających sobie miejscach. Warto podkreślić, że na etapie 
współosiowania przyjąć musimy arbitralnie koszt luk (gap penalty), co wpływa na 
wyniki współosiowania. Współosiowanie to etap, będący potencjalnie największym 
źródłem błędów zrekonstruowanych filogenez - tym trudniejszy, im odleglejsze orga
nizmy porównujemy. Bogatą literaturę omawiającą współosiowanie zestawia Classifi- 
cation Society of North America na swojej stronie internetowej (http: //www.pitt.edu/- 
csna/). Problemy ze współosiowaniem sąjeszcze poważniejsze, gdy współosiujemy nie 
dwie, lecz więcej sekwencji (multiple alignment), co w praktyce najczęściej ma miej
sce. Można wówczas posłużyć się techniką sumy wszystkich możliwych par sekwen
cji (przypominamy: dla n sekwencji będzie (n - l)/2 par), ale ta technika (sum ofpairs 
alignment) nie poddaje się sensownej biologicznej interpretacji. Dla sekwencji równie 
blisko (przypuszczalnie) spokrewnionych prawidłowa jest technika gwiazdy (star align
ment), jednak zwykle badane organizmy są sobie bliższe lub dalsze, toteż najlepiej sto
sować technikę drzewa (tree alignment), czyli obliczać koszt współosiowania danej 
pozycji sekwencji na podstawie zrekonstruowanego drzewa. Oczywiście drzewo obli
czymy na podstawie porównania już współosiowanych sekwencji, więc do współosio
wania możemy dysponować co najwyżej wstępną, „roboczą” filogenezą, lecz to wła
śnie wskazuje na odpowiedniość iteratywnych technik współosiowania/rekonstrukcji 
filogenezy dla sekwencji.

Lukę można teoretycznie uznać za „piąty nukleotyd” („21. aminokwas”), jednak 
procesy odpowiedzialne za podstawienie nukleotydu (aminokwasu) są ewolucyjnie 
i chemicznie inne niż te, w wyniku których powstają insercje czy delecje, mają też 
miejsce częściej - zatem ich koszt jest niższy - toteż takie podejście nie wydaje się 
właściwe. Brak sensownego sposobu traktowania luk, więc najlepiej te rejony pominąć 
przy porównywaniu sekwencji (Swofford i inni 1996). Metody są dwie. Gdy luki są 
krótkie i rozmieszczone mniej więcej losowo, odpowiedniejsze jest pomijanie parami 
(pairwise deletion), czyli niebranie pod uwagę odcinków, które są lukami w jednej lub 
obu sekwencjach, przy obliczaniu odległości dla danej pary sekwencji (Kumar i inni 
1993). Całkowite pominięcie (complete deletion) polega na nieuwzględnianiu miejsc, 
w których wystąpiły luki w którejkolwiek z wszystkich sekwencji, pomiędzy którymi 
obliczamy odległości, a więc także dla odległości pomiędzy sekwencjami, w których 
nie występują w danym miejscu luki. Całkowite pominięcie powoduje oczywiście 
pewną utratę informacji, jednak jest wskazane, gdy dotyczy regionów szczególnie 
zmiennych, szczególnie podatnych na insercje i delecje - pomijanie parami takich re
jonów spowoduje błąd systematyczny, wyrażający się zawyżaniem podobieństwa, 
a więc obniżaniem odległości dla niektórych par sekwencji. Jeżeli jakieś odcinki se
kwencji obfitują w luki, to współosiowanie zawsze będzie wątpliwe, a dla rekonstruk
cji filogenezy całe takie odcinki należy pominąć.

W toku ewolucji, w miarę upływu czasu, następuje akumulacja mutacji. Odległo
ści Hamminga odzwierciedlają ten proces przy niewielkich różnicach (po krótkim cza
sie akumulacji mutacji). W miarę wzrostu różnic (upływu czasu) będzie to jednak co
raz gorsze, coraz bardziej zaniżone przybliżenie. Gdy w danej pozycji następuje za
miana nukleotydu (aminokwasu), sekwencja w tym miejscu różni się od innych. Dalsze 
mutacje w tym miejscu już tej różnicy zwiększyć nie mogą, mogą jedynie ją utrzymać 

file:////www.pitt.edu/-csna/
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bądź zmniejszyć, poprzez przywrócenie stanu pierwotnego albo równoległe mutacje 
w obu porównywanych molekułach. Jeżeli przykładowo w jednej sekwencji mamy A, 
w drugiej C, to postulujemy mutację C—>A (lub A—>C, gdy nie znamy sekwencji 
przodka), czyli pojedyncze podstawienie (single substitution: Ryc. 2.2.a), gdy w rze
czywistości mogło być np. C—>T—>A, czyli wielokrotne podstawienie (multiple sub
stitution: Ryc. 2.2.b), bądź T—>C w jednej sekwencji, a T—>A w drugiej, czyli jedno
czesne podstawienia (coincidental substitution: Ryc. 2.2.c). Z kolei identyczność nu- 
kleotydu (aminokwasu) na danej pozycji porównywanych sekwencji może odzwiercie
dlać homologię, czyli brak zmian w tym miejscu, ale też może być następstwem dwóch 
zmian tworzących równoległą substytucję (parallel substitution: Ryc. 2.2.d), trzech 
zmian przynoszących zbieżną, czyli konwergentną substytucję (convergent substitu
tion: Ryc. 2.2.e), bądź dwóch zmian w jednej z gałęzi dających wsteczne podstawienie 
A—>C—>A (back substitution: Ryc. 2.2.f). Nukleotydów jest zaledwie cztery, więc 
prawdopodobieństwo wstecznej mutacji bądź mutacji równoległej musi być wysokie, 
a zwykłe zliczenie pozycji, na których występują różnice pomiędzy sekwencjami, dać 
musi zawsze zaniżony estymat zmian ewolucyjnych, jakie miały miejsce od czasu wy
stępowania ostatniego wspólnego przodka organizmów, z których pochodzą porówny
wane molekuły.

a b c

d e f
Ryc. 2.2. Gdy na homologicznych pozycjach porównywanych sekwencji nukleotydów mamy w jednej 
z sekwencji C, a w drugiej A, lo może to być następstwem pojedynczego podstawienia (a), lecz także wie
lokrotnego podstawienia (b) albo jednoczesnego podstawienia (c). Gdy nukleotyd w obu sekwencjach jest 
identyczny, to dowodzić to może braku jakichkolwiek zmian na tej pozycji w obu sekwencjach, lecz rów
nież wynikać może z równoległego podstawienia (d), zbieżnego, czyli konwergentnego podstawienia (e), 
lub wstecznego podstawienia (f)

W sumie więc, w miarę akumulacji mutacji, obserwowane różnice rosną wpierw 
szybko, później coraz wolniej, by w końcu asymptotycznie zbliżyć się do stałej, nie
przekraczalnej wartości, nawet gdy są porównywane bardzo różne odcinki czasu. Mó
wimy wówczas o nasyceniu, czyli saturacji (saturatiori) różnic. Często tranzycje wy
stępują znacznie częściej niż transwersje (zwłaszcza w mitochondrialnym DNA), więc 
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różnice pomiędzy dwiema sekwencjami będące następstwem tranzycji dość szybko 
osiągają stan nasycenia, zatem dalsze tranzycje nie zwiększają już różnicy. Wówczas 
tranzycje wnoszą niewiele „sygnału filogenetycznego”, a raczej zwiększają jedynie 
„szum filogenetyczny”, czyli wariancję rekonstruowanych filogenez, najlepiej więc 
wtedy obliczać odległości jedynie na podstawie transwersji. Co oczywiste, saturacja 
następuje tym szybciej, im wyższa jest częstość mutacji, różna dla różnych fragmentów 
DNA. Warto jednak pamiętać, że dla odcinków kodujących białka wiele podstawień 
będzie letalne, możliwe więc będą substytucje jedynie w pewnych pozycjach, a im 
więcej pozycji nie podlegających akumulowanym mutacjom, tym szybciej dochodzi do 
saturacji. Bywa więc tak, że odcinek DNA, charakteryzujący się bardzo niskim tem
pem mutacji, zachodzących jednak w (niemal) wszystkich pozycjach łańcucha, osią
gnie w tym samym czasie większe zróżnicowanie między sekwencjami niż ewoluujący 
znacznie szybciej odcinek, dla którego, powiedzmy, połowa nukleotydów nie może 
podlegać substytucjom, więc szybko doszło do saturacji. Stan nasycenia występuje po 
różnym czasie dla różnych fragmentów DNA, toteż nie ma fragmentów „uniwersal
nych”, nadających się do rekonstrukcji pokrewieństw od poziomu populacji po groma
dy czy typy: to, jakiego fragmentu DNA najlepiej użyć, zależy od rangi systematycznej 
porównywanych taksonów.

Dla celów analizy filogenetycznej konieczna jest więc kompensacja tych nieob- 
serwowalnych mutacji, co próbuje się osiągnąć różnymi metodami (Kumar i inni 
1993, Swofford 1996, Swofford i inni 1996). Zakłada się różne modele ewolucji, przy 
czym wychodzi się z macierzy różnic FXr, zestawiającej częstości wszystkich kombi
nacji nukleotydów (to samo robi się dla aminokwasów, wówczas macierz jest nie 4x4, 
lecz 20 x 20) dla danej pary sekwencji X i Y:

"ac'» nAC/N nATt N 'a b c d'
nCA'N ncc^ N nCG / ncr / N , a prościej: Fxr =

e f g h
nGA/N nGC / nGG f N nGT i j k l

Hpę / /V n^l N m n o P,

gdzie riik to liczba przypadków, gdy stanowi i w sekwencji X odpowiadał stan 
k w sekwencji Y, N = Ih,*, A - adenina, C - cytozyna, G - guanina, T - tymina. Jeżeli 
rozpatrujemy model ewolucji sekwencji, to zamiast macierzy obserwowanych różnic 
rozpatrujemy macierz prawdopodobieństw określonych zmian P*y. Odległość Ham- 
minga, czyli zwyczajny, nieskorygowany współczynnik niepodobieństwa D {dissimi
larity D), znany też jako odległość p (p-distance), wyrazić więc można:

D = p-distance = b + c + d+ e + g + h + i+ j + l + m + n + o= l-(a + f+ k + p).

Wartość D koryguje się rozmaicie, w zależności od przyjętego modelu ewolucji, jak 
bowiem wiemy, w każdym przypadku wartość ta jest zaniżona. Ogólnie przyjmuje się 
model Markova, w którym podstawienie jednego nukleotydu innym nie zależy od 
wcześniejszej ewolucji tej pozycji w badanej sekwencji. Najprostszy jest jednopara- 
metrowy model Jukesa i Cantora (1969; Li i Graur 1991, Page i Holmes 1998), zakła
dający, że prawdopodobieństwo podstawienia jakiegokolwiek nukleotydu którymkol
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wiek z pozostałych trzech jest zawsze takie samo, czyli częstość podstawień dla 
wszystkich par nukleotydów jest taka sama. Wówczas:

a a a

JCfaia-ce = —-lni 1 - — D j; a macierz prawdopodobieństw : PXY = ** 
4 ( 3 J a

a a
aa

a a a

Największa oczekiwana wartość JC równa jest 0,75, zgodnie z modelem; jeżeli JC tę 
wartość przekroczy, to odległość staje się nieokreślona, jako logarytm liczby ujemnej. 
Model zakłada też jednakowe częstości (1/4) wszystkich czterech nukleotydów. Fel- 
senstein (1981) zaproponował model, pozwalający na różne częstości (tu itc, nc, 7ir) 
nukleotydów:

nca nGa 7tTa
F81<to«n«=-Bln^ 1-—Idla: B = 1-1' 2 2 2 2\. p KAa

Fa+71C + JtG + nT /’ “xY “
nGa nTa

nAa nca nTa
7TAa nca

Jak łatwo zauważyć, odległość JC jest przypadkiem szczególnym F81 dla B = 3/4, co 
zachodzi, gdy nA = nc = na = = 1/4. F81 jest formułą nadającą się i dla sekwencji
białek. Przy takich samych frekwencjach B = 19/20, przy zróżnicowanych

20 
b = i-£«.2, 

1=1

gdzie n, to częstość określonego aminokwasu (Swofford i inni 1996).
Model Jukesa-Cantora jest najprostszy, dla większości rzeczywistych danych zbyt 

prosty. Kimura (1980) zaproponował model dwuparametrowy (Li i Graur 1991, Page 
i Holmes 1988), zakładający inne tempo dla tranzycji, inne dla transwersji. Porównując 
więc dwie sekwencje, dla każdej pary sekwencji oddzielnie, osobno liczymy różnice 
powstałe w wyniku tranzycji, zachodzących z prawdopodobieństwem a: P = c + h + i 
+ n, osobno w następstwie transwersji zachodzących z prawdopodobieństwem 
p. Q = b + d + e + g+ j + l + m + o. Wówczas:

. p a p
1 f 1 ) 1 , „ P ■ P a

KZPdislam* =“ln ----------------------
disltmce 2 + —In

4 [1-22 ] • p — r r
■ " i ■ D

P a p .

Model ten zakłada, jak i JC, takie same częstości nukleotydów. Założenie to - że fre
kwencja każdego z nukleotydów zbliża się do 0,25 - często odbiega od rzeczywistości: 
przykładowo łączna częstość nukleotydów G i C, zamiast spodziewanej wartości 0,5,
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jest zbliżona do 0,1 w mitochondrialnym DNA Drosophila (Wolstenholme 1992). Dla 
takich przypadków Tamura (1992) sformułował odległość i model:

• ß<h

a02 ß02

/30, a0, 
a0, /30,

■
/30, .

gdzie: h = 20,(1-00, 0, =nc +nc (łączna częstość C i G), a 02 =7tA +7tT (łączna 
częstość A i T. Uogólnieniem modelu KIP jest HKY85, wprowadzone przez Hasegawę, 
Kishino i Yano (1985), pozwalające na zróżnicowanie częstości nukleotydów (tza, nc>

ncß nca nTß
vAß nGß nTa
7iAa 7lcß nTß
nAß nca nGß

Brak prostego wzoru na obliczanie odległości, podobnie jak i dla szeregu innych, bar
dziej złożonych i dzięki temu bardziej uniwersalnych modeli (Swofford i inni 1996). 
Istnieje natomiast prosty wzór na odległość F84, zbliżoną do uogólnionej K2P (Tateno 
i inni 1994, Swofford i inni 1996):

gdzie P i Q są tym samym co w K2P, A = ncnT/(nc + tt?) + nAnG/ (nA + nG), B = tic^t 
+ 7tA7tG, a C = (nA + ^c)(7rc + 7tr). Podobnie uogólnieniem modelu - i odległości - 
HKY85 jest sformułowany przez Tamurę i Neiego (1993) wzór na odległość TN (Nei 
i Kumar 2000):

77V distance ~
ln I nR Pt 1 Q -——-In 1----- 7^P2---- —Q

2nAnG 2nR \ 7t y Ijt -pTt q Iti y

nRnY2
nAnGnR

ln 1------ -—Q
nR 7t y

gdzie Pi i P2 to odpowiednio proporcje różnic tranzycyjnych między A i G oraz T i C, 
nR = nA + nG, a 7Ty= 7rc + ^t- Rodriguez i inni (1990) sformułowali ogólny, odwracal
ny w czasie (general time réversible - GTR albo REV) model, dla którego odległość 
dana jest wzorem (Rodriguez i inni 1990, Yang i inni 1994, Swofford 1996):
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GTRdistance =~tr nin(n ’f„)
TTfjd TTęb Tt-pC

• Ttęd Tt^e
7t ę~d • f

gdzie tr to ślad macierzy, II to diagonalna macierz średnich frekwencji nukleotydów 
w sekwencjach X i Y. Dokładniejsze omówienie tej odległości wymaga znajomości 
rachunku macierzowego, obliczeń wartości własnej i wektora własnego (pojęcia warto
ści własnej i wektora własnego przedstawimy w Części 3, poświęconej analizie fene- 
tycznej); a, b, c, d, e,fto kolejne prawdopodobieństwa dla każdej z sześciu możliwych 
substytucji. GTR wykorzystywana jest w niektórych programach do rekonstrukcji filo
genezy.

Omówione powyżej modele to oczywiście zaledwie część dotąd zaproponowanych. 
Im prostszy model, tym mniej dokładnie odzwierciedla rzeczywiste procesy ewolucyj
ne. Z drugiej strony, w miarę komplikacji modeli - dla wierniejszego odzwierciedlenia 
rzeczywistości - wprowadza się kolejne parametry, a dla każdego z nich należy przyjąć 
jakąś wartość. Zważywszy, że wartości te albo przyjmujemy „na wyczucie”, albo też 
na podstawie posiadanych danych, czyli na podstawie wyniku procesów ewolucyjnych, 
których przebieg pragniemy zrekonstruować - łatwo tu więc o logikę błędnego koła - 
parametry te będą źródłem błędu. Mamy więc wybór pomiędzy estymatami odległości 
zbyt prostymi a obciążonymi. I tutaj należy zachować zdrowy rozsądek, czyli stosować 
model możliwie najprostszy, lecz nie za prosty. Istnieją oczywiście formalne procedury 
doboru parametrów: rozpoczynając od modelu najprostszego, kolejno zwiększa się 
jego komplikację, każdorazowo sprawdzając poprawę dobroci odwzorowania, aż po
prawy nie ma lub jest bardzo nieznaczna. Wrócimy do tego jeszcze w Rozdziale 4.6, 
omawiającym techniki maksymalizacji wiarygodności (maximum likelihood). Wia
rygodność (likelihood) dana jest wzorem:

L = Pr(D|H),

czyli równa jest prawdopodobieństwu Pr otrzymania danych D, gdy założymy hipotezę 
H. Im większa wartość L, tym bardziej zgodne są nasze dane z założoną hipotezą; al
ternatywne modele - jak powyższe, opisujące proces powstawania różnic pomiędzy 
sekwencjami - możemy wartościować, obliczając L dla naszych danych i kolejnych 
modeli. W praktyce wartości L bywają bardzo małe, nieraz poza zakresem kalkulato
rów, toteż wygodnie jest używać ich naturalnych logarytmów (log-likelihoods). Gdy 
kolejne zdarzenia opisywane przez model traktujemy jako niezależne, prawdopodo
bieństwo ich łącznego zachodzenia równe jest iloczynowi prawdopodobieństw po
szczególnych zdarzeń, co odpowiada sumowaniu ich logarytmów. Warto podkreślić, że 
techniki maksymalizacji wiarygodności pozwalają na precyzyjną i obiektywną ocenę 
zgodności naszych danych z proponowanym modelem, nie mówią natomiast nic o wia
rygodności czy prawdopodobieństwie samego modelu (patrz Rozdział 4.6).

Przedstawione wyżej modele, nawet te najbardziej skomplikowane, przyjmują sze
reg upraszczających założeń: (1) zmiany na każdej pozycji następują niezależnie od 
pozostałych pozycji, (2) częstość substytucji jest stała w czasie i dla wszystkich linii 
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filogenetycznych, (3) częstości poszczególnych nukleotydów są w równowadze - nie
zmienne w czasie i pomiędzy liniami filogenetycznymi, (4) warunkowe prawdopodo
bieństwa substytucji są takie same dla wszystkich pozycji sekwencji i nie zmieniają się 
w czasie. Założenia te pozwalają na stosunkowo prosty opis matematyczny ewolucji 
DNA, ale często są nierealistyczne. Znanych jest wiele odstępstw od niezależności 
zmian na jednej pozycji w stosunku do zmian na pozycjach pozostałych, jak choćby 
w przypadku rybosomalnego RNA, którego drugorzędowa struktura stabilizowana jest 
parowaniami Watsona-Cricka. Jeżeli nastąpi podstawienie - zmiana zasady - na pro
stym odcinku cząsteczki, to struktura stanie się przestrzennie niestabilna i z dużym 
prawdopodobieństwem można spodziewać się podstawienia kompensacyjnego, przy
wracającego wiązanie parowaniem zasad. Inna sprawa, że taka kompensacja zajść mo
że dopiero po milionach lat (Page i Holmes 1998). Częstość substytucji bynajmniej nie 
jest stała, nawet dla tego samego genu, w różnych liniach filogenetycznych (Avise 
2000); im odleglejsze filogenetycznie grupy rozpatrujemy, tym większych różnic tem
pa mutacji możemy się spodziewać.

Kolejnym problemem jest filogenetyczne zróżnicowanie częstości poszczególnych 
nukleotydów - jak wiadomo, bardziej złożone modele ewolucji sekwencji pozwalają 
na zróżnicowanie częstości nukleotydów (Лд, nc, nG, лт), jednak i one zakładają, że 
częstości te nie ulegają zmianom zależnie od taksonu, a pozostają mniej więcej stałe 
we wszystkich analizowanych sekwencjach. Tymczasem częstości nukleotydów podle
gają znacznym wahaniom pomiędzy grupami, toteż może się zdarzyć, że użycie którejś 
z omówionych powyżej odległości dla rekonstrukcji filogenezy da w wyniku drzewo, 
na którym zgrupowane obok siebie zostaną taksony o podobnych częstościach po
szczególnych zasad, choć filogenetycznie odległe. Metodą, która wprawdzie nie ocenia 
bezpośrednio liczby podstawień nukleotydów, ale daje estymaty odrębności sekwencji 
niezależne od ewentualnego zróżnicowania częstości nukleotydów pomiędzy taksona- 
mi, jest zaproponowana przez Steela (1994a) oraz Lockharta i innych (1994) technika 
transformacji logarytmiczno-wyznacznikowej (log-determinant - LogDet). Dla zde
finiowanej wcześniej macierzy r x r różnic Fxr:

dx? = - ln(det Fxy ), gdzie det FXY to wyznacznik macierzy Fxy.

Transformacja LogDet powinna prawidłowo odzwierciedlać zróżnicowanie dla każde
go modelu zgodnego z modelem Markova, jak długo częstość podstawień jest iden
tyczna dla wszystkich pozycji, ewoluujących tak samo i niezależnie od siebie. Wszyst
kie 12 substytucji (wliczając brak różnic, czyli brak substytucji, a także traktując od
rębnie podstawienia w obu kierunkach, a więc np. nAC / лсл) może zachodzić z dowol
ną częstością, która może się zmieniać w różnych częściach drzewa filogenetycznego - 
na różnych gałęziach lub w różnych częściach tej samej gałęzi. Dla ewolucji zachodzą
cej w ten sposób zdefiniowane powyżej odległości będą rosły z upływem czasu od od
dzielenia linii filogenetycznych i można ich użyć do konstrukcji addytywnych drzew, 
co nie zmienia faktu, że nie są to odległości ewolucyjne, tzn. estymujące liczbę pod
stawień nukleotydów w przeliczeniu na pozycję. Dla modeli stacjonarnych (statione
ry), czyli zakładających niezmienność częstości nukleotydów, odległości te można od
powiednio skalować (Swofford i inni 1996):
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j _-ln(detFXY)+l/21n(detnxnY) _ 1, f detFXY

; - -;"|VdetnxnY ■
gdzie nx, nY to macierze częstości stanów cech (dla DNA - nukleotydów) w sekwen
cjach X i Y, a r to liczba stanów cech (oczywiście dla kwasów nukleinowych r = 4). Im 
bardziej różnią się częstości nukleotydów pomiędzy sekwencjami, tym bardziej zawy
żone będą wartości tak skorygowanej odległości, choć niekiedy mogą też być zaniżone. 
Pomimo to odległości tansformowane logarytmicznie-wyznacznikowo wydają się i tak 
mniej wrażliwe na zróżnicowanie częstości nukleotydów niż odległości omówione 
wcześniej, a przynajmniej nie gorsze od nich, jak długo sekwencje nie są krótsze niż 
200 par zasad (Swofford i inni 1996: tamże obszerniejsza dyskusja).

Częstość substytucji jest różna dla różnych fragmentów genomu, będąc np. bardzo 
wysoka dla pseudogenów czy intronów, a skrajnie niska dla fragmentów kodujących 
białka ważne dla procesów metabolicznych, gdzie niemal jakakolwiek mutacja jest 
letalna lub przynajmniej skrajnie niekorzystna. Dla sekwencji kodujących białka wiele 
z podstawień nukleotydów na trzecich pozycjach kodonów to mutacje ciche, niepowo- 
dujące zmiany kodowanego białka. Losowo i szybko zachodzące zmiany na trzecich 
pozycjach wykluczają więc ich użyteczność dla rekonstrukcji pokrewieństw odleglej
szych organizmów. Zarazem częstości nukleotydów na trzecich pozycjach kodonów 
wykazują zróżnicowanie pomiędzy niektórymi gatunkami, co może wskazywać na od
działywanie selekcji, zróżnicowanej między taksonami - a więc sugeruje nierzadkość 
konwergencji występowania określonych nukleotydów na tych pozycjach. W każdym 
razie częstość i rodzaj zmian nukleotydów na trzecich pozycjach są inne niż na dwóch 
pierwszych, a więc nie zostaje zachowany warunek takiego samego prawdopodobień
stwa zmiany na każdej pozycji sekwencji. Jeżeli organizmy, z których pochodzą se
kwencje, są sobie bliskie, większość różnic (bądź wszystkie) dotyczyć będzie trzeciej 
pozycji, toteż dla obliczeń odległości najlepiej uwzględnić całe sekwencje. Przy orga
nizmach odległej spokrewnionych celowe jest uwzględnianie jedynie pierwszych 
i drugich pozycji kodonów bądź „przepisanie” sekwencji DNA na sekwencje amino
kwasów i obliczanie odległości pomiędzy białkami. Można też osobno policzyć ciche 
mutacje, osobno pozostałe podstawienia nukleotydów. Następnie, dla eliminacji różnic 
częstości mutacji pomiędzy nukleotydami, użyć wyłącznie cichych mutacji - jako za
sadniczo neutralnych - dla obliczeń odległości pomiędzy bliskimi taksonami, a jedynie 
pozostałych - dla obliczeń dla taksonów odleglejszych, eliminując w ten sposób „szum 
filogenetyczny”.

Prawdopodobieństwa zastąpienia jednego nukleotydu innym wykazują szeroki za
kres zmienności pomiędzy kolejnymi parami zasad w obrębie danej sekwencji, a także 
różne zakresy i rozkłady tej zmienności dla różnych sekwencji (Yang 1996). Rozkłady 
częstości tych prawdopodobieństw opisuje się najczęściej, korzystając z tzw. rozkładu 
gamma (Ryc. 2.3), gdzie oś odciętych odpowiada częstości substytucji - częstości za
stępowania jednego nukleotydu innym na danej pozycji sekwencji, w ciągu miliarda lat 
- a oś rzędnych odpowiada proporcji par zasad dla których zachodzi ta częstość. 
Kształt rozkładu określa parametr a, dla jego wartości poniżej 1 rozkład jest L- 
-kształtny, powyżej 1 krzywa staje się dzwonowata. W rzeczywistych sekwencjach 
jądrowych i mitochondrialnych wartości a zawierają się w zakresie 0,16-1,37, najczę
ściej więc są to rozkłady L-kształtne; dla trzecich pozycji kodonów a osiąga wartość 
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1,58 (a 0,08-0,18 dla pozycji pozostałych: Yang 1996). Niskie wartości a odpowiadają 
dużej zmienności tempa substytucji, gdy wyższe mniejszej, by dla a = °° prawdopodo
bieństwo zmiany nukleotydu osiągało tę samą wartość dla wszystkich par zasad (f(r)= 
= 2/2) w sekwencji. Jest tak, bowiem współczynnik a równy jest odwrotności kwadratu 
współczynnika zmienności tempa substytucji.

Ryc. 23. Rozkład gamma. Na osi odciętych przedstawiono częstość substytucji r(podsta- 
wienie/nukleotyd/109 lat), na osi rzędnych flr), czyli udział par zasad, dla których zachodzi dana częstość 
substytucji. Kształt rozkładu określa parametr a. dla oKl rozkład jest L-kształtny, czyli częstość substytucji 
jest bardzo zróżnicowana: wysoka dla nielicznych pozycji, a niska dla większości. Wyższe wartości 
a charakteryzuje rozkład zbliżony do normalnego, dzwonokształtnego, gdy dla a bliskiego nieskończoności 
częstość substytucji jest dla wszystkich par zasad taka sama. Wg Yanga (1996)

W przypadku zróżnicowanego tempa substytucji „normalne” nieskory go wane odle
głości przedstawione wcześniej dadzą zaniżone oceny ewolucyjnych zmian. Aby tego 
uniknąć, dla szeregu modeli - jak JC czy K2P - istnieją modyfikacje, uwzględniające 
parametr a. Wystarczy we wzorach podanych wyżej zastąpić funkcję ln(x) wyraże
niem: cr(l -x /a) (Swofford i inni 1996). Podobnie zmodyfikować można i uogólnio
ny model odwracalny w czasie (GTR). Wartość a należy wpierw obliczyć za pomocą 
odpowiedniego programu lub wykorzystać dane z literatury dla podobnych fragmen
tów genomu u blisko spokrewnionych organizmów. Gamma-modyfikowane odległości 
GTR oraz odległości transformowane logarytmicznie-wyznacznikowo uznaje się za 
najbardziej uniwersalne. Uniwersalność zwykle jednak znów pociąga za sobą zwięk
szenie wariancji, a symulacje wykazały, że najprostsze modele często dają poprawną 
rekonstrukcję filogenezy - zwłaszcza dla krótkich sekwencji - pomimo niespełniania 
założeń modeli, na których są oparte (Swofford i inni 1996; patrz też Rozdział 4.6). 
W każdym razie jeżeli dwie odległości dadzą podobne wartości, należy zawsze wybrać 
prostszą, jako mającą mniejszą wariancję (Kumar i inni 1993).
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Dla sekwencji białka prostą miarą odmienności jest zaproponowana przez Kimurę 
(Page i Holmes 1998):

d = -ln(l - p -0,2p2),

gdzie p to proporcja pozycji, na których aminokwasy w jednej sekwencji są inne niż 
w drugiej. Jest to prosta, lecz bardzo niedoskonała odległość, nieoparta na ewolucyjnie 
realistycznych założeniach.



3. Analiza fenetyczna

3.1. Statystyczna analiza wielowymiarowa - wprowadzenie, 
macierze, rozkłady, jednorodność

Jak już wspominaliśmy w Rozdziałach 1.5 i 2.2, bez prawidłowo rozpoznanych 
homologii wynikiem analiz będzie systematyka fenetyczna, niezależnie od tego, jakiej 
techniki użyjemy. Wiemy też, że poprawne rozpoznanie homologii jest trudne, a często 
bywa zwyczajnie niemożliwe, zwłaszcza w przypadku słabiej poznanych grup, jak 
choćby większość bezkręgowców. Wówczas podstawą klasyfikacji będą nie pokre
wieństwa, lecz ogólne podobieństwo (overall similarity'), tak jak zakłada taksonomia 
fenetyczna. Odsyłając do bogatej literatury, przedstawiającej argumenty za i przeciw 
podejściu fenetycznemu (Sokal i Sneath 1963, Hennig 1966, Mayr 1969, Sneath i So
kal 1973, Wiley 1981, Matile i inni 1993, Kitching i inni 1998), musimy uznać, że sto
sowanie technik fenetycznych bywa koniecznością. Co więcej, metody te doskonale 
nadają się do wstępnego rozpoznania struktury danych. Wynikiem większości metod 
fenetycznych nie są drzewa. Wszystkie należą do statystycznej analizy wielowymia
rowej (SAW; multivariate statistical analysis - MSA). Choć podstawy teoretyczne 
wielu technik MSA opracowano jeszcze na przełomie XIX i XX stulecia, metody te są 
na tyle intensywne obliczeniowo, że stosować je zaczęto dopiero wraz z rozpowszech
nieniem komputerów. Łatwość ich użycia - jako że wchodzą w skład większości pa
kietów programów statystycznych - zaowocowała częstym, niejednokrotnie wręcz ru
tynowym stosowaniem, nie zawsze baczącym na spełnianie warunków zakładanych 
przez daną technikę bądź właściwą interpretację wyników. Metody MSA są skompli
kowane i często trudne do zrozumienia dla przeciętnego biologa, nieznającego choćby 
rachunku macierzowego, algebry liniowej czy analitycznej geometrii wielowymiaro
wej. Tutaj, z konieczności, przedstawimy jedynie techniki najużyteczniejsze w takso
nomii, traktując je w sposób skrótowy, uproszczony i intuicyjny. Zainteresowanych 
matematycznymi podstawami czy choćby bardziej formalnym wykładem, odsyłamy do 
licznych opracowań MSA (Hand 1981, Dunn i Everitt 1982, Bookstein i inni 1985, 
Krzanowski 1988, Pociecha i inni 1988, Morrison 1990, Jackson 1991, Reyment 1991, 
Everitt i Dunn 1992, Jajuga 1993, Rohlf 1994, Johnson i Wichem 1998), a szerszym, 
koncepcyjnym wprowadzeniem - do Kachigana (1991).

Gromadzone obserwacje dotyczą obiektów, którymi mogą być osobniki, populacje 
czy np. gatunki, a wychodząc poza taksonomię biologiczną - choćby akcje firm, pań
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stwa świata, produkty fabryki, procesy technologiczne bądź fizjologiczne, ekosystemy. 
Wygodne jest stosowanie dla obiektu określenia operacyjna jednostka taksonomicz
na (operational taxonomic unit - OTU) - jak wiemy, może nim być zarówno osobnik, 
jak i wyższa jednostka, przy czym nie musimy ani znać jej rangi, ani też wiedzieć, czy 
danej OTU odpowiada rzeczywiście jakaś odrębna grupa. Analizę prowadzimy dla n 
obiektów. Każdy z tych obiektów opisuje m zmiennych, czyli cech: Xb X2, ... Xm. 
Obiektem analizy MSA jest więc wielowymiarowa obserwacja dana wektorem 
zmiennych:

’V X11 X12 • • Xln

x2 , albo macierzą obserwacji: X =
X21 X22 • •• x2n

.V /ml Xm2 • •• xmn_

Obiekt można więc traktować jako punkt w m-wymiarowej hiper przestrzeni. Macierz 
obserwacji to bezpośredni wynik ustalenia wartości m zmiennych (cech) dla n obiek
tów, zwykle n OTU. Niekiedy wartości jakichś zmiennych dla pewnych obiektów nie 
znamy - dane są niekompletne. Metody MSA nie traktują brakujących danych 
w sposób sensowny, mamy więc do wyboru dwie możliwości. Jeżeli dla jakiegoś 
obiektu brak wielu danych, to obiekt ten usuwamy z macierzy, podobnie czynimy ze 
zmienną, której wartości są nieznane dla wielu obiektów. Natomiast gdy brakujących 
danych jest niewiele, to uzupełniamy je, podstawiając w ich miejsce wartości oszaco
wane, najczęściej korzystając z regresji liniowej. Teoretycznie macierz danych anali
zować można na dwa sposoby: badając związki pomiędzy zmiennymi (cechami) 
w przestrzeni obiektów (OTU’s), co znane jest jako technika R (R technique), albo 
śledząc zależności pomiędzy obiektami (OTU’s) w przestrzeni zmiennych (cech), co 
określane bywa jako technika Q (Q technique). Jakkolwiek oba podejścia bywają 
przydatne, w taksonomii zdecydowanie częściej stosuje się technikę Q; rozróżnienie 
pomiędzy tymi podejściami nie zawsze jest jednoznaczne (Sneath i Sokal 1973).

Choć zasadniczo techniki wielowymiarowej analizy są uogólnieniami odpowied
nich technik jednowymiarowych, to ich zrozumienie i prawidłowe wykorzystanie jest 
znacznie trudniejsze. Znajomość podstawowych technik statystyki jednowymiarowej 
jest konieczna, a zarazem pomocna. Jeżeli jednak techniki jednowymiarowe łatwo ilu
strować graficznie, danych jest na tyle niewiele, że już „gołym okiem” daje się do
strzec jakieś prawidłowości, a interpretacja biologiczna zarówno wyjściowych danych, 
jak i wyników analizy na ogół jest względnie prosta, to w przypadku MSA jest inaczej 
i bardzo łatwo niebezpiecznie zbliżyć się do modelu GIGO (garbage in, garbage out), 
dosłownie: „odpadki wprowadzamy jako dane i odpadki uzyskujemy jako wynik”. 
Model GIGO, szczególnie prawdopodobny w przypadku analizy czynnikowej (factor 
analysis) - nieprzydatnej w taksonomii numerycznej, więc pominiętej w tej książce - 
daje się uogólnić na praktycznie wszystkie techniki MSA, a niestety również na szereg 
publikacji wykorzystujących MSA w badaniach przyrodniczych. Aby się doń nie zbli
żać, należy starannie zbierać dane, dobierając takie, które mogą mieć znaczenie biolo
giczne, następnie starannie sprawdzić zbiór obserwacji, zwłaszcza pod kątem jedno
rodności i eliptyczności rozkładu. Należy też rozstrzygnąć, czy zastosujemy podej
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ście stochastyczne, czy jedynie opisowe (to drugie, jak pamiętamy, bezpieczniejsze). 
Dopiero następnym krokiem jest dobór metody, oczywiście uwzględniając też pytanie, 
jakiemu celowi analiza ma służyć. Ostatni krok to staranna analiza wyników, zwłasz
cza pod kątem prawdopodobnych błędów, a następnie interpretacja wyników, zgodna 
zarówno z wiedzą statystyczną, jak i biologiczną oraz zdrowym rozsądkiem.

Ryc. 3.1. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa (fix,y) dwuwymiarowego (zmienne x i y) rozkładu normal
nego. U góry widoczne poszczególne obserwacje, u dołu powierzchnia jednakowej gęstości

MSA może być stosowana dla zmiennych dyskretnych, lecz aparat matematyczny 
opracowany jest pełniej dla cech ciągłych, częściej zresztą spotykanych, i do nich 
ograniczymy się tutaj. Najpełniejszą charakterystyką wektora zmiennych X w popu
lacji jest rozkład wielowymiarowy, będący uogólnieniem znanego ze statystyki jedno
wymiarowej pojęcia rozkładu zmiennej losowej. Wielowymiarowy rozkład dla zmien
nych ciągłych określony jest funkcją gęstości, czyli nieskończenie wielu par postaci: 
(x,/(*)), gdzie: x - m-wymiarowy wektor, będący wartością wektora zmiennych X, 

/(x) - wartość funkcji gęstości dla wektora x, przy tym: > 0 i J[/(x)dx] = 1 (gdzie 
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całka obliczona jest dla zbioru wszystkich możliwych wartości wektora X: Jajuga 
1993). Najpowszechniej znanym wykresem funkcji gęstości dla rozkładu jednowymia
rowego jest charakterystyczna, dzwonowata krzywa Gaussa, charakteryzująca rozkład 
normalny. Dla m = 2, czyli rozkładu dwuwymiarowego, funkcja gęstości rozkładu 
normalnego ma podobną postać (Ryc. 3.1). Wartość maksymalną/(x) nazywamy mo
dalną rozkładu wielowymiarowego. Zarazem - podobnie jak dla rozkładów jednowy
miarowych - im wyższa wartość funkcji gęstości, tym wyższe prawdopodobieństwo 
wystąpienia wartości z niewielkiego otoczenia punktu odpowiadającego tej wartości. 
Najważniejszymi charakterystykami wielowymiarowego rozkładu są: wektor średnich 
rozkładu, macierz kowariancji rozkładu, macierz korelacji rozkładu i powierzchnie 
jednakowej gęstości rozkładu. Wektor średnich rozkładu wektora X to:

>1' <7H ĆT|2 .
■ ^lm'

p =
P2 , gdzie Pj = e(xj), a macierz kowariancji: S = °21 &22 • °2m

Pm. ml & m2 * _

gdzie: a jk = - e(xj )][xt Jak widać, elementy wektora średnich

rozkładu to wartości oczekiwane jednowymiarowych rozkładów poszczególnych 
zmiennych, wchodzących w skład wektora X. Elementy głównej przekątnej macierzy 
kowariancji to wariancje tych rozkładów jednowymiarowych, czyli kwadraty odchy
leń standardowych kolejnych zmiennych, zaś pozostałe elementy macierzy to kowa
riancje par zmiennych, tworzących wektor X. Macierz korelacji rozkładu wektora X 
jest określona jako:

1
P21

Pml

'Pil P12 • Plm

P21 P22 • ■ P2m

_Pml Pm2 • ' Pmm

P\2 Plm

1 - P2m
... 1 ...

Pm2 - 1

. gdzie: p jk =
jj °kk

Powyższe formuły dotyczą oczywiście ujęcia parametrycznego, czyli mogą być stoso
wane w modelu stochastycznym. W ujęciu opisowym będziemy mówić odpowiednio 
o średniej zbioru m (albo x), kowariancji zbioru sjk i korelacji zbioru rjk. Po
wierzchnie jednakowej gęstości rozkładu wektora X dane są równaniem: fix) = c, gdzie 
c to stała dodatnia, określająca wartość funkcji gęstości. Jeżeli powierzchnię gęstości 
rozkładu dwuwymiarowego przetniemy płaszczyzną prostopadłą do osi gęstości, na 
poziomie odpowiadającym wartości stałej c, to otrzymamy krzywą jednakowej gęsto
ści c.

Uogólnieniem powszechnie znanego jednowymiarowego rozkładu normalnego, 
o charakterystycznej, dzwonowatej krzywej gęstości, jest wielowymiarowy rozkład 
normalny. Odsyłając zainteresowanych matematycznym zdefiniowaniem tego rozkła
du i jego właściwości do wymienionych wyżej podręczników statystyki, poprzestańmy 
na sformułowaniu kilku ważnych uwag. Wielowymiarowy rozkład normalny jest naj
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lepiej opracowanym rozkładem wielowymiarowym i ma szereg dogodnych właściwo
ści. Krzywe jednakowej gęstości w-wymiarowego rozkładu normalnego są hiperelip- 
soidami, których centroidem jest p (spodziewana wartość średnia wektora X), a okre
ślone wartości gęstości c opisują części hiperprzestrzeni, w których zawierają się okre
ślone części badanej populacji (np. 50 czy 90%), czyli odpowiadają określonym praw
dopodobieństwom znalezienia się obiektu wewnątrz danego obszaru hiperprzestrzeni. 
Jest to analogiczne do własności rozkładu normalnego jednowymiarowego, gdzie wiel
kość odchylenia standardowego określa nam, w jakiej odległości od wartości średniej 
znajdzie się dana część populacji. Ponadto transformacja liniowa wektora zmiennych 
o rozkładzie normalnym wielowymiarowym będzie też mieć rozkład normalny wielo
wymiarowy, każdy zestaw wektorów jednowymiarowych wchodzących w skład wek
tora wielowymiarowego o rozkładzie normalnym będzie mieć rozkład normalny, roz
kłady brzegowe i warunkowe również będą wielowymiarowo normalne. Wreszcie ze
rowa kowariancja oznacza, że odpowiednie zmienne mają niezależne rozkłady.

Wielowymiarowy rozkład normalny uważa się za dobry model wielu populacji ba
danych statystycznie (choć tu warto wyraźnie rozróżnić między populacją w rozumie
niu statystyki a populacją biologiczną - dla tej ostatniej rozkład normalny najczęściej 
będzie zupełnie nieodpowiedni), a poza tym próby o dużej liczebności (w praktyce wy
starcza zwykle n>30) i pobrane losowo mają zwykle rozkład zbliżony do normalnego, 
bez względu na to, jaki rozkład miała populacja, z której je pobrano. W praktyce dane 
nigdy nie mają dokładnie rozkładu normalnego, co najwyżej zbliżają się doń. Warto 
przypomnieć wcześniejsze rozważania o rozkładach i obserwacjach nietypowych, nie
mal zawsze konieczna jest transformacja, odpowiednia do rodzaju zmiennej, aby roz
kłady jednowymiarowe zbliżyły się do normalności. Często to jednak zawodzi. Roz
kład w rzeczywistych populacjach niejednokrotnie odbiega od normalnego, mając 
„grube ogony” z dala od wartości średniej. Dla takich populacji stworzono szersze po
jęcie rozkładu eliptycznego, którego szczególnym przypadkiem jest rozkład normal
ny. Jest jednak wiele rozkładów niebędących rozkładami eliptycznymi (choćby „łama
nego pręta” - broken stick - patrz dalej), nierzadkich w przyrodzie. Nieraz też będzie
my mieć do czynienia z mieszanką rozkładów: np. dwiema grupami, o różnych para
metrach - a niekiedy i typie - rozkładu.

Warto podkreślić, że większość technik MSA opiera się na mocnym założeniu 
wielowymiarowej normalności bądź co najmniej eliptyczności badanej populacji. Za
łożenie to jest szczególnie ważne, gdy stosujemy ujęcie stochastyczne. W MSA 
w ujęciu stochastycznym będziemy mówić o „rozkładzie wielowymiarowym wektora 
zmiennych”, podczas gdy w ujęciu opisowym o „rozkładzie wielowymiarowym zbioru 
obserwacji”. Zastosowanie wielu technik MSA dla danych, które nie spełniają warunku 
wielowymiarowej eliptyczności, jest nieuprawnione: w miarę rosnących odchyleń od 
normalności czułość metod będzie malała, maleć więc będzie wiarygodność wyników 
i dość szybko osiągniemy stan, w którym opisywać będziemy nieistniejące byty oraz 
wykazywać niezachodzące zależności. Zanim więc zaczniemy analizy MSA, należy 
zbadać rozkład danych. Istnieją testy na wielowymiarową normalność (Jajuga 1993), 
jednak ich czułość zależy od wielkości próby, przy czym n powinno być większe od 
10 m - warunek zwykle nierealny, bowiem dla analizy prowadzonej na, powiedzmy, 
m = 20 zmiennych - wcale nie tak wielu w praktycznych zastosowaniach MSA - pró
ba musiałaby liczyć n = 10*20 = 200, a zmierzenie 20 wielkości u 200 okazów to już 
duży wysiłek; w dodatku w taksonomii zwykle jest więcej niż jedna próba - coś 
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z czymś się porównuje - więc należałoby te 4000 pomiarów wykonać co najmniej 
dwukrotnie. Pozostają więc inne techniki. Są to jednak - co częste w statystyce - testy 
jednostronne: możemy za ich pomocą wykluczyć normalność (eliptyczność) wielowy
miarowego rozkładu, natomiast niewykluczenie nie gwarantuje normalności (eliptycz- 
ności), choć oczywiście zwiększa ufność dla przeprowadzanych analiz.

Wiadomo, że jeżeli choć jeden z m jednowymiarowych rozkładów nie będzie roz
kładem normalnym, to wielowymiarowy rozkład, w którego skład wchodzi ten jedno
wymiarowy, również normalny nie będzie. Przeprowadzenie więc testów na normal
ność wszystkich rozkładów jednowymiarowych pozwoli nam na wykluczenie normal
ności rozkładu wielowymiarowego bądź na odrzucenie tych zmiennych, których roz
kłady wykluczają normalność wielowymiarowego rozkładu. Testami tymi sprawdzimy 
też efektywność wcześniejszych transformacji danych, a także jednowymiarową jedno
rodność zbioru obserwacji. Dla zbioru niejednorodnego, wyraźnie podzielonego na, 
powiedzmy, dwie grupy, w przypadku wielu technik najlepiej prowadzić analizy dla 
każdego ze zbiorów osobno. Obserwacje nietypowe należy starannie rozważyć, jak już 
była o tym mowa w Części 2; w każdym przypadku warto przynajmniej sprawdzić, czy 
nietypowość obserwacji nie jest wynikiem błędu. Oczywiście dwa rozkłady nawet ide
alnie normalne dać mogą rozkład dwuwymiarowy niebędący rozkładem normalnym, 
podobnie rozkład dwuwymiarowy może mieć obserwacje nietypowe, które nie są nie
typowymi w którymkolwiek z tworzących go dwóch rozkładów jednowymiarowych. 
Zarazem rozkład dwuwymiarowy łatwo przedstawić graficznie, w Kartezjańskim ukła
dzie współrzędnych (%!, x2).

Rozrzut punktów na płaszczyźnie, gdy mamy co najmniej 20-30 obserwacji, do
starcza szeregu informacji (Ryc. 3.2). Krzywa, którą można otoczyć zbiór punktów, 
jest przybliżeniem krzywej jednakowej gęstości zawierającej „prawie” cały rozkład, 
a gdy ma kształt eliptyczny, to sugeruje, że jest to rozkład eliptyczny, być może nawet 
normalny. Wówczas proporcja osi wielkiej i małej elipsy wskazuje na wartość korelacji 
obu zmiennych, tym wyższą, im proporcjonalnie mniejsza jest oś mała. Zagęszczenie 
punktów w jakimś rejonie wskazuje, że tam mniej więcej leży modalną funkcji gęsto
ści, natomiast obecność wyraźnie oddzielonych od siebie podzbiorów punktów wska
zuje, że rozkład jest mieszanką tylu rozkładów składowych, ile jest tych podzbiorów. 
Choć nie jest to gwarancją dwuwymiarowej normalności, to jednak pozbawiony ob
serwacji nietypowych i eliptyczny w zarysie zbiór punktów, zagęszczający się wzdłuż 
środkowych części obu osi elipsy, w dodatku uzyskany z dwóch rozkładów normal
nych, zwykle będzie dwuwymiarowym rozkładem normalnym: przypadki „patologicz
nych” rozkładów dwuwymiarowych, które, pomimo spełniania powyższych warun
ków, dwuwymiarowo normalne nie są, występują rzadko (Johnson i Wichern 1998). 
Musimy jednak sprawdzić każdą kombinację dwuwymiarową zmiennych, a takich 
kombinacji jest m(m - l)/2, czyli 45 dla m = 10, 190 dla m = 20, a 1225 dla m = 50. 
Przy większej liczbie zmiennych jest to więc uciążliwe, choć przy wykorzystaniu mo
dułów graficznych wielu z pakietów statystycznych nie wykracza poza możliwości. 
Zwykle zresztą uwzględnianych cech będzie mniej niż w wyjściowych danych, właśnie 
z uwagi na niemożność uzyskania normalności rozkładów wielu zmiennych.
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Ryc. 3.2. Rozrzut punktów przedstawiający dwuwymiarowe obserwacje. Eliptyczny kształt chmury punk
tów wskazuje, że rozkład jest eliptyczny, być może nawet normalny, a proporcje osi wielkiej i malej elipsy 
wskazują na dość wysoką wartość korelacji między a'i i xz. Zagęszczenie punktów wskazuje na rejon mo- 
dalnej funkcji gęstości, rozkład wygląda na jednorodny. Choć taki obraz nie gwarantuje dwuwymiarowej 
normalności, to jednak można się jej zwykle spodziewać

Często zdarzy się, że pomimo transformacji zbiór danych pozostanie niejednorod
ny. Wiele technik, choćby te oparte na metodzie najmniejszych kwadratów (np. regre
sja czy średnia), jest bardzo wrażliwych na niejednorodność zbioru i nawet pojedyncza 
obserwacja nietypowa może powodować zupełne załamanie techniki, czyli uzyskanie 
wyników całkowicie nieodzwierciedlających badanej rzeczywistości. W MSA brak 
rutynowych metod postępowania, gdy zbiór obserwacji nie jest jednorodny (w dodatku 
większość technik wymaga jednorodności eliptycznej). W ujęciu stochastycznym za 
jednorodny uważa się zbiór losowo pobrany z populacji, charakteryzującej się rozkła
dem eliptycznym. W ujęciu opisowym jednorodny jest zbiór, którego wszystkie ele
menty zawierają się wewnątrz hiperelipsoidy. Gdy zbiór nie jest jednorodny, możemy 
mieć do czynienia z mieszanką dwóch lub więcej jednorodnych zbiorów albo z jednym 
zbiorem, którego niejednorodność jest następstwem obecności obserwacji nietypo
wych. Niekiedy wyraźnie widać, że mamy do czynienia z, powiedzmy, dwoma zbio
rami i analizy prowadzić wówczas należy oddzielnie dla każdego z nich. W innych 
przypadkach możemy użyć funkcji klasyfikacyjnych, grupujących obiekty w, kolejno, 
2, 3, ..., j zbiorach, aż j + 1 da jeden zbiór pusty. Funkcje klasyfikacyjne, do których 
wrócimy w dalszych rozdziałach, iteracyjnie minimalizują odległości pomiędzy 
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obiektami należącymi do tej samej grupy, a maksymalizują pomiędzy obiektami nale
żącymi do różnych grup. Po sklasyfikowaniu obiektów w j grup (a w ujęciu stocha
stycznym zdefiniowaniu j rozkładów) przeprowadzimy oczywiście analizy dla każdej 
z nich oddzielnie.

Inna strategia to zastosowanie zbiorów rozmytych (Zadeh 1975, Jajuga 1993) - 
upraszczając, im bardziej nietypowa obserwacja, tym mniej należy do zbioru, a więc 
mniej waży; obserwacja może też należeć w, powiedzmy, 60% do jednego zbioru, 
a w 40% do innego. Często zbiór obserwacji podzielić się da na zwarty „rdzeń”, zawie
rający zdecydowaną większość obserwacji, i pewną liczbę obserwacji poza tym zbio
rem. Metody odporne zakładają, że właściwości badanego zbioru (populacji) dosta
tecznie dobrze odzwierciedlają elementy tego „rdzenia”, toteż pominięcie bądź też 
zdecydowanie niższe ważenie obiektów spoza „rdzenia” znacznie mniej obniży war
tość wyników niż przekłamania, będące następstwem uwzględnienia obserwacji niety
powych. W praktyce warto więc zastanowić się, czy pewnych obserwacji zwyczajnie 
nie pominąć.

3.2. Analiza głównych składowych

Analiza głównych składowych (principal component analysis - PCA) to bodaj czy 
nie najużyteczniejsza dla taksonomii technika MSA. Wprowadzona przez Hotellinga 
(1933), pozwala na redukcję danych i przejrzystą interpretację zarówno zależności po
między zmiennymi, jak i struktury zbioru obserwacji. Umożliwia transformację obser
wacji m-wymiarowych w dwuwymiarową przestrzeń, a więc geometryczną interpreta
cję struktury zbioru obiektów, wskazując istnienie ewentualnych skupisk - potencjal
nych taksonów - bez jakichkolwiek założeń a priori. PCA, jako technika graficznej 
prezentacji zbioru obserwacji wielowymiarowych, powinna być jednym z pierwszych 
etapów wielowymiarowej analizy danych. Technika ta pozwala na dostrzeżenie zależ
ności, które inaczej pozostałyby nieuchwytne.

Zasadę PCA najłatwiej zrozumieć, rozważając geometryczne własności zbioru dwu
wymiarowych, skorelowanych obserwacji (Ryc. 3.3). Jak pamiętamy, związek 
o charakterze korelacji zakłada niezależność obu zmiennych, nieuprawnione byłoby tu 
więc stosowanie regresji dla scharakteryzowania tendencji zaznaczających się w zbiorze. 
Dwuwymiarowość obserwacji oznacza też, że zamiast przedziałów ufności powinniśmy 
operować powierzchnią opisaną elipsoidalną krzywą jednakowej gęstości o zadanej 
wartości c. Dla dwuwymiarowego rozkładu normalnego musimy znać średnie z próby 
(x],x2), odchylenia standardowe (ii,i2) * kowariancję (i12 = ^*i*2 /(n-1)). 

Z geometrii pamiętamy, że elipsę opisują dwie prostopadłe do siebie główne osie (prin
cipal axes): wielka i mała, przecinające się w środku elipsy. Środkiem elipsy będzie tu 
więc wartość (x,,x2), a oś wielka przebiegnie tak, aby najlepiej zobrazować rozkład 
punktów. Osiągnięte to zostanie, jak w wielu technikach statystycznych, metodą naj
mniejszych kwadratów. Jak wiadomo, rzeczywiste wartości badanych zmiennych będą 
raz większe, innym razem mniejsze od wartości średnich - z definicji średniej arytme
tycznej wynika, że suma ich odchyleń równa będzie 0, niezależnie od tego, czy odchy
lenia były małe, czy duże. Jeżeli jednak odchylenia od średniej podniesiemy do kwa
dratu, to wartości ujemne znikną i suma kwadratów odchyleń, odpowiednio większa 
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lub mniejsza, będzie miarą dobroci odwzorowania. Dobieramy więc przebieg wielkiej 
osi elipsy tak, aby suma kwadratów odchyleń od osi głównej była najmniejsza. Rów
nanie wielkiej osi będzie miało postać: x1 = X] + bi (x2 - x2), gdzie b\ to współczyn
nik nachylenia wielkiej osi, analogicznie jak w równaniu regresji. Obliczamy go 
z równania:

(Sokal i Rohlf 1995).

Współczynnik nachylenia osi małej, prostopadłej do wielkiej, to: b2 = -\lbx. Aby opi
sać kształt elipsy, konieczna jest jeszcze znajomość proporcji długości wielkiej i małej 
osi, dana wielkością: / A 2 , gdzie: A2 = + s2 - A, (Sokal i Rohlf 1995).

Ryc. 3.3. Zbiór dwuwymiarowych obserwacji (*i i x2) przedstawiony na płaszczyźnie otoczyć można elip
są. Oś wielka i mała tej elipsy krzyżują się w punkcie o współrzędnych x,,x2. Geometrycznie osie te repre
zentują odpowiednio pierwszą i drugą główną składową
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Powyżej zdefiniowaliśmy w formalny sposób wartości 21 i Z2, ważne w MSA. Są to 
wartości własne (eigenvalues, zwane też latent roots lub characteristic roots) macie
rzy wariancji/kowariancji X^. Jak widać, są one miarą zmienności wyrażającej się 
wzdłuż tych osi, czyli częścią całkowitej wariancji, wyjaśnianej przez daną oś. Same 
zaś osie - wielka i mała - to wektory własne (eigenvectors, ale i latent vectors, cha
racteristic vectors) tejże macierzy. Im wyższa wartość korelacji, tym oś wielka jest 
większa, proporcjonalnie do małej. W rozpatrywanym przypadku w miejsce dwóch 
wyjściowych zmiennych X], x2 otrzymaliśmy dwie główne składowe (principal com
ponents), a więc o redukcji danych mówić tu trudno. Z drugiej strony, jak widać, 
pierwsza główna składowa, czyli oś wielka elipsy, wyjaśnia zdecydowaną większość 
zmienności i - być może - opis zmienności byłby dostateczny, gdyby drugą składową 
pominąć. Osie są z definicji prostopadłe (ortogonalne) do siebie, a więc formalnie 
niezależne (kąt prosty odpowiada korelacji r = 0). Warto jednak już tutaj przypomnieć, 
że jest to niezależność formalna, w dodatku opisująca jedynie brak zależności liniowej 
- w rzeczywistości uzyskane w ten sposób zmienne mogą nie być biologicznie nieza
leżne. Uogólniając rozważania na zn-wymiarową chmurę punktów, zawartą w obrębie 
hiperelipsoidalnego fragmentu hiperprzestrzeni, transformacja koordynatów tych 
punktów w dwuwymiarową przestrzeń dwóch spośród głównych składowych pozwala 
na wielką redukcję danych, które w dodatku stają się interpretowalne: w miejsce n 
obiektów opisanych przez m zmiennych uzyskujemy n obiektów charakteryzowanych 
przez dwie zmienne, będące głównymi składowymi. Główne składowe są m-wymia- 
rowymi hiperpłaszczyznami, przechodzącymi przez punkt będący wektorem średnich 
zbioru obserwacji i dobranymi tak, aby suma kwadratów odchyleń punktów, będących 
obserwacjami, była najmniejsza.

PCA przeprowadza się na macierzy wariancji/kowariancji lub korelacji - którą 
z nich wybrać, rozważymy dalej. Jednorodność zbioru obserwacji umożliwi zastoso
wanie PCA do badania wewnętrznych zależności pomiędzy zmiennymi, a wielowy
miarowo normalny rozkład pozwoli na interpretację wyników w kontekście elipsoid 
stałych gęstości i na wnioskowanie o parametrach rozkładu. Sama PCA natomiast nie 
wymaga założenia jednorodności zbioru czy wielowymiarowej normalności rozkładu, 
aby prawidłowo znaleźć główne składowe i wiernie rzutować obiekty w przestrzeń 
głównych składowych. Zresztą gdyby tak nie było, to technika ta nie mogłaby być wy
korzystywana do wskazywania zróżnicowania badanej populacji na grupy wcześniej 
niezdefiniowane.

Główne składowe są liniowymi kombinacjami współrzędnych wektora X, są unor
mowane (suma kwadratów współczynników kombinacji jest równa 1) i nieskorelowane 
z sobą. Pierwszą główną składową (PC1) wyznacza się w ten sposób, że tworzy się 
„nową” zmienną, która jest kombinacją liniową zmiennych oryginalnych i ma warian
cję największą spośród wszystkich możliwych unormowanych kombinacji liniowych 
tych zmiennych - analogicznie jak w omówionym przykładzie dwuwymiarowym znaj
dujemy oś wielką m-wymiarowej hiperelipsoidy, odzwierciedlającą („wyjaśniającą”) 
największą możliwą część ogólnej wariancji, czyli całkowitej zmienności we wszyst
kich m wymiarach. Będzie to największy wektor własny macierzy i będzie można mu 
przypisać określoną wielkość własną, równą wariancji pierwszej składowej, a więc im 
wyższa będzie ta wartość, tym więcej całkowitej zmienności wyjaśni ta główna skła
dowa. Główną składową interpretować można jako wynik przesunięcia oryginalnego 
układu współrzędnych, tak aby jego początek znalazł się w położeniu wielowymiaro
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wej średniej, a następnie obracania osi, aż jedna z nich biec będzie w kierunku naj
większej wariancji. Drugą główną składową (PC2) wyznacza się, tworząc kolejną 
„nową” zmienną, o największej wariancji spośród wszystkich kombinacji liniowych 
nieskorelowanych z PC1 (czyli ortogonalnych do PC1). Trzecia główna składowa jest 
kombinacją liniową tłumaczącą największą część zmienności spośród wszystkich orto
gonalnych do pierwszej i drugiej, itd. Formalnie dla macierzy o m zmiennych wyzna
czyć można m głównych składowych. Oczywiście wartości własne kolejnych składo
wych będą coraz niższe, czyli tłumaczyć będą coraz mniej ogólnej zmienności.

Normalizacja oznacza, że suma wartości własnych wszystkich m głównych składo
wych, równa sumie wariancji wszystkich zmiennych wchodzących w skład wektora X, 
równa jest też m. Jest to wygodne, bowiem gdy np. wartość własna dla, powiedzmy, 
drugiej głównej składowej wynosi 3,52, to intuicyjnie możemy to rozumieć jako tłu
maczenie przez tę składową tyle samo zmienności, co 3,52 wyjściowej zmiennej (choć 
oczywiście udział tych wyjściowych zmiennych w ogólnej zmienności będzie różny). 
Zarazem wielkość wartości własnej, podzielona przez m, wskażę nam część wariancji 
(czyli całkowitej zmienności) tłumaczoną przez daną główną składową (co najczęściej 
podaję się procentowo).

Wreszcie dla każdej składowej można obliczyć, co wiele pakietów statystycznych 
zapewnia, jakie części zmienności kolejnych zmiennych wyjaśnia ta składowa. Jak 
wiemy, każdą z głównych składowych traktować można jako ważoną kombinację 
wszystkich zmiennych oryginalnych, i te właśnie wagi (weights), gdy są wysokie, 
wskazują, które zmienne oryginalne mają największe udziały w danej składowej. Moż
na też obliczać korelację kolejnych zmiennych z daną składową (character loadings). 
Ta ostatnia miara bywa uważana za gorszą, bowiem odzwierciedla jedynie jednowy
miarowy związek danej zmiennej ze składową, nie uwzględniając zupełnie oddziały
wania pozostałych zmiennych, gdy waga jest miarą wielowymiarowej zależności 
(Johnson i Wichern 1998). Wydaje się to słuszne, choć w praktyce zazwyczaj wyższym 
wagom odpowiadają wyższe wartości korelacji. Ponadto oba te parametry nie wydają 
się zbyt użyteczne w taksonomii numerycznej, bowiem interpretacja określonej skła
dowej jako odzwierciedlającej właśnie te a nie inne zmienne jest mocno ryzykowna, 
a w dodatku wymaga jednorodności, a jeszcze lepiej wielowymiarowej eliptyczności 
rozkładu. W niejednokrotnie rutynowym obliczaniu udziałów poszczególnych zmien
nych w kolejnych składowych znajduje zapewne odbicie częste we wcześniejszej lite
raturze statystycznej mylenie PCA z analizą czynnikową (factor analysis) - choć tę 
ostatnią przeprowadza się niekiedy techniką PCA, to jej założenia są zupełnie inne 
i tam właśnie poszukuje się interpretacji merytorycznej składowych, co jest ryzykowne 
i czego tutaj czynić nie będziemy, choć niektórzy badacze uznają analizę czynnikową 
za odpowiednią bądź wręcz najwłaściwszą dla badań morfometrycznych (np. Books- 
tein i inni 1985).

Jak wspominaliśmy, PCA oblicza się dla macierzy wariancji/kowariancji albo ko
relacji. Wyniki będą zupełnie różne. Jak wiemy, wariancja to wielkość mianowana, 
a kowariancja może mieć różne rzędy wielkości, a więc dla jednych par cech być rów
na, powiedzmy, 1250, gdy dla innej 0,35. Tak więc w PCA prowadzonej na warian- 
cjach/kowariancjach cechy o większej wariancji ważyć będą więcej, toteż wynik zale
żeć będzie niemal wyłącznie od ich wartości. Nie musi to być wadą, choć najczęściej 
jest. PCA oparta na wariancji/kowariancji jest odpowiednia jedynie wówczas, gdy 
mamy merytoryczne przesłanki, aby uważać, że cechy bardziej zmienne mają większe 
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znaczenie w rzeczywistości odwzorowywanej przez naszą analizę. W przypadku - dla 
nas najczęstszym - badań morfometrycznych PCA oparta na macierzy wariancji/ko- 
wariancji jest odpowiednia wówczas, gdy możemy założyć model wzrostu osobników 
jako zwiększanie rozmiarów, proporcjonalne do absolutnej wariancji każdej ze zmien
nych. Jeżeli natomiast możemy założyć, że wzrost osobników obejmuje powiększanie 
wszystkich mierzonych zmiennych proporcjonalne do ich współczynników zmienności, 
odpowiedniejsze jest użycie macierzy korelacji (Dillon 1984). W praktyce zwykle nie 
potrafimy określić, który z modeli wzrostu lepiej opisuje nasze dane. Najczęściej więc 
nie będzie błędem użycie macierzy korelacji. Wyniki PCA będą identyczne dla macie
rzy korelacji obliczonych dla danych oryginalnych, a w każdym razie nienormalizowa- 
nych, i macierzy wariancji/kowariancji wyliczonych dla danych normalizowanych. 
W praktyce jednak, gdy obliczymy korelacje dla danych niestandaryzowanych, wyni
kiem będzie tłumaczenie mniej więcej 90% zmienności przez pierwszą składową, co na 
ogół nie jest pożądane. Polecić więc warto obliczanie macierzy korelacji na danych 
wcześniej standaryzowanych, co da mniej zmienności tłumaczonej przez pierwszą 
składową; taką procedurę zresztą wskazują Sneath i Sokal (1973).

Warto rozważyć pewne skrajne przypadki. Może się zdarzyć, że wszystkie korela
cje (lub kowariancje) są równe 0. Wówczas zestaw głównych składowych będzie 
identyczny z zestawem oryginalnych, nieskorelowanych zmiennych; jakakolwiek ana
liza zależności między zmiennymi ani też redukcja danych nie będzie możliwa dla ta
kiej m-wymiarowej sferoidalnej chmury punktów. Kolejne składowe będą miały takie 
same wartości własne. Dlatego też testuje się statystyczną istotność różnic wartości 
własnych dla kolejnych składowych (Rohlf 1994, Johnson i Wichern 1998). Inny przy
padek, z którym spotkać się można niejednokrotnie w biometrii, to takie same (lub 
niemal takie same) wartości wszystkich korelacji r w macierzy. Dzieje się tak 
w wyniku zależności wszystkich mierzonych wartości od jednego czynnika - zróżni
cowania rozmiarów w następstwie różnego wieku badanych osobników. Wówczas 
wartość własna pierwszej składowej: X| = 1 + (m - 1) r, a pozostałych: = ta = ... = 
= = 1 - r. Dla wielowymiarowego rozkładu normalnego hiperelipsoida jest wów
czas cygarowata. Do tego modelu zbliżają się często wyniki pomiarów różnych wiel
kości u kolejnych osobników w populacji. Inny przypadek to sytuacja, gdy ostatnia 
(lub parę ostatnich) wartość własna równa jest 0 albo niemal równa 0. Choć wyjaśnia
nie niemal całej zmienności przez co najwyżej parę „pierwszych” składowych jest wy
godne, pozwalając na zdecydowaną redukcję danych i ich łatwą interpretację, to jednak 
zerowa wartość własna ostatniej składowej jest niepokojąca. Oznacza, że w danych 
występują jakieś niedostrzeżone wcześniej liniowe zależności i co najmniej którąś ze 
zmiennych należy wyeliminować jako niepotrzebną albo wręcz powodującą błędne 
wyniki wielu analiz (choć dla samej PCA nie jest to specjalnie obciążające).

Mając już obliczone m głównych składowych, warto obejrzeć projekcje oryginal
nych obserwacji w ich przestrzeń: eliptyczność grupy punktów w przestrzeni kilku 
pierwszych składowych pozwoli na zorientowanie się, czy rozkład jest wielowymiaro
wo mniej więcej normalny, zaś obraz w przestrzeni paru „ostatnich” składowych wska
żę ewentualne podejrzane czy wręcz nietypowe obserwacje. Aby takie wnioskowanie 
miało sens, zbiór punktów powinien być duży (co najmniej 30 obiektów), ponadto 
n » m, czyli obiektów, powinno być znacznie więcej niż zmiennych je opisujących; 
PCA, w której hp. dla 20 obiektów mierzono 40 czy choćby 20 zmiennych, może dać 
zupełnie błędne wyniki i należy, w miarę możności, takiej strategii badań unikać.



81

Rzutowanie obiektów w przestrzeń głównych składowych może być interesujące, 
jednak zamiast m zmiennych oryginalnych mamy m głównych składowych, a więc 
oryginalne, „znaczące” zmienne zastąpiły zmienne abstrakcyjne, pozbawione pewniej
szej merytorycznej interpretacji. Pamiętamy jednak, że wartości własne są dla kolej
nych głównych składowych coraz mniejsze. Każdy pakiet statystyczny podaję nam 
wartości własne i procent wyjaśnianej zmienności, dla każdej PC i kumulatywnie 

, =Aj + A2 +... + At). Przykładowo:

Główne składowe
Wartości własne % ogólnej wariancji wyjaśnianej

składowej kumulatywnie składowej kumulatywnie
PC1 3,16 3,16 45,2 45,2
PC2 2,02 5,18 28,9 74,1
PC3 1,06 6,24 15,1 89,2
PC4 0,33 6,57 4,7 93,9
PC5 0,21 6,78 3,0 96,9
PC6 0,14 6,92 2,0 98,9
PC7 0,08 7,00 1,1 100,0

Jak widać, już trzy główne składowe wyjaśniają niemal 90% zmienności siedmiu 
wyjściowych zmiennych, niewątpliwie więc dostatecznie dokładny opis zależności 
osiągnąć można, pomijając część składowych. Pozostaje rozstrzygnąć, ile. Jednoznacz
nej odpowiedzi nie ma. Kryteria to wielkość wartości własnych oraz procent tłumaczo
nej zmiennej - oczywiście znaczące dokładnie to samo, jako że to drugie oblicza się 
z pierwszego. Często zakłada się, że określony procent - np. 75 bywa dostateczny - 
wyjaśnianej zmienności wystarcza, by inne zmienne pominąć. Wówczas w powyższym 
przykładzie jedynie PC1 i PC2 wymagałyby uwzględnienia. Albo też zakłada się, że 
skoro wartość własna jednej zmiennej wyjściowej „odpowiada” jedności, to uwzględ
nianie składowych o wartości własnej niższej niż 1 nie ma sensu; tak jak wyjaśnianie 
mniej niż ).\Jm ogólnej wariancji przez ¿-tą składową (oczywiście tutaj dla A = 1 część 
wyjaśnianej wariancji byłaby równa 1/7 = 14,3%). Zgodnie z tym kryterium PC3 for
malnie należałoby jeszcze uwzględnić, jednak niekoniecznie. Kryteria powyższe nie 
mają teoretycznego uzasadnienia, praktycznie są wygodne, lecz nie wolno ich stosować 
ślepo.

Wartości własne kolejnych składowych nanieść można na wykres (Ryc. 3.4) ilu
strujący, jak maleją. Jest to tzw. scree plot. Scree to piarg czy osypisko - wykres 
przedstawia stromy klif lub omywany prądem brzeg rzeki, poniżej którego występuje 
sedymentacja, czyli gromadzenie się rumoszu. Sedymentacja możliwa jest oczywiście 
jedynie wówczas, gdy stok nie jest zbyt stromy, i o to właśnie tutaj chodzi: wykres 
wskażę nam, od której głównej składowej wartości własne zaczną spadać powoli: jest 
to ta składowa, której już nie warto uwzględniać. I to kryterium wskażę na pierwsze 
3 składowe, choć często różne kryteria dają odmienne wyniki.

Jak wspominaliśmy, PCA nie zakłada jakiejkolwiek struktury zbioru obserwacji, 
ani jego jednorodności, ani dających się wyróżnić podzbiorów, i to jest jej ogromną 
zaletą. Nie znaczy to jednak, aby jakiekolwiek założenia były obce tej technice. Anali
za głównych składowych bada zależności pomiędzy zmiennymi, czy one są, czy też ich 
nie ma. Stąd wspomniana wcześniej konieczność testowania różnic pomiędzy warto
ściami własnymi. Technika ta dzieli ogólną wariancję pomiędzy kolejne składowe, 
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wybierając kolejno malejące części tej zmienności. Byłoby tak również wówczas, gdy
by rzeczywistych zależności nie było. Oczywiście całkowity brak zależności to sytu
acja niezwykła i raczej czysto teoretyczna - zwłaszcza w złożonym układzie jakieś 
zależności zawsze wystąpią, choć może to być dziełem przypadku i nie odzwierciedlać 
rzeczywistych związków. Gdyby tak było - tzn. wszystkie zależności były dziełem 
przypadku - podział ogólnej wariancji byłby zgodny z modelem broken stick, czyli 
łamanego pręta (Rohlf 1994). Rozkład taki, bynajmniej nierzadki w przyrodzie, odpo
wiada modelowi pręta, którym uderzamy raz po raz - wielokrotnie odłamią się krótkie 
kawałki, rzadko dłuższe. Kształt rozkładu broken stick przypomina scree plot z Ryc. 
3.3. Warto więc porównać procenty tłumaczonej wariancji, obliczone dla kolejnych 
głównych składowych, z wartościami obliczonymi dla modelu broken stick. Oczywi
ście są to wartości krytyczne, czyli odrzucić powinniśmy te składowe, dla których 
wartości są niższe.

Ryc. 3.4. Wykres wartości własnych głównych składowych, tzw. scree plot. Jak widać, od czwartej głównej 
składowej wartości własne - a więc udziały tłumaczonej zmienności - spadają powoli, więc trzecia, może 
czwarta główna składowa są ostatnimi, które warto uwzględnić
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W morfometrii wybór składowych ma jeszcze jeden ważny aspekt. Przyjmuje się, 
że pierwsza główna składowa (PC1) odzwierciedla głównie zróżnicowanie wielkości, 
a także dymorfizm płciowy czy ewentualny polimorfizm (np. Gould 1977), natomiast 
następne zmienne to tzw. zmienne kształtu, czyli odzwierciedlające różnice morfome
tryczne, inne niż wynikające z różnic ogólnych rozmiarów. Jeżeli więc nie badamy 
zróżnicowania wielkości, to PC1 powinniśmy odrzucać, koncentrując się na następ
nych zmiennych. Nie należy jednak, jak to się zdarza w literaturze, uważać pierwszej 
głównej składowej za odzwierciedlającą wyłącznie zróżnicowanie ogólnych rozmiarów 
ani tym bardziej pozostałych za wolne od wpływu zróżnicowania ogólnej wielkości 
(„size free"): są one rzeczywiście słabo związane z rozmiarami, ale jednak związane. 
Zwykle więc będziemy uwzględniać składowe drugą i trzecią - tym istotniejsze jest, by 
pierwsza składowa nie tłumaczyła, powiedzmy, 90% wariancji, bo wówczas już trzecia 
- a może nawet druga - będą wyjaśniały mniej niż zgodnie z modelem broken stick. 
Graficznie zilustrować możemy co najwyżej trzy wymiary, choć precyzyjnie jedynie 
dwa (Ryc. 3.5). Można się więc zastanowić, czy projekcja danych w przestrzeń drugiej 
i trzeciej składowej wyjaśni nam dostateczną część zmienności, czy będzie dostatecz
nie wiernym obrazem zależności pomiędzy obiektami. Teoretycznie nie musi tak być, 
choć najczęściej jest.
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Ryc. 3.5. Obiekty należące do pięciu różnych OTU (OTU1-OTU5), rzutowane w przestrzeń drugiej (PC2) 
i trzeciej (PC3) głównej składowej. Widać zarówno odrębność kolejnych OTU, jak i wzajemne położenie 
w przestrzeni głównych składowych, wskazujące np., że OTU4 jest bliższy OTU3 niż OTU2

Wspomniana maksymalizacja wyjaśnianej wariancji przez PCA powoduje, że bra
kujące dane mają niekorzystny wpływ na wynik - każdorazowy brak wartości danej 
cechy dla jakiegoś obiektu zmniejsza wariancję tej cechy, a więc i jej udział w two- 
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rżeniu składowych. Zarazem obiekty, dla których brakuje wartości niektórych cech, 
grupowane będą bliżej centroidu, niż gdyby wartości te były włączone do analizy. Po
nadto PCA zakłada, że projekcja punktów w w-wymiarową przestrzeń wyjaśnia mak
symalną część stwierdzonej zmienności, a to powoduje wyższe ważenie większych 
odległości. Analiza głównych składowych będzie więc notorycznie zaniżała odległości 
pomiędzy bliskimi sobie obiektami, natomiast odległości większe, zwłaszcza pomiędzy 
dającymi się wyodrębnić większymi grupami, odtworzy wiernie. Dla ominięcia tego 
mankamentu, tzn. wskazania lokalnych dystorsji w danych, zwykle rzutuje się na pro
jekcję OTU w przestrzeń PC tzw. najkrótsze drzewo połączeń (minimum spanning tree 
- MST), które omówimy dalej (Rozdział 3.6).

3.3. Analiza głównych współrzędnych

Jak pisaliśmy, jednym z zastosowań analizy głównych składowych jest znajdowa
nie dwuwymiarowego, na płaszczyźnie, przybliżenia konfiguracji w-wymiarowych 
obserwacji, uzyskiwane na drodze minimalizacji sumy różnic kwadratów oryginalnych 
odległości euklidesowych i kwadratów euklidesowych odległości transformowanych, 
mierzonych na płaszczyźnie. Zadanie to wykonać można również korzystając z analizy 
głównych współrzędnych (principal coordinate analysis). Metoda ta, wprowadzona 
przez Gowera (1966), zaliczana jest do technik wielowymiarowego skalowania (mul
tidimensional scaling - MDS): inaczej nazywana jest metrycznym skalowaniem 
wielowymiarowym (metric MDS). Podobnie jak PCA pozwala na przybliżenie kwa
dratów odległości m-wymiarowych kwadratami odległości dwuwymiarowych, zarazem 
odległości nie muszą być Euklidesowe: mogą to być jakiekolwiek odległości, byle 
spełniały warunek trójkąta.

Wyjściową macierz odległości dy, o wymiarach n x n, transformujemy w tzw. ma
cierz podobieństw obserwacji C, również o n x n elementach określonych jak następuje 
(Sneath i Sokal 1973, Jajuga 1993): c„ = 0, ctJ =-0,5d?, dla i* j. Następnie ma

cierz C transformuje się w macierz B, tak samo o wymiarach n x n, o elementach okre
ślonych równością:

n n

Oznacza to, że każda z oryginalnych odległości dyjest korygowana poprzez odjęcie od 
niej średniej wszystkich elementów dy z jej rzędu macierzy, następnie odjęcie średniej 
wszystkich elementów z jej kolumny, po czym dodanie średniej wszystkich elementów 
całej macierzy C. Następnie wyznacza się kolejne największe wartości własne macie
rzy B, oznaczone odpowiednio Zj, /2. ■ lk , odpowiadające im wektory własne wi 
i U2, ... uk. Ostatni krok to normalizacja wektorów własnych, tak aby suma kwadratów 
wektora ¿-tego odpowiadała wartości własnej tego wektora: macierz znormalizowa
nych wektorów własnych dostarcza koordynatów kolejnych OTU na głównych osiach.

Jak łatwo dostrzec, odwzorowanie w-wymiarowej konfiguracji punktów w mniej
szej liczbie wymiarów jedynie wyjątkowo może być idealne. Wystarczy sobie wyobra
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zić sytuację, gdy odległości pomiędzy wierzchołkami trójkąta musimy przedstawić 
jednowymiarowo, czyli na prostej - jest to przypadek redukcji zaledwie jednego wy
miaru, gdy w miejsce niezbędnych dla pełnego przedstawienia zależności dwóch wy
miarów musimy użyć jednego. Jest to oczywiście daleko prostsze niż redukcja, po
wiedzmy, m = 30 wymiarów do dwóch, najwyżej trzech, a i tak wieme odwzorowanie 
trójkąta na prostej nigdy nie będzie możliwe. Rzecz jasna, odwzorowanie będzie raz 
lepsze, innym razem gorsze, zależnie od danych. Stąd konieczność sformułowania ja
kiegoś kryterium dobroci odwzorowania. Dla dwuwymiarowego przypadku analizy 
głównych współrzędnych będzie to współczynnik przybierający wartości w przedziale 
<0, 1>, tym wyższe, im dokładniejsze przedstawienie konfiguracji OTU na płaszczyź
nie (Jajuga 1993):

i=l

Analiza głównych współrzędnych prowadzona na odległościach obliczonych dla 
wartości standaryzowanych da identyczne wyniki, jak analiza głównych składowych 
prowadzona na korelacjach. W przypadku, gdy dla niewielu obiektów mierzono wiele 
zmiennych, analiza głównych współrzędnych będzie obliczeniowo prostsza, co jednak 
nie ma większego znaczenia przy możliwościach dzisiejszych komputerów. Ważne 
natomiast jest wierniejsze niż w przypadku analizy głównych składowych odwzorowa
nie położenia względem innych tych właśnie obiektów, dla których opisujące je dane 
są niekompletne (Rohlf 1994). Najważniejsze wydaje się jednak to, że dla analizy 
głównych współrzędnych wystarcza sama macierz odległości, więc możemy tą techni
ką badać np. dane z literatury (choćby dla sprawdzenia wyników analizy skupisk), gdy 
opublikowano jedynie odległości, jak też spotykane niekiedy dane będące wyjściowo 
odległościami (jak dla reakcji immunologicznych czy hybrydyzacji DNA). W dodatku 
wykorzystać możemy całą gamę współczynników odległości czy asocjacji, jak długo 
wynikiem obliczeń nie będą duże ujemne wartości własne macierzy B.

3.4. Nieliniowe skalowanie wielowymiarowe

Niejednokrotnie zdarza się, że każda liniowa transformacja w przestrzeń ę-wymia- 
rową oryginalnych odległości pomiędzy obiektami przedstawia oryginalną konfigura
cję obiektów w sposób niezadowalający, zbyt niezgodny z wyjściową. Wówczas lepsze 
wyniki osiągnąć można - na ogół, choć nie zawsze - za pomocą nieliniowego skalo
wania wielowymiarowego (nonlinear multidimensional scaling — nonlinear MDS), 
wprowadzonego przez Sheparda (1962, 1966, 1980) i Kruskala (1964a, b). Technika ta 
zakłada, że funkcja transformująca oryginalne n obserwacji (pomiędzy którymi wystę
puje j = n(n - 1 )/2 odległości luo podobieństw) w q-wy miarową przestrzeń nie jest li
niowa, a jedynie monofoniczna - czyli niezmieniająca uporządkowania odległości (od 
najmniejszej do największej): jeżeli d^ <diiki <...<dijk_, to po transformacji:
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< ^*2 < ■" < ' dlatego można stosować różne odległości lub miary podobień

stwa, a nawet subiektywne rangi - wystarczy uporządkować różnice bądź podobień
stwa, od najmniejszych po największe - co bywa użyteczne, zwłaszcza gdy brak 
obiektywnych miar odległości czy podobieństw. Nieliniowe MDS umożliwia znalezie
nie - gdy mamy zestaw odległości bądź podobieństw pomiędzy n obserwacjami - ta
kiego odwzorowania w możliwie najniższej liczbie wymiarów (q < n- 1), aby wza
jemny układ zależności „niemal odpowiadał” oryginalnemu. Gdy uda się ten układ 
odwzorować zadowalająco w dwóch bądź trzech wymiarach, to złożone częstokroć 
zależności można przedstawić w przejrzysty, graficzny sposób. To właśnie sprawia, że 
nieliniowe MDS jest szeroko stosowane w taksonomii, ale też np. ekologii czy psy
chologii.

Nieliniowe MDS jest koncepcyjnie proste, należy jednak do technik „obliczeniowo 
intensywnych”. Oryginalne odległości lub podobieństwa zostają uszeregowane od naj
mniejszych po największe. Zachowując to uporządkowanie - na ile to możliwe - roz
mieszcza się obiekty w ^-wymiarowej przestrzeni i oblicza współczynnik wierności 
odwzorowania (Stresś). Następnie nieco zmienia się położenie punktów i znów obli
cza współczynnik: gdy ma wartość niższą, to nowy układ uznaje się za lepszy, gdy 
wyższą - poprzedni układ jest właściwszy. Kolejne iteracje powtarza się tak długo, aż 
niemożliwe jest dalsze zmniejszenie wartości współczynnika. Najczęściej używa się 
jednego z dwóch współczynników jakości odwzorowania: Stress(q) (Kruskal 1954a) 
i SStress (Takane i inni 1977):

Stress(q) =
sęk”-«'?’]2

i< k

1/2

to odległości w g-wymiarowej przestrzeni, spełniające sformułowany wyżej wa
runek monotoniczności; nie są to odległości w tym sensie, jak opisane w Rozdziałach 
2.9-2.12, a raczej kolejne numery na liście, porządkującej odległości według ich war
tości. Jak łatwo zauważyć, dla wszystkich odległości spełniających ten warunek mia
nownik w obu przypadkach będzie równy zeru, a więc doskonałe odwzorowanie od
powiadać będzie wartościom zerowym obu współczynników, gdy zupełne niezacho
wanie kolejności - wartości 1. Dla Stress(q) Kruskal zaproponował umowną interpre
tację wartości: 0,2 - odwzorowanie złe, 0,1 - odwzorowanie słabe, 0,05 - odwzorowa
nie dobre, 0,025 - odwzorowanie znakomite, 0,000 - doskonałe. Dla SStress wartości 
poniżej 0,1 uważa się za wskazujące na dobre odwzorowanie.

Obiekty rozmieszczone w wyniku nieliniowego MDS w ^-wymiarowej przestrzeni 
traktować możemy jako ę-wymiarowe obserwacje (ich koordynaty odpowiadają warto
ściom kolejnych „cech”), które graficznie najdogodniej przedstawić w przestrzeni ich 
głównych składowych. Wraz z rosnącą liczbą wymiarów wartości Stress(q) czy SStress 
maleją, by dla q = n - 1 osiągnąć zero. Brak jakiejś reguły określającej, ile wymiarów 
należy uwzględnić - wszystko zależy od danych. Oczywiście im mniej, tym lepiej, 
a dla graficznego przedstawienia najlepiej, aby to były dwa, co najwyżej trzy wymiary 
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(Ryc. 3.6). Zaczynamy więc od dwóch, jeżeli nie uda się uzyskać dostatecznie niskich 
wartości Stress(q) bądź SStress, to wprowadzamy trzeci wymiar. Gdy to nadal nie wy
starcza, warto sporządzić wykres najniższych wartości tych współczynników dla kolej
nych wartości q. Wykres ten będzie miał postać omawianego przy analizie głównych 
składowych scree plof, podobnie jak tam, wartości „ze strefy akumulacji osadu” można 
już nie uwzględniać. Gdy wymiarów musi być więcej niż trzy, to warto przeprowadzić 
na finalnej konfiguracji analizę głównych składowych, aby w niższej liczbie wymiarów 
uwidocznić główne tendencje w grupowaniu obiektów.

Ryc. 3.6. Nieliniowe skalowanie wielowymiarowe, obliczone dla wartości 0 między parami populacji By- 
thinella z Europy Środkowej. Grupowanie kolejnych populacji (1-20) przedstawiono w przestrzeni trzech 
pierwszych wymiarów, a dla wskazania lokalnych dystorsji na wykres naniesiono najkrótsze drzewo połą
czeń. Najbardziej odrębne są populacje 20 i 5, odrębne są też 1, 2, 3, 6 i 12. Pozostałe, poza nieco bardziej 
odrębnymi 13, 18 i 19, leżą skupione blisko centroidu. Warto zwrócić uwagę, że np. populacje 1 i 3 w rze
czywistości nie są tak sobie bliskie jak na rysunku - najkrótsze drzewo połączeń bezpośrednio ich nie łączy, 
podobnie 18 i 19,12 i 19 czy 6 i 13. Za: Falniowski i inni (1999)

Nieliniowe MDS, jak wspominaliśmy, przeprowadzić można nawet na umownych 
rangach. Jest też mniej wrażliwe niż analiza głównych składowych, a nawet analiza 
głównych współrzędnych, na brak części danych (Rohlf 1994). Inną zaletą nieliniowe
go MDS jest wierne odtwarzanie zarówno większych odległości pomiędzy całymi sku
piskami (podobnie jak w analizie głównych składowych), jak i niewielkich odległości 
pomiędzy obiektami wewnątrz samych skupisk (podobnie jak w analizie skupisk, na
tomiast inaczej niż w analizie głównych składowych: Sneath i Sokal 1973).
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Nieliniowe MDS nie jest jednak wolne od wad. Obliczeniowo intensywne, działa na 
zasadzie iteracyjnej minimalizacji wartości zadanego współczynnika - jak w każdym 
przypadku tego typu, algorytm znajduje tzw. lokalne optimum, poza które wyjść nie 
może. Uzyskana najniższa wartość Stress(q) bądź SStress bynajmniej nie musi być 
najniższą możliwą dla analizowanych danych, po prostu jakiekolwiek dalsze niewielkie 
modyfikacje uzyskanego układu obiektów nie przyniosą zmniejszenia wartości współ
czynnika. Konieczne jest przeprowadzenie kolejnych obliczeń od początku, wychodząc 
od innej początkowej konfiguracji, wówczas wartość może być niższa. Podobne pro
blemy napotkamy dalej, przy poszukiwaniu drzew najlepszych pod względem przyję
tego kryterium optymalizacji. I tu i tam rozwiązaniem jest wielokrotne powtarzanie 
obliczeń. Dla nieliniowego MDS pięć powtórzeń to minimum, a im więcej, tym lepiej 
- kilkadziesiąt powinno na ogół wystarczyć. Warto też zacząć obliczenia od wstępnej 
konfiguracji, uzyskanej z analizy głównych składowych bądź analizy głównych współ
rzędnych. Wówczas mamy pewność, że wynik nieliniowego MDS przynajmniej nie 
będzie gorszy od konfiguracji uzyskanej tamtymi metodami. Wreszcie zdarzyć się mo
że, że uzyskamy wartość Stress(q) bądź SStress bliską zera, podczas gdy odwzorowa
nie będzie bardzo niedoskonałe. Bywa tak wówczas, gdy wyjściowe odległości mają 
wartości silnie skupione w paru przedziałach. Aby uniknąć takiego błędu, warto 
sprawdzić monotoniczność transformacji, oglądając położenie punktów w układzie 
współrzędnych, którego osią odciętych są wartości oryginalnych, a rzędnych - trans
formowanych odległości (Rohlf 1994).

3.5. Analiza odpowiadania

Analiza odpowiadania (correspondence analysis — O.K) należy do technik graficz
nej reprezentacji związków pomiędzy zmiennymi w przestrzeni o niewielu wymiarach: 
można ją więc zaliczyć do technik wielowymiarowego skalowania, choć w pewnych 
aspektach przypomina też analizę głównych składowych. Analizę głównych składo
wych przeprowadza się dla n obiektów, dla których znamy wartości m cech, podczas 
gdy analizę odpowiadania prowadzi się na tablicy wielodzietnej, zestawiającej często
ści lub liczebności. Wymienionym wcześniej przykładem takich danych mogą być 
częstości poszczególnych allozymów w kolejnych loci u różnych gatunków, ale rów
nież udziały różnych gatunków w próbach z różnych stanowisk, częstości różnych 
barw upierzenia u kolejnych gatunków ptaków czy udziały poszczególnych pierwiast
ków w strukturach zmineralizowanych różnych taksonów.

Tablica wielodzielna liczy / rzędów i J kolumn, a obiektem analizy są związki mię
dzy kolejnymi rzędami - grupowanie rzędów, między kolejnymi kolumnami - grupo
wanie kolumn, a także związki między kolumnami a rzędami. Wynikiem będą wykresy 
złożone odpowiednio z I punktów odpowiadających rzędom oraz J punktów reprezen
tujących kolumny, a wzajemne położenie punktów będzie odzwierciedleniem związ
ków: bliskie sobie punkty reprezentujące rzędy wskazywać będą rzędy o podobnych 
profilach (podobnym rozkładzie wartości w kolejnych kolumnach), a położone koło 
siebie punkty odpowiadające kolumnom - kolumny o podobnych profilach (podobnym 
rozkładzie wartości w kolejnych rzędach). Ponadto, gdy punkty odpowiadające okre
ślonym kolumnom są bliskie punktom odpowiadającym określonym rzędom, to wska
zuje to na kombinację spotykaną częściej niż gdyby wartości w rzędach nie miały 
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związku z wartościami w kolumnach. W analizie głównych składowych odległości 
Euklidesowe kwantyfikują związki pomiędzy obiektami, a korelacje bądź kowariancje 
- pomiędzy cechami, gdy w analizie odpowiadania związki pomiędzy poszczególnymi 
kolumnami, a także pomiędzy poszczególnymi rzędami kwantyfikuje ta sama odle
głość y2, określona dla kolumn (rzędów) i i j:

gdzie x.i - średnia wartość dla kolumny (rzędu) z, x.j - średnia wartość dla kolumny 
(rzędu) j. Można by więc przeprowadzić analizę głównych współrzędnych, korzystając 
z macierzy odległości y2, obliczonych między wszystkimi rzędami i między wszystki
mi kolumnami. Wyniki takiej analizy będą jednak inne niż dla analizy odpowiadania, 
bowiem w analizie odpowiadania obiekty są ważone, zgodnie z ich częstościa
mi. W analizie odpowiadania dane dopasowuje się do następującego modelu (Rohlf 
1994): 

r
fij = -jfif.Ą 1 +

gdzie /¡J to obserwowane względne częstości (x,/*..), fi i fj to względne częstości rzę
dów i kolumn, Aj to £-ta wartość własna, a i//,* i są elementami macierzy czynników 
(factors) rzędów i kolumn. Gdyby wartości własne były równe zeru, to kolumny i rzę
dy macierzy byłyby całkowicie niezależne.

Analizę związków występujących w tablicy wielodzielnej X rozpoczyna się od od
powiedniego centrowania i skalowania macierzy o / rzędach i J kolumnach (/ > J). Je
żeli sumę częstości w macierzy X oznaczymy n, to nową macierz P, zwaną macierzą 
odpowiadania (correspondence matrix), konstruujemy, dzieląc każdy z elementów X 

xi> 1przez n: Pa =—, dla i = 1, 2, ..., I,j= 1, 2, ..., J, czyli P =— X . Macierz odpo- 
n (w) niw)

wiadania centrujemy. W analizie głównych współrzędnych macierz odległości bądź 
podobieństw centrowaliśmy, odejmując średnie dla rzędu i kolumny, po czym dodając 
średnią dla całej macierzy. W analizie odpowiadania natomiast dla każdej wartości 
z macierzy odpowiadania odejmujemy iloczyn sum rzędu i kolumny, do których należy 
ta wartość:

Pij = Pij “ ricj, dla i = 1, 2,.... I, j = 1, 2,..., J, czyli P = P - rc', gdzie:

ri = ^Pij= > dla ' = t 2- •••> A czyH 
M ;=i n

r = r 1 ,
(/xl) (/x/)(/xl)
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cj: = = ’dla> =lł 21 •••’J' czyH
i=i ;=i n

c = r 1 .
(Al) (?x/)(/xl)

Następnie definiujemy macierze diagonalne: Dr = diag (rit ri, .... r,), Dc = diag (ci, cz, 
cj), po czym konstruujemy macierz skalowaną: P* =D71/2 P D“1/2 , w której dla 

(/x/) (/x/) (/jJ) (JxJ)
elementu (i,j):

. Pij ~ ricj 
Pa = /----- •

vr'c>

Opis dalszych operacji wymagałby od Czytelnika znajomości rachunku macierzo
wego, toteż zainteresowanych odsyłam do literatury (Greenacre 1984, Lebart i inni 
1984, Johnson i Wichem 1998). Dekompozycja macierzy P* pozwala obliczyć macierz 
A = diag (Ai, Ał .... Ay_i), zawierającą kolejne wartości własne macierzy P*, uporząd
kowane od największej po najmniejszą. Dalsze operacje na macierzach prowadzą do 
obliczenia macierzy czynników i/fy i rzędów i kolumn. W ten sposób zdefiniowany 
zostaje układ współrzędnych, w który rzutowane będą punkty, odpowiadające kolej
nym kolumnom i rzędom. Następny krok to obliczenie koordynatów tych punktów. 
Pierwsze dwie kolumny macierzy - zarówno dla kolumn jak i rzędów macierzy wyj
ściowej - to współrzędne w dwóch wymiarach najpełniej (choć oczywiście niekom
pletnie) obrazujących zależności w przestrzeni dwuwymiarowej. W obrębie punktów 
obrazujących kolumny bądź wśród punktów reprezentujących rzędy, odległości \ na 
wykresie odzwierciedlają liniowo różnice między kolumnami bądź między rzędami. 
Skalowanie jest to samo dla rzędów i kolumn, a więc można je przedstawić razem na 
tym samym wykresie - co też zwykle się robi i co wskazuje w przejrzysty sposób za
leżności między rzędami i kolumnami. Warto jednak podkreślić, że analiza odpowia
dania bezpośrednio nie obrazuje bliskości między rzędami a kolumnami poprzez zróż
nicowane odległości na wykresie (Johnson i Wichem 1998), bezpośredniej miary takiej 
odległości ta technika nie definiuje ani nie wykorzystuje. Dlatego też zależności po
między kolumnami a rzędami można rozpatrywać, porównując rozmieszczenie 
wszystkich punktów jednej kategorii z rozmieszczeniem punktów drugiej kategorii, 
natomiast wnioskowanie na podstawie bliskości konkretnych punktów - reprezentują
cego kolumnę i reprezentującego rząd - jest ryzykowne (Lebart i inni 1984).

Podobnie jak w analizie głównych składowych, graficzna reprezentacja w prze
strzeni dwuwymiarowej przedstawi jedynie część informacji zawartej w danych wyj
ściowych. W analizie odpowiadania część informacji, reprezentowana w kolejnych 
wymiarach, czyli odpowiadająca kolejnym czynnikom, nosi nazwę inercji (inertia), 
przy czym inercja całkowita:

K
Inercjac = A2 , gdzie A] > A2 > ... > XK , a K = min (/ - 1, J - 1)

i=i
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Całkowita inercja jest ważoną sumą kwadratów odległości od centroidów punktów 
reprezentujących rzędy (kolumny). Jest to więc miara ogólnej zmienności, czyli ogól
nego zróżnicowania. Można wykazać, że całkowita inercja dla punktów reprezentują
cych rzędy jest równa całkowitej inercji dla punktów reprezentujących kolumny (Gree- 
nacre 1984). Ważona suma kwadratów koordynatów punktów przedstawiających rzę
dy, mierzonych na ¿-tej osi, która jest równa ważonej sumie kwadratów koordynatów 
punktów przedstawiających kolumny, mierzonych na tej samej osi, to A2 , nazywana k- 

tą główną inercją (principal inertia). Im wyższa wartość proporcji A2 /Inercja,;, tym 

więcej ogólnej zmienności tłumaczy ¿-ty czynnik; gdy (A2 + Aj )/Inercjac przyjmuje 
wysoką wartość (powiedzmy, 70% czy więcej), to wskazuje to na dobrą reprezentację 
wyjściowych danych w tych dwóch wymiarach, na przedstawianie w nich niemal całej 
zmienności, której nie da się wytłumaczyć, przyjmując model niezależności wartości 
w rzędach od wartości w kolumnach w wyjściowej macierzy. Ogólną inercję można 
bowiem także zdefiniować:

Inercjac = ¿Ety _r-c;)2 /r'ci = A2/« > P^y czym: /2 =

gdzie Oij - wartość obserwowana częstości i, j, E,j = nr^ ej - wartość oczekiwana czę
stości i, j, gdyby wartości w kolumnach były niezależne od wartości w rzędach. Inercja 
jest więc wprost proporcjonalna do wartości /2, kwantyfikującej związki - inaczej od
stępstwa od niezależności - pomiędzy wartościami w kolumnach a wartościami w rzę
dach. Znów więc widać, że analiza odpowiadania byłaby niemożliwa, gdyby związki 
między wartościami występującymi w rzędach a stwierdzanymi w kolumnach były 
wyłącznie następstwem przypadku. Oczywiście /2 nie należy mylić ze zdefiniowany 
wcześniej odległością/2, choć matematycznie są to wielkości pokrewne: odległość/ 
określa wzajemne położenie punktów, reprezentujących rzędy bądź kolumny, nato
miast test/2 kwantyfikuje związki między kolumnami i rzędami.

Wynikiem analizy odpowiadania jest wykres obrazujący grupowanie rzędów oraz 
kolumn, który można wykorzystać dla znalezienia grup, nieokreślonych a priori 
i często niespodziewanych (Ryc. 3.7). Wskażę też zależności pomiędzy rzędami 
i kolumnami - choć z zastrzeżeniami wcześniej sformułowanymi - a więc bliskość, 
powiedzmy, punktu „żółty” koło punktów „gatunek A” i „gatunek B” wskazuje, że 
bliskość tych gatunków na wykresie wynika w dużym stopniu z występowania u obu 
z nich żółtego upierzenia. Wspólność wektorów własnych dla rzędów i kolumn umoż
liwia też porównywanie zmienności, mającej dla obu kategorii ten sam kierunek na 
wykresie. Poza tym warto przyjrzeć się wartościom /2, kwantyfikującym związki dla 
kolejnych par rzędów i kolumn. Analogicznie jak w analizie głównych składowych 
mamy miary udziału kolejnych zmiennych - tutaj rzędów i kolumn, choć oczywiście 
merytorycznie często możemy bądź rzędy, bądź kolumny uważać bardziej za obiekty 
niż zmienne - w tworzeniu kolejnych czynników/wymiarów (odpowiedników głów
nych składowych w PCA). Będą to zarówno absolutne udziały, wskazujące, jaki pro
cent danego czynnika tłumaczy dana zmienna, jak i kwadraty współczynnika korelacji, 
wskazujące dla kolejnych zmiennych istotność kolejnych czynników. Inercja dla po
szczególnych czynników kwantyfikuje ich zawartość informacyjną.
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Ryc. 3.7. Analiza odpowiadania przeprowadzona dla częstości alleli u czterech gatunków (jeden reprezen
towany przez dwa podgatunki) Melanopsis z rzeki Jordan i jeziora Genezaret. Obiekty, czyli populacje, 
rzutowane są w przestrzeń pierwszego i drugiego wymiaru. Widać, że zróżnicowanie molekularne M. buc- 
cinoidea obejmuje pełny zakres zmienności dla wszystkich gatunków: możliwe, że procesy specjacji nie 
zakończyły się jeszcze oraz że M. buccinoidea najprawdopodobniej jest gatunkiem ancestralnym dla pozo
stałych. M. meiostoma nie różni się od M. saulcyi, oba różnią się wyraźnie od M. costata. W obrębie tego 
ostatniego podgatunki różnią się nieznacznie, lecz nie mieszają. Za: Falniowski i inni (2002)

3.6. Najkrótsze drzewo połączeń

Jak pamiętamy, dla t obiektów (OTU), z których każdy opisuje m cech, obliczyć 
można macierz t(t- l)/2 odległości. Teoretycznie można by sobie wyobrazić graf, na 
którym t punktów (vertices') łączy t(t- l)/2 odcinków, zwanych wiązadłami (edges), 
o długościach proporcjonalnych do odpowiadających im odległości. Taki maksymal
nie połączony (maximally connected) graf przedstawiłby wszystkie różnice/podobień- 
stwa między obiektami, niekoniecznie w czytelny sposób. Tryb warunkowy powyż
szych zdań wynika stąd, że praktycznie nigdy nie udałoby się wiernie odtworzyć 
wszystkich odległości na płaszczyźnie - wystarczy wyobrazić sobie przedstawienie na 
płaszczyźnie choćby wzajemnego położenia wszystkich wierzchołków wielościanu, 
zachowujące proporcje pomiędzy wszystkimi odległościami. Można też założyć okre
śloną wartość krytyczną odległości, poniżej której punkty łączymy - w ten sposób uzy
skamy połączony (connected) graf, również niekoniecznie prawidłowo odwzorowu
jący wyjściowe odległości, ale informujący o związkach/różnicach przekraczających 
wartość krytyczną. Ostatnim wariantem będzie graf minimalnie połączony (minimally 
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connected), czyli drzewkowaty dendryt, z t - 1 wiązadeł. Dendryt jest linią łamaną 
rozgałęziającą się, lecz niezawierającą łamanych zamkniętych, łączącą wszystkie ele
menty klasyfikowanego zbioru obiektów. Długość wiązadeł odpowiada odległościom 
pomiędzy parami obiektów. Dendryt umożliwia nieliniowe uporządkowanie obiektów 
na płaszczyźnie.

Ryc. 3.8. Najkrótsze drzewo połączeń dla 21 OTU. Choć w wielu miejscach politomiczny i nienadający się 
do interpretacji filogenetycznej, dendryt dobrze ilustruje złożone związki między obiektami

Najkrótsze drzewo połączeń (minimum spanning tree - MST) w literaturze często 
nazywane jest „siecią Prima” (Prim network), choć nie jest to nazwa właściwa: den
dryt, choć najczęściej nie ma formy filogenetycznych drzew, jest jednak zgodnie 
z matematyczną terminologią drzewem, nie siecią. Prim (1957) nie był też tym, który 
stworzył tę technikę, a jedynie jednym z pierwszych, którzy sformułowali algorytm 
obliczania takiego dendrytu (podany np. w: Pociecha i inni 1988). Twórcami metody 
byli statystycy tzw. szkoły wrocławskiej (Florek i inni 1952a, b). Obserwacje są wierz
chołkami grafu, a łączy się je wtedy, gdy pomiędzy danymi obserwacjami istnieje rela
cja najbliższego sąsiedztwa, czyli odległość między daną obserwacją a obserwacją, 
z którą została połączona, jest najmniejszą z odległości danej obserwacji do wszystkich 
pozostałych. Najlepszy dendryt to dendryt o najmniejszej długości. W macierzy odle
głości wybieramy najmniejszą wartość i punkty odpowiadające parze obiektów, po
między którymi wystąpiła ta wartość, łączymy wiązadłem o długości odpowiadającej 
(proporcjonalnej do) tej odległości. Następnie poszukujemy najmniejszych odległości 
dla obu obiektów i analogicznie dołączamy kolejne obiekty wiązadłami odpowiednich 
długości (Ryc. 3.8).

Najkrótsze drzewo połączeń, jako niezakładające dychotomicznego grupowania, 
dobrze ilustruje złożoność całego układu podobieństw pomiędzy klasyfikowanymi 
obiektami, nieuwidaczniającą się w analizie skupisk (clustering). Warto więc wyko
rzystać je dla sprawdzenia wyników analizy skupisk i lepszego zrozumienia zależności 
pomiędzy badanymi obiektami. Ponadto, jak już wspominaliśmy, analiza głównych 
składowych (ale, w mniejszym stopniu, także analiza głównych współrzędnych i nieli
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niowe skalowanie wielowymiarowe) często nie przedstawia wiernie wzajemnego poło
żenia bliskich sobie obiektów. Ponadto obiekty bliskie sobie w danych dwóch-trzech 
wymiarach niekoniecznie muszą być sobie bliskie w przestrzeni innych głównych 
składowych. Dlatego warto rzutować najkrótsze drzewo połączeń na projekcję obiek
tów w przestrzeń głównych składowych (Ryc. 3.6). Umożliwia to wykrycie lokalnych 
dystorsji, czyli wskazanie przypadków, gdy obiekty bliskie sobie w przestrzeni danych 
składowych w rzeczywistości bliskie sobie nie są a przynajmniej być nie muszą. Sto
sując najkrótsze drzewo połączeń, pamiętać musimy, że topologia dendrytu może być 
bardzo różną zależnie od tego, jakiej odległości użyjemy. Nie wolno więc wybierać 
odległości mechanicznie, konieczne jest staranne rozważenie, która odległość będzie 
najodpowiedniejsza dla danych, którymi dysponujemy - w tym miejscu odsyłamy do 
rozważań zawartych w Części 2.

3.7. Analiza skupisk, odległości kofenetyczne

Analiza skupisk (clustering) to najczęściej stosowana i najszerzej znana technika 
taksonomii fenetycznej. W najpowszechniej stosowanej odmianie wynikiem jest dy- 
chotomiczne drzewo, znakomicie nadające się do interpretacji w kategoriach biolo
gicznej klasyfikacji, choć jako odzwierciedlające pokrewieństwa jedynie wówczas, gdy 
dane są ultrametryczne (co - jak wiemy - bywa rzadko). Niewątpliwie nadużywana 
przez dziesięciolecia, obecnie technika ta zaczyna tracić na znaczeniu, niemniej wciąż 
słuszne wydaje się omówienie jej nieco dokładniej, tym bardziej że jest prosta, zwłasz
cza w porównaniu z większością technik MSA. W odróżnieniu od nich jest też możli
wa bez komputerą a nawet i bez kalkulatorą jeżeli zestaw danych nie jest za duży. 
Oczywiście i tak przeprowadza się ją obecnie przy użyciu komputera, warto jednak 
wiedzieć dokładniej, jak działa algorytm.

Najogólniej ujmując, analiza skupisk zakładą że zbiór n obiektów, czyli OTU za
klasyfikować można do k grup (clusters), przy czym 1 <k<n. Wartość k nie jest wyj
ściowo znana. Teoretycznie analizę skupisk przeprowadzić można techniką podziało
wą (divisive) bądź aglomeracyjną (agglomerative). Techniki aglomeracyjne polegają 
na dołączaniu, jeden po drugim, kolejnych obiektów, natomiast podziałowe na kolej
nym dzieleniu zbioru obiektów. Ogólną zasadą metod podziałowych jest maksymaliza
cja wariancji pomiędzy wydzielonymi skupiskami (grupami), przy jednoczesnej mini
malizacji wariancji w obrębie tych skupisk (grup). Aglomeracyjne są znacznie częściej 
stosowane, bowiem algorytmy ich obliczania są prostsze, ponadto dużym mankamen
tem technik podziałowych jest to, że raz błędnie oddzielone od siebie obiekty pozosta
ną już w odrębnych grupach (Sneath i Sokal 1973); ograniczymy się więc do omawia
nia aglomeracyjnych, tym bardziej że wyniki analiz prawidłowo przeprowadzonych 
obu technikami będą - teoretycznie - takie same. Grupowanie może być prowadzone 
techniką sekwencyjną (sequential), czyli krokową (Pociecha i inni 1988) lub jedno
czesną (simultaneous), a więc dołączane mogą być kolejne obiekty, bądź wszystkie 
skupiska będą powstawały jednocześnie. Techniki sekwencyjne są prostsze i po
wszechnie stosowane (Anderberg 1973, Everitt 1993), z drugiej strony projekcję 
obiektów w przestrzeń głównych składowych czy wielowymiarowe skalowanie uznać 
można za swego rodzaju analizę skupisk, prowadzoną techniką jednoczesną.
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Grupowanie może być hierarchiczne (hierarchical) lub niehierarchiczne (nonhie- 
rarchical). Hierarchiczne zakłada, że dwa elementy klasyfikowanego zbioru łączą się 
z sobą na określonym poziomie, odzwierciedlającym odległość pomiędzy nimi; ele
menty zbioru klasyfikuje się w zestaw różnolicznych grup, te grupy w odpowiednio 
mniej liczny zestaw grup nadrzędnych w stosunku do tych pierwszych itd., aż cały 
zbiór zostanie sklasyfikowany. Klasyfikacja tego typu jest dla nas pożądana, bowiem 
podobnie hierarchiczna jest klasyfikacja biologiczna: populacje grupujemy w gatunki, 
gatunki w rodzaje, rodzaje w rodziny itd., aż po królestwa świata żywego. Metody nie
hierarchiczne nie zakładają rankingu grup, poprzestając na wskazaniu skupisk, dają
cych się wyróżnić w klasyfikowanym zbiorze. Przykładem takiej techniki jest metoda 
¿-średnich (K-means) wprowadzona przez MacQueena (1967). Zbiór dzieli się wstęp
nie na k grup, arbitralnie wliczając obiekty do tych grup. Dla każdej z grup obliczamy 
średnią (położenie centroidu). Następnie obliczamy zestaw odległości (zwykle Eukli
desowych) pomiędzy poszczególnymi elementami zbioru a kolejnymi centroidami. 
Przemieszczamy elementy pomiędzy grupami, tak aby każdy z elementów był w gru
pie, której centroid jest mu najbliższy. Obliczamy nowe średnie dla grup, nowe odle
głości i dokonujemy kolejnych przemieszczeń, aż dalsze przemieszczenia nie popra
wiają odległości obiektów od centroidu. Zarazem jeżeli jakaś para centroidów leży zbyt 
blisko siebie, to grupy łączymy w jedną, natomiast jeżeli grupa okazuje się niejedno
rodna, to musimy ją podzielić. Istotne, aby wartość k była ostatecznie wynikiem anali
zy, a nie dana a priori (Johnson i Wichem 1998).

Analiza skupisk może zakładać zachodzenie na siebie (overlapping) bądź nieza- 
chodzenie (nonoverlapping) wyróżnionych grup. Niezachodzenie oznacza wyklucza
nie, tzn. jakikolwiek takson nie może należeć do więcej niż jednego taksonu określo
nej, wyższej rangi. Znów jest to zgodne z zasadami klasyfikacji biologicznej, choć nie
koniecznie musi odzwierciedlać prawidłowości dające się zaobserwować w analizowa
nych danych. Niewątpliwie fenogram, jak każde drzewo, nie jest w stanie przedstawić 
wszystkich związków między obiektami i z konieczności jest zawsze uproszczeniem, 
niekiedy bardzo dużym. Dopiero jednak takie uproszczenie nadaje się bezpośrednio do 
interpretacji w kategoriach klasyfikacji biologicznej. Zarazem bogactwo zależności 
między obiektami dobrze ilustrują inne, omówione wcześniej techniki, takie jak analiza 
głównych składowych, analiza głównych współrzędnych czy nieliniowe skalowanie 
wielowymiarowe. W taksonomii numerycznej używa się więc niemal wyłącznie metod 
SAHN clustering (Sneath i Sokal 1973, Rohlf 1994), co oznacza sequential agglome- 
rative hierarchical nonoverlapping clustering - sekwencyjną (krokową) aglomeracyjną 
hierarchiczną analizę niezachodzących na siebie skupisk.

SAHN clustering przeprowadza się na macierzy odległości (choć oczywiście moż
na i na macierzy podobieństw) pomiędzy obiektami. Jest więc oczywiste, że wyniki 
zależeć będą od rodzaju użytej odległości (podobieństwa) i należy starannie rozważyć, 
która z odległości najlepiej odzwierciedli rzeczywiste związki w obrębie badanej grupy 
obiektów. Warto też zaznaczyć, że choć typowym zastosowaniem analizy skupisk jest 
klasyfikacja obiektów, to można jej użyć - i niekiedy używa się - do analizy związków 
między cechami. Zaczynamy od n obiektów i kolejno łączymy obiekty najbliższe, aż 
na fenogramie - połączone - znajdzie się wszystkie n obiektów. (1) Najpierw znajdu
jemy w macierzy najniższą wartość odległości (lub najwyższą wartość współczynnika 
asocjacji). (2) Obiekty (grupy) / i J, pomiędzy którymi wystąpiła ta wartość, łączymy 
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w grupę (skupisko, cluster), przy czym głębokość rozgałęzienia (długość gałęzi) wy
znaczamy jako lu = dij/2.

Może się zdarzyć, że w macierzy będzie więcej niż jedna identyczna wartość, na ja
kimś etapie analizy skupisk najmniejsza. Bywa tak zwłaszcza wtedy, gdy analizę pro
wadzimy dla niewielkiej liczby cech. W dodatku wartości nie muszą być identyczne - 
wystarczy, by różniły się nieznacznie, powiedzmy, w granicach błędu standardowego 
dla odległości w danej macierzy, a nawet nieco więcej, aby należało traktować je jako 
identyczne. Wówczas uzyskany fenogram będzie różny, zależnie od tego, który 
z obiektów dołączymy najpierw. Brak właściwie jakiejś rutynowej metody postępowa
nia w takim wypadku (Rohlf 1994) - algorytm zwykle po prostu wybiera tę wartość, 
która w macierzy pojawia się pierwsza. Najwłaściwsze wydaje się jednak obliczenie 
fenogramów osobno dla każdej możliwej kolejności dołączania tych „równoodległych” 
obiektów, a następnie zestawienie wszystkich fenogramów, aby znaleźć grupy, które 
występują na każdym z nich. (3) Jeżeli I i J były ostatnimi OTU bądź grupami (clu
sters), to drzewo jest kompletne. Jeżeli nie, to dla / i J tworzymy nową grupę (clu
ster) U. (4) Wyznaczamy odległość od U do każdego z pozostałych OTU bądź grup K, 
(K f I, K f J). (5) Wracamy do kroku (1), przy czym mamy do sklasyfikowania o jeden 
mniej OTU (grupę): / i J zostały wyeliminowane, natomiast U dodane.

Algorytm ten jest wspólny dla wszystkich technik SAHN, różnice występują jedy
nie w kroku (4), czyli w wyznaczaniu odległości nowo utworzonej grupy od pozosta
łych grup (OTU). Metoda najbliższego sąsiedztwa (single linkage clustering, inaczej 
nearest neighbor technique, minimum method, minimum distance method), wprowa
dzona przez Florka i innych (1951a, b), przyjmuje, że dKU = ™n(dKi,dKJ). Oznacza to, 
że odległością między grupami jest najmniejsza z odległości, jakie występują pomię
dzy obiektami (grupami) nienależącymi do tej samej z rozważanych grup (uwaga na 
hierarchiczny system grup - clusters - stąd grupy należące do grupy, należącej do gru
py itd. - językowo jest to niejasne, ale właśnie odzwierciedla hierarchiczność).

Obliczeniowo prosta - nie wymaga przeliczania macierzy - metoda najbliższego 
sąsiedztwa ścieśnia przestrzeń, dając klasyfikację prostszą, o relatywnie małej liczbie 
poziomów (Ryc. 3.9a). Technika ta nie jest w stanie wyróżnić słabo odrębnych grup, 
z drugiej strony jest to jedna z niewielu odmian analizy skupisk, która jest w stanie 
wykazać nieeliptyczność grup tworzących skupiska, wyodrębniając długie, liniowo 
ułożone grupy (Johnson i Wichern 1998). Tak długo, jak różne odległości są względem 
siebie monotoniczne, zastąpienie jednej odległości inną nie zmienia wyniku analizy 
metodą najbliższego sąsiedztwa, tak samo jest w metodzie najdalszego sąsiedztwa, lecz 
nie w technikach opartych na średnich.

Metoda najdalszego sąsiedztwa (complete linkage clustering, inaczej farthest neigh
bor technique, maximum method, maximum distance method) przyjmuje, że 
dKU = max(dKi,dia)- Odległością między grupami jest tu więc największa z odległości, 
jakie występują pomiędzy obiektami (grupami) nienależącymi do tej samej z rozważa
nych grup. Jako proste przeciwieństwo metody najbliższego sąsiedztwa, także nie wy
maga przeliczania macierzy, natomiast odwrotnie niż tamta rozszerza przestrzeń, two
rząc klasyfikację bardziej złożoną, bogatszą, o większej liczbie poziomów (Ryc. 3.9b). 
Aby ominąć obie skrajności, Lance i Williams (1967b) zaproponowali metodę ela
stycznego grupowania SAHN (flexible clustering strategy), opartą na ich ogólnej 
formule liniowej kombinatorycznej strategii:
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Ryc. 3.9. Analiza skupisk przeprowadzona dla tych samych 26 populacji Melanopsis co na Ryc. 3.7, jako 
miary odległości użyto wartości 0 między parami populacji. Metoda najbliższego sąsiedztwa (a) daje gru
powanie płytkie, o niższej liczbie poziomów w hierarchii, podczas gdy metoda najdalszego sąsiedztwa (b) 
tworzy hierarchię o większej liczbie poziomów, grupowanie bardziej złożone, rozszerzając przestrzeń. 
Technika nieważonej średniej arytmetycznej UPGMA (c), najczęściej stosowana, nie ścieśnia ani nie roz
szerza przestrzeni i ogólnie daje podobne grupowanie jak technika najdalszego sąsiedztwa
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U(J,K),L - ajUJ,L + UkUk.L + &UJ.K + YWJ.L ~UK,l) '

gdzie Ujk to ogólnie współczynnik braku podobieństwa taksonomicznego (najczęściej 
odległości) pomiędzy grupami (skupiskami, clusters') J i K. Modyfikując parametry tej 
formuły, opisać możemy wszystkie odmiany SAHN. Dla metody elastycznego grupo
wania przyjmujemy: aj +aK + 0 = 1, aj = aK, 0 < 1, y = 0. Zmieniając wartość 0 
w przedziale <-l, 1>, uzyskujemy różne własności techniki: dla 0 = -1 fenogram bę
dzie przypominał obliczony techniką najbliższego sąsiedztwa, dla 0 = 1 fenogram bę
dzie typowy dla techniki najdalszego sąsiedztwa, natomiast dobierając wartości po
średnie, można uzyskać takie drzewo, na którym odległości będą najbardziej zgodnie 
z wyjściowymi. Autorzy zaproponowali wartość 0 = -0,25 jako zwykle najodpowied
niejszą. Metoda ta może dać dobre wyniki, choć zachodzi niebezpieczeństwo, że ba
dacz tak długo będzie zmieniał wartość 0, aż uzyska taki fenogram, jaki pragnął otrzy
mać.

Sokal i Michener (1958) wprowadzili technikę średniej (average linkage cluster
ing), przy czym średnia może być ważona (weighted) lub nie (unweighted), arytme
tyczna (arithmetic) bądź być środkiem ciężkości (centroid). W technice średniej nie- 
ważonej waga każdego OTU jest taka sama, w ważonej - wagi są różne. Jeżeli mamy 
fenogram (((a,b),c),d), to dołączając OTU d, każdy z OTU a, b, c ma wagę taką samą 
równą 1/3. W technice ważonej natomiast, dla grupy (OTU) J: wj =l/2<;, gdzie ej to 
liczba kroków analizy po dołączeniu grupy (OTU) J. W naszym przykładzie więc, gdy 
dołączamy d, w„ = wb = 1/22 = *A, natomiast wc = 1/21 = 'A. Techniki nieważone zwykle 
dają lepsze odwzorowanie oryginalnych odległości na fenogramie, jednak w pewnych 
przypadkach techniki ważone są odpowiedniejsze, gdy uważamy za pożądane wyższe 
ważenie niektórych grup. Jest tak choćby wtedy, gdy różne grupy reprezentowane są 
przez różną liczbę OTU, a nie chcemy, aby o wyniku klasyfikacji decydowały głównie 
te grupy, w których OTU jest więcej.

Spośród technik opartych na średniej wyróżniamy więc technikę nieważonej śred
niej arytmetycznej UPGMA (unweighted pair-group method using arithmetic avera
ges), ważonej średniej arytmetycznej WPGMA (weighted pair-group method using 
arithmetic averages), niewaźonego środka ciężkości UPGMC (unweighted pair- 
group centroid method) i ważonego środka ciężkości WPGMC (weighted pair-group 
centroid method). W technice nieważonej średniej arytmetycznej UPGMA odległość 
dKU = (TidKi + Tjdm)l(Ti + Tj), gdzie Ti i Tj to, odpowiednio, liczba OTU w klasach / i J, 
natomiast w metodzie ważonej średniej arytmetycznej WPGMA dKU = (dKI + dKJ)l2. 
W technice niewaźonego środka ciężkości (UPGMC, centroid technique) na każdym 
etapie grupowania oblicza się współrzędne środka ciężkości nowo utworzonej grupy, 
jako średnią arytmetyczną obiektów wchodzących w skład tej grupy - interpretacja 
geometryczna jest tu oczywista, natomiast prostej formuły obliczeniowej brak. W tech
nice ważonego środka ciężkości, czyli mediany (WPGMC, median method), odległość 
to mediana, czyli wartość środkowa z trzech: odległości środka pierwszej podgrupy od 
środka nowej podgrupy, odległości środka drugiej podgrupy od środka nowej podgrupy 
i odległości środka pierwszej podgrupy od środka drugiej podgrupy.
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UPGMA (Ryc. 3.9c) jest najczęściej stosowaną i w sumie najdogodniejszą techni
ką nieścieśniającą ani nierozszerzającą przestrzeni, choć obliczone tą metodą feno- 
gramy ogólnie przypominają uzyskane techniką najdalszego sąsiedztwa. WPGMA wa
ży dołączaną grupę (OTU) równo z wszystkimi razem wcześniej dołączonymi, a więc 
fenogram będzie ogólnie podobny jak w UPGMA, sugerując podobną strukturę takso
nomiczną klasyfikowanego zbioru, jednak główne (wyższe w hierarchii) grupy będą 
dalej od siebie, a im później dołączany OTU (grupa), tym bardziej odrębny, kończąc 
dłuższą gałąź fenogramu. Jeżeli więc nie ma jakichś specjalnych powodów dla zwięk
szania tej odrębności, należy stosować technikę UPGMA. UPGMC jest koncepcyjnie 
atrakcyjna - z uwagi na wspomnianą prostą interpretację geometryczną - jednak obli
czeniowo bardziej skomplikowana, a przede wszystkim znacznie zniekształca pierwot
ne odległości, jest też podatna na odwrócenia (patrz niżej), więc raczej należy jej uni
kać, podobne wady ma też WPGMC.

Analiza skupisk - bez względu na rodzaj techniki - działa w ten sposób, że znajdzie 
skupiska nawet dla losowych danych czy obiektów rozmieszczonych równomiernie. 
Zresztą źródła błędów i zmienność nie są formalnie uwzględniane, toteż technika ta 
jest bardzo wrażliwa na obserwacje nietypowe. Niewłaściwa klasyfikacja obiektu na 
którymś etapie analizy nie zostanie już poprawiona i błąd pozostanie, brak jakiegokol
wiek mechanizmu sprawdzającego czy korygującego. W dodatku, jak już wspominali
śmy, analiza skupisk - w przeciwieństwie do analizy głównych składowych czy anali
zy głównych współrzędnych - źle odwzorowuje różnice pomiędzy większymi, odle
glejszymi od siebie grupami, gdy dla bliskich bywa lepsza niż tamte techniki. Zawsze 
więc warto porównać wyniki analizy skupisk i analizy głównych składowych (lub 
głównych współrzędnych). Jeżeli skupiska występujące na fenogramie dadzą się wy
różnić również w pierwszych 2-3 wymiarach analizy głównych składowych, to mamy 
większą pewność, że te skupiska realnie istnieją. Oczywiście może być tak, że skupiska 
te dadzą się odnaleźć dopiero w następnych wymiarach, jednak dla rzeczywistych, nie 
specjalnie spreparowanych danych taka sytuacja nie wydaje się zbyt prawdopodobna. 
Nie mniej ważne jest zastanowienie się, czy topologia otrzymanego drzewa jest mery
torycznie sensowna - czy ma jakieś biologiczne znaczenie. Raz jeszcze warto przeana
lizować, czy zastosowana odległość została wybrana właściwie, a także spróbować 
użyć innych odległości. Podobnie sensowne jest powtórzenie analizy dla, powiedzmy, 
UPGMA oraz metody najbliższego i najdalszego sąsiedztwa (Ryc. 3.9a-c). Grupy, któ
re będą wspólne dla wszystkich technik (bali clusters), czyli o największej stałości, to 
grupy najbardziej wiarygodne - wewnątrz takiej grupy obiekt najbardziej odrębny i tak 
jest bardziej podobny do każdego z obiektów w obrębie grupy niż do jakiegokolwiek 
spoza niej.

Jak wiemy, fenogram jest drzewem ultrametrycznym. Tak więc odległości, dla któ
rych przeprowadza się analizę skupisk, powinny być ultrametryczne. Gdyby takie były, 
każda z technik SAHN dałaby identyczne wyniki (Swofford i Olsen 1990), a fenogram 
byłby drzewem filogenetycznym. W praktyce nigdy tak nie jest, a odległości obliczone 
dla danych empirycznych, czyli fenetyczne, mniej czy bardziej odbiegają od ultrame- 
tryczności. Oczywiście im bardziej odbiegają, tym mniejsza jest dobroć fenogramu, 
skonstruowanego na ich podstawie. Aby móc oceniać tę dobroć, czyli prawidłowość 
odwzorowania odległości oryginalnych na fenogramie, Sokal i Rohlf (1962) zapropo
nowali metodę korelacji kofenetycznych rr lub ra>ph (cophenetic correlations). Odle
głości pomiędzy poszczególnymi OTU, występujące na fenogramie, to odległości ko- 



100

fenetyczne (cophenetic distances), Cjk, pomiędzy OTU j i k na drzewie. Współczynnik 
korelacji odległości fenetycznych z kofenetycznymi osiąga tym wyższe wartości, im 
lepsze odwzorowanie oryginalnych odległości na fenogramie. Można więc mówić 
o kryterium wyboru fenogramu o najwyższej wartości rc (cophenetic parsimony).

Farris (1969) stwierdził, że wprawdzie UPGMA i pokrewne metody zwykle mak
symalizują wartość rc, jednak dla niektórych zestawów danych, choćby przy różnych 
liczbach OTU w kolejnych gałęziach fenogramu, współczynnik będzie najwyższy 
wówczas, gdy w konstrukcji fenogramu dozwolone są odwrócenia, czyli pomimo że 
Sab.c > Sa.b. to może być: SAB > SAC lub SBC- Takie odwrócenia zwykle nie są dopusz
czane w biologicznej taksonomii - nie bardzo dałoby się je sensownie interpretować - 
więc Farris uznał, że stosowanie rc jako kryterium optymalizacji jest ryzykowne. 
Z drugiej strony, odwrócenia (inversions) występują jedynie wówczas, gdy dane są 
słabo hierarchiczne, bez wyraźniej zaznaczonych grup (czyli wówczas, gdy i tak anali
za skupisk nie ma większego sensu), a w dodatku zwykle zdarzają się jedynie przy 
analizie techniką środka ciężkości lub mediany. Wydaje się więc, że współczynnik ten 
można z powodzeniem stosować dla niemal każdych empirycznych danych, pamięta
jąc, że dla niektórych z nich nie osiągnie on tak wysokich wartości, jak dla większości 
macierzy. Tak czy inaczej duże różnice wartości re pozostają znaczące (Sneath i Sokal 
1973).

Testu Mantela oczywiście użyć nie możemy (Rohlf i Fisher 1968), bowiem macie
rze nie są niezależne (kofenetyczna powstała na podstawie wyjściowych, fenetycznych 
odległości), tak jak nie można użyć tablic statystycznych dla sprawdzenia istotności 
korelacji, bowiem kolejne wartości w macierzy nie są niezależne. Pozostaje interpreta
cja subiektywna, oparta na symulacjach (Rohlf 1994): dla r> 0,9 - odwzorowanie bar
dzo dobre; dla 0,8< r < 0,9 - odwzorowanie dobre; dla 0,7 < r < 0,8 - odwzorowanie 
słabe; dla r < 0,7 - odwzorowanie bardzo słabe. Rohlf i Fisher (1968) badali zachowa
nie rc dla zestawu OTU, losowo pobieranych z populacji o rozkładzie normalnym. Ro
snącej liczbie OTU włączanych do analizy skupisk odpowiadała malejąca wartość rc, 
współczynnik malał też, choć wolniej, w miarę dodawania liczby cech opisujących 
kolejne OTU. rc zbliżał się do wartości 0,3 dla macierzy korelacji, a 0,6 dla macierzy 
odległości. Zachowanie rc nie odbiegało więc od spodziewanego i potwierdzało jego 
użyteczność. Własności odległości kofenetycznych omawiają też Rohlf i Sokal (1981). 
Warto sprawdzić, jakie wartości kofenetyczne oddzielają skupiska - czy przekraczają 
kilkakrotnie błąd standardowy dla odległości fenetycznych. Istotna jest też trwałość 
skupisk, w sensie ich odporności na dołączanie nowych OTU - czy dodawanie kolej
nych obiektów nie zmienia grupowania, gdyż nowe obiekty dołączane są do któregoś 
z istniejących skupisk, czy też zmienia klasyfikację, tworząc nowe skupiska lub - co 
gorsza - zmieniając przynależność OTU wcześniej sklasyfikowanych. Dobrą strategią 
jest losowy podział zestawu obiektów na dwie połowy, przeprowadzenie analizy sku
pisk dla każdej z osobna i następnie porównanie wyników. Istnieje też cała gama tech
nik opartych na próbkowaniu numerycznym, które omówimy przy drzewach oblicza
nych technikami filogenetycznymi (Rozdział 4.11), a które można zastosować i dla 
fenogramów.
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3.8. Wielowymiarowa analiza wariancji

Wielowymiarowa analiza wariancji (multivariate analysis of variance - MA
NOVA) jest wielowymiarowym uogólnieniem jednowymiarowej analizy wariancji 
(ANOVA). Analizowaniem wariancji - czyli zmienności - można by właściwie na
zwać całą statystykę, jednak przyjęto analizą wariancji nazywać technikę podziału, 
czyli partycjonowania ogólnej sumy kwadratów odchyleń od średniej, umożliwiającą 
ocenę udziału różnych źródeł zmienności w zmienności ogólnej. ANOVA, wprowa
dzona przez Fishera, zaproponowana została dla danych doświadczalnych, stąd najczę
ściej stosowana terminologia. Jak pamiętamy, dla danych doświadczalnych właściwe 
jest podejście stochastyczne i takie podejście jest wymagane dla każdych danych anali
zowanych tą techniką. Badany zbiór musi też być sklasyfikowany - ANOVA ani MA
NOVA nie są pomocne w klasyfikacji, a jedynie mogą służyć do oceny odrębności 
wyróżnionych wcześniej grup.

Jeżeli, powiedzmy, 50 myszy losowo podzielono na 5 grup i każdą z grup karmiono 
innym pokarmem, to oczywiście możemy być pewni, że każda z 50 myszy miała inną 
wagę pod koniec eksperymentu. Ogólną zmienność tej wagi możemy jednak podzielić 
na zmienność pomiędzy grupami, będącą następstwem zróżnicowanej diety, czyli 
zabiegu (treatment effect) oraz zmienność wewnątrz grup, będącą następstwem błę
dów pomiaru i/bądź przypadku (residual, error). Oczywiście w takiej sytuacji, opi
sywanej przez model ANOVA klasyfikacji pojedynczej, zakłada się, że całkowita 
zmienność to suma efektu zabiegu i błędu. W klasyfikacji podwójnej obok zróżnico
wanej diety uwzględniamy, powiedzmy, płeć myszy. Wówczas mamy model: zmien
ność ogólna = efekt zabiegu + efekt płci (drugiego zabiegu, bloku) + błąd, albo też - 
jeżeli, przykładowo, nadmiar tłuszczu w pokarmie bardziej przyspiesza wzrost wagi 
samic - pojawia się jeszcze jeden składnik sumy, mianowicie interakcja płci i diety. 
Może być oczywiście również klasyfikacja potrójna, z interakcją/interakcjami lub bez 
itd. W taksonomii dane nie pochodzą z eksperymentu, można jednak z powodzeniem 
zastosować ANOVA z klasyfikacją pojedynczą przykładowo w analizie zmienności 
wewnątrz- i międzypopulacyjnej czy między populacjami należącymi do tego samego 
i różnych gatunków. Klasyfikacja podwójna może uwzględnić, obok przynależności 
gatunkowej, np. płeć albo populacje europejskie porównywane z azjatyckimi. Analiza 
wariancji pozwala też testować istotność różnic średnich między grupami.

Analogicznie MANOVA umożliwia, w najprostszym zastosowaniu, weryfikację hi
potezy o równości wektorów średnich rozkładów w poszczególnych grupach. Ponow
nie jednak warto przypomnieć, że wielowymiarowa analiza wariancji nie znajduje za
stosowania w analizie struktury danych, wskazującej na możliwą klasyfikację, a jedy
nie pomaga ocenić odrębność grup już wyróżnionych. Nie jest to więc technika spe
cjalnie użyteczna w taksonomii, a zarazem opiera się na mocnych założeniach: (1) pró
by są pobierane losowo z każdej z badanych populacji (albo populacje są wybierane 
losowo w obrębie każdego gatunku) i próby z różnych populacji (gatunków) są od sie
bie niezależne; (2) wszystkie populacje mają tę samą, wspólną macierz kowariancji S; 
(3) każda z populacji jest wielowymiarowo normalna lub dla każdej populacji pobrano 
losowo wiele (jak pamiętamy, co najmniej 30) prób. W praktyce taksonomicznej za
zwyczaj założenia te nie są spełnione, toteż MANOVA stosowana bywa często w spo
sób nieuprawniony. Technikę omawia dokładnie szereg podręczników MS A cytowa
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nych wcześniej, tutaj ograniczymy się do paru uwag i najprostszego modelu MA
NOVA: klasyfikacji pojedynczej.

MANOVA przypomina ANOVA, lecz we wzorach kwadraty skalarów zastępują 
ich odpowiedniki wektorowe. Mamy l = l,2,...,g populacji (gatunków, ale też np. 
zabiegów, najogólniej biorąc: wyróżnianych w jakiś sposób klas), a z każdej z nich 
pobrano j = 1,2,...,osobników (populacji, powtórzeń, najogólniej: prób). Wówczas 
dla pojedynczej klasyfikacji:

xtj =x + (x(-x)+ (xej - x(), czyli Xej = p + Tt + etj,

co oznacza, że obserwacja = średnia dla wszystkich obserwacji + estymowany efekt 
zabiegu + błąd. Tak więc, dla modelu wielowymiarowego, całkowita (skorygowana) 
suma kwadratów i iloczynów wektorowych równa jest sumie kwadratów i iloczynów 
wektorowych zabiegu (międzypopulacyjnej zmienności), danej macierzą B, oraz sumie 
kwadratów i iloczynów wektorowych błędu (wewnątrzpopulacyjnej zmienności), danej 
macierzą W. Macierze B i W definiujemy następująco:

B = £"/~x)', W = ^^(x(j -x()(x(j - )’, B + W = £[x(j -x)(xej -x)'

r=i r=i j=i t=\ j=\

Dla sprawdzenia istotności różnic między populacjami formułujemy hipotezę Ho'. 
Tj = t2= ... = Tg = 0, czyli że brak różnic (efektów zabiegu), a więc wektory średnich 
dla populacji są równe. Alternatywna hipoteza H} zakłada, że choć jeden rK * o, a więc 
choć jeden efekt zabiegu jest różny od zera albo choć jedna z populacji istotnie różni 
się od pozostałych. Warto o tym pamiętać - odrzucenie hipotezy Ho nie oznacza od
rębności każdej z klas, a które są odrębne, ocenić można dopiero odpowiednimi testami 
post hoc. Hipotezę Ho możemy odrzucić wówczas, gdy wartość proporcji uogólnionych 
wariancji, znanej jako lambda Wilksa (1932) (Wilks' lambda), jest zbyt mała:

¿=i j=i

gdzie Aj, A2, ..., Aj to wartości własne macierzy W~'B, ai = min (p, g - 1), gdzie p to 
liczba zmiennych wchodzących w skład badanych rozkładów wielowymiarowych. 
Oczywiście wartość lambdy Wilksa jest tym mniejsza, im mniejszy udział zmienności 
wewnątrzpopulacyjnej w całkowitej zmienności, czyli im mniej zmienności we
wnątrzpopulacyjnej, a więcej międzypopulacyjnej (międzyklasowej). Podobna jest za
sada trzech innych testów: (1) ślad Lawleya-Hotellinga (Lawley-Hotelling Trace) = 
rijBW-1], (2) ślad Pillaia (Pillai's Trace) = rr[B(B + W)”1], (3) największa wartość 
własna Roya (Roy's largest root) = największa wartość własna W(B + W)"1.
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Wszystkie cztery testy zachowują się niemal identycznie dla skrajnie wielkich prób 
(Johnson i Wichem 1988). Dla prób mniejszych największa wartość własna Roya za
chowuje się różnie, jej moc jest dostateczna właściwie jedynie wówczas, gdy wyraźna 
różnica międzyklasowa dotyczy jednej cechy, wyróżniającej jedną z klas (wówczas 
jedna wartość własna jest silnie różna od 0). Pozostałe testy wydają się mieć podobną 
moc dla niewielkich prób; prawdopodobnie ślad Pillaia jest najodporniejszy na odstęp
stwa od normalności rozkładów, a lambda Wilksa stosowana jest najczęściej. Gdy Ho 
jest prawdziwa, a ^ne = n ma dużą wartość, to rozkład:

ln A* = - ln f |W|l 2 J 2 J

zbliża się do rozkładu/2 op(g - 1) stopniach swobody. Normalność rozkładów błędów 
powinna zostać sprawdzona, podobnie jak występowanie obserwacji nietypowych, 
wskazanych przez wyjątkowo wysokie wartości w macierzy W. Omówienie bardziej 
złożonych modeli MANOVA znaleźć można w literaturze.

3.9. Analiza dyskryminacyjna

Analiza dyskryminacyjna (discriminant analysis) to rozległy dział statystyki, zaj
mujący się klasyfikowaniem (zaliczaniem) obiektów, będących wielowymiarowymi 
obserwacjami, do określonych wcześniej klas (grup). Z tym oczywiście wiązać się mu
si określanie charakterystyk, różniących te grupy. Analiza dyskryminacyjna znajduje 
szereg zastosowań, począwszy od oznaczania organizmów żywych czy diagnostyki 
medycznej, a kończąc na komputerowych systemach rozpoznawania obrazu. Zależnie 
od techniki, przyjmuje się model stochastyczny bądź opisowy, najczęściej wymagana 
jest wielowymiarowa normalność rozkładu i spełnianie określonych założeń dotyczą
cych macierzy kowariancji. Zazwyczaj dysponuje się zbiorem sklasyfikowanych ob
serwacji, który pełni funkcję zbioru „uczącego”, umożliwiającego klasyfikację pozo
stałych obserwacji. Analiza dyskryminacyjna to szeroki zestaw technik, opartych na 
statystycznych funkcjach decyzyjnych, sieciach neuronowych bądź funkcjach dys
kryminacyjnych {discriminant functions).

W taksonomii biologicznej najczęściej wykorzystuje się liniową funkcję dyskrymi
nacyjną, wprowadzoną przez Fishera (1936, 1938). Zanim ją przedstawimy, zaznaczyć 
warto, że technika ta - jak wszystkie dyskryminacyjne - bywa w taksonomii biolo
gicznej nadużywana, a co najmniej jej wyniki są niezupełnie prawidłowo interpretowa
ne. Klasy muszą być dane a priori, gdy tak nie jest, techniki stosować nie można. Ana
lizy dyskryminacyjnej nie da się więc użyć dla stwierdzenia, do ilu grup można sklasy
fikować badany zbiór obiektów. Musimy wiedzieć, do jakich klas należy badany zbiór, 
musimy też mieć - w praktyce im liczniejsze, tym lepiej - podzbiory już sklasyfikowa
ne do odpowiednich klas. Wówczas możemy zarówno klasyfikować - z mniejszą lub 
większą pewnością - pozostałe obiekty, precyzując granice między klasami, jak też 
badać, które z cech i w jakim stopniu określają przynależność do określonej klasy. 
Warto przy tym pamiętać, że nasze wysiłki mające na celu skonstruowanie jak najlep
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szej funkcji dyskryminacyjnej nie mają większego sensu, jeżeli wektory średnich dla 
grup nie różnią się statystycznie istotnie, co sprawdzić możemy za pomocą MANOVA, 
jeżeli rozkłady są wielowymiarowo normalne.

Oprócz zaliczania obiektów do klas - np. oznaczania osobników do określonych 
gatunków - analiza dyskryminacyjna będzie przydatna wówczas, gdy chcemy spraw
dzić znalezioną w literaturze opinię, że, powiedzmy, dwa gatunki chrząszcza różnią się 
szerokością przedplecza i długością żuwaczek. Wówczas znajdujemy funkcję dyskry
minacyjną na podstawie szeregu cech, w tym dwóch badanych, a następnie sprawdza
my udział tych badanych cech w funkcji dyskryminacyjnej i dobroć dyskryminacji. 
Analiza dyskryminacyjna pokazać też może, że dany zestaw cech różnicuje lepiej ga
tunki A i B, natomiast C odróżnia się słabo od A. Nie można natomiast użyć tej techni
ki do wnioskowania o odrębności grup określonych a priori - grupy te dane są jako 
założenie, ponadto technika maksymalizuje wariancję międzygrupową, minimalizując 
łączną wariancję wewnątrzgrupową. Maksymalnie więc zbliża do siebie obiekty we
wnątrz grup, a oddala obiekty należące do różnych grup. Łatwo więc o stworzenie ob
razu odrębności, w rzeczywistości nieistniejącej. Z drugiej strony, słabe odróżnianie 
obiektów przy użyciu funkcji dyskryminacyjnej może dowodzić jednorodności grupy, 
czyli wskazywać na bezpodstawność wyodrębnienia badanych klas, przynajmniej na 
podstawie badanego zestawu cech. W takim przypadku warto jednak starannie spraw
dzić, czy zostały spełnione warunki dotyczące rozkładów i macierzy kowariancji, 
o czym niżej.
Bywa, że dwa gatunki różnią się wartościami średnimi jakiejś cechy %i, ale zakresy 
zmienności zachodzą na siebie. Następna zmienna *2 także różnicuje, lecz tylko czę
ściowo (Ryc. 3.1 Oa). Podobna sytuacja ma miejsce dla trzech zmiennych (xi, xz, xj), 
z których żadna nie umożliwia identyfikacji z jakąkolwiek dającą się określić pewno
ścią (Ryc. 3.10b). Aby sytuację przybliżyć, załóżmy, że idzie o dwa gatunki, z których 
jeden jest żywicielem pośrednim groźnego pasożyta, a przynależność osobników 
przedstawionych na wykresach znamy na podstawie cech molekularnych, powiedzmy, 
sekwencji DNA dla paru genów. Oczywiście wykonanie kilku pomiarów morfome
trycznych - ustalenie wartości kilku cech - jest prostsze i tańsze niż sekwencjonowa- 
nie, więc możliwość oznaczenia gatunku na podstawie pomiarów miałaby nieocenione 
znaczenie. Dla takich właśnie przypadków Fisher (1936) stworzył liniową funkcję 
dyskryminacyjną (discriminant function analysis). Polega ona na stworzeniu funkcji, 
której wartości są liniową kombinacją wszystkich zmiennych - w ten sposób dla każdej 
obserwacji m zmiennych zastępuje jedna zmienna z, określona następująco:

Z — yX(] + U2jX^2 + ... + ’

gdzie: a{j,a2j<■■■■, amj to współczynniki liniowej funkcji dyskryminacyjnej dla klasy 
Cj. Transformację wielowymiarowych obserwacji w jednowymiarową funkcję dys
kryminacyjną z przeprowadza się, dobierając współczynniki a1;, a2J....  amj tak, aby
funkcja z osiągała możliwie najwyższe wartości dla obserwacji należących do klasy Cy, 
a jak najniższe - dla nienależących do tej klasy. Dzięki temu funkcja z umożliwia roz
różnianie obiektów należących do tej klasy od pozostałych, lepiej niż jakakolwiek 
z wyjściowych zmiennych. W ilustrowanym przykładzie mamy dwie klasy: j i k, ale 
oczywiście można odróżniać elementy klasy j od elementów nienależących do j, a więc 
technikę tę stosować można dla więcej niż dwóch klas. Wówczas musimy wyznaczyć,
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Ryc. 3.10. W przestrzeni dwóch zmiennych (х, i хг) zakresy zmienności dwóch taksonów A i В zachodzą 
na siebie (a), a po dodaniu trzeciej zmiennej (хз) zachodzenie zaznacza się nawet jeszcze bardziej (b). Obli
czona funkcja dyskryminacyjna z (c) maksymalizuje separację obiektów należących do taksonów A i В 
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dla k klas, k - 1 funkcji dyskryminacyjnych. Zwykle stosuje się analizę sekwencyjną, 
czyli kolejno próbuje wyznaczyć funkcje odróżniające kolejne klasy - wybiera się tę, 
która różnicuje najlepiej którąś z klas od pozostałych, po czym powtarza próby w ob
rębie k- 1 klas, itd. Funkcja z dobierana jest tak, aby zmaksymalizować separację 
wyróżnianych klas (Ryc. 3.10c):

|ży - zJ Ż ty " + X ~ )2

Separacja = ---------- -, gdzie: s2 = —------------------—-------------- ;
Jz nj +nk “2

s2 to łączna wariancja klas C, i Q, o liczebnościach n7, nk. Wartość krytyczna (cutoff 
score) funkcji z oddziela wartości funkcji dla obiektów zaklasyfikowanych do jednej 
z klas od obiektów zaklasyfikowanych do drugiej klasy. Zwykle jest to średnia warto
ści średnich dla obu klas [(Zj + zk )/2], co wydaje się oczywiste dla rozkładów nor
malnych o identycznych macierzach kowariancji i gdy frekwencje w próbie obiektów 
obu klas są identyczne, ale tak być nie musi. Dla wyjściowych m zmiennych oblicza się 
dla każdej z grup macierz m x m wariancj¡-kowariancji. Następnie oblicza się macierz 
łącznej wariancji-kowariancji wewnątrzklasowej W, jako średnią macierzy wyjścio
wych, po czym przelicza na macierz odwróconą W-1, co nie jest możliwe, gdy choć 
jedna ze zmiennych nie wykazuje zmienności. Następnie obliczamy wektor zmienności 
międzygrupowej:

<5jk = [(*/.) “ A,K )> (*2j ~ xzk )>•••> (*mj “ xmK )1> a następnie: zJK = W ’<5JK ,

czyli wektor funkcji dyskryminacyjnej. Funkcja dyskryminacyjna transformuje orygi
nalne obserwacje tak, że średnia wewnątrzgrupowa wariancja jest równa dla osi każdej 
z cech i osie są do siebie skośne tak, aby rozrzut obiektów każdej z klas możliwie naj
bardziej zbliżył się do hipersfery (Sneath i Sokal 1973). Odległość pomiędzy centro- 
idami j i k mierzona w jednostkach funkcji dyskryminacyjnej jest równa pierwiastkowi 
kwadratowemu odległości Mahalanobisa D2 między centroidami dla danych wyjścio
wych, a wartość absolutna różnicy średnich wartości funkcji dla obu klas równa 
jest D2.

Populacje reprezentujące klasy niekoniecznie muszą być wielowymiarowo normal
ne, ale muszą mieć identyczne macierze kowariancji, ponieważ posługujemy się łączną 
kowariancją klas. Oczywiście oznacza to, że wariancja każdej z cech diagnostycznych 
musi być identyczna w każdej z klas (gdy dla różnych cech może być oczywiście róż
na), tak samo identyczne we wszystkich klasach muszą być współczynniki korelacji dla 
danej pary cech. Technika działa też lepiej, gdy populacje są wielowymiarowo normal
ne, dobrze więc współczynniki liniowej funkcji dyskryminacyjnej dobierać dla danych 
odpowiednio transformowanych. Ponadto normalność rozkładów pozwala na ocenę 
prawdopodobieństwa błędnej klasyfikacji, zgodnie z kryterium położenia obiektu 
w stosunku do centroidu, mierzonej odchyleniem standardowym. Grupy powinny być
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krytyczna

Ryc. 3.11. Gdy zakresy zmienności zmiennych oryginalnych zachodzą na siebie - a jedynie wówczas anali
za dyskryminacyjna ma sens - to również zakresy zmienności wartości funkcji dyskryminacyjnej będą na 
siebie zachodzić, nawet dla najlepiej dobranej funkcji, choć zachodzić będą w mniejszym stopniu niż dla 
danych oryginalnych. Zachodzenie będzie mniejsze (a) lub większe (b), pociągając za sobą nieuniknione 
błędne klasyfikacje niektórych obiektów. Zmieniając wartość krytyczną (b, c, d), można zmniejszyć liczbę 
błędnie sklasyfikowanych osobników taksonu A lub B, lecz zawsze oznacza to zwiększenie liczby błędnie 
sklasyfikowanych osobników drugiego z taksonów 
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jednorodne, osobniki każdej z klas powinny tworzyć skupisko o podobnej liczebności, 
kształtu i orientacji w hiperprzestrzeni, a dla prawidłowego działania funkcji dyskry
minacyjnej liczebność próby powinna być jak największa. Gdy kowariancje są różne, 
odpowiedniejsza jest kwadratowa funkcja dyskryminacyjna, ale funkcja taka jest 
jeszcze bardziej wrażliwa na odchylenia od normalności rozkładów. Liniowa funkcja 
dyskryminacyjna dla danych pochodzących z rzeczywistych pomiarów, gdy warunki 
dotyczące rozkładów i kowariancji zwykle nie są spełnione, działa lepiej lub gorzej. 
Może przydzielać osobniki do klas zupełnie źle, gdy korelacje dla określonych par 
cech są w jednej z klas wysokie, w innej niskie bądź w jednej dodatnie, a w drugiej 
ujemne. Oczywiście nawet gdy rozkłady są idealnie wielowymiarowo normalne i ma
cierze kowariancji identyczne, udział błędnych oznaczeń: (źle sklasyfikowane obiekty 
klasy j + źle sklasyfikowane obiekty klasy k)ln, + nk, może być wysoki. Błędnych 
oznaczeń nie da się uniknąć, jak długo zakresy zmienności cech diagnostycznych na 
siebie zachodzą (a gdyby nie zachodziły, to taka funkcja byłaby zbędna). Błędnych 
oznaczeń będzie tym więcej, im bardziej zachodzą na siebie zakresy zmienności funk
cji diagnostycznej (Ryc. 3.1 la, b). Przesuwając wartość krytyczną, możemy zmniej
szać liczbę błędnych oznaczeń obiektów jednej klasy, zwiększając liczbę błędnych 
oznaczeń obiektów klasy drugiej (Ryc. 3.1 lc, d). Może to mieć znaczenie praktyczne: 
przykładowo mniej ryzykowne jest błędne uznanie niejadowitego węża za jadowitego 
niż odwrotnie, błędne rozpoznanie groźnej choroby niż jej przeoczenie.

Współczynniki liniowej kombinacji dla kolejnych cech to inaczej wagi - im wyższa 
wartość wagi tym wyższy udział cechy w tworzeniu funkcji dyskryminacyjnej. Jeśli 
wartości cech nie są standaryzowane, wagi nie muszą odzwierciedlać dokładnie istot
ności określonych cech dla odróżniania badanych obiektów. Odzwierciedlają je nato
miast procentowe udziały cech w tworzeniu funkcji dyskryminacyjnej, dla cechy z: 
100 Zi<5,/D2, gdzie z, i 5, to i-te elementy wektorów Zjk i 8jk. W ten sposób odróżnimy 
cechy najlepsze dla klasyfikowania obiektów do określonej klasy. Zazwyczaj szukać 
ich należy wśród zmiennych odznaczających się dużą różnicą średnich dla grup (mie
rzonych odchyleniami standardowymi) i słabo skorelowanych z innymi cechami. Mo
żemy też badać dobroć klasyfikacji dla różnych zestawów cech, co wydaje się najwła
ściwsze. W ten sposób niemal zawsze stwierdzimy, że tak samo - lub niemal tak samo 
- dobre odróżnianie obiektów z różnych klas możliwe jest przy użyciu znacznie mniej
szej liczby cech niż wyjściowo mierzone, co pozwoli oszczędzić czas i wysiłek. Do
broć odróżniania - separacji - oceniamy na podstawie wspomnianej wcześniej propor
cji: (źle sklasyfikowane obiekty klasy j + źle sklasyfikowane obiekty klasy k)/nj + nk. 
Im niższa wartość tej proporcji, tym odróżnianie lepsze.

Teoretycznie najprościej jest ocenić wartość tej proporcji, czyli udział błędnych 
klasyfikacji, zwyczajnie licząc sklasyfikowane błędnie obiekty zbioru, dla którego ob
liczono funkcję dyskryminacyjną. Wartość taka będzie jednak obciążona błędem - za
niżona - bowiem funkcję obliczono dokładnie dla tych danych, może więc nie być od
powiednia dla wszystkich obiektów badanych klas. Często zaleca się więc, aby po
dzielić losowo zbiór na dwa podzbiory tej samej wielkości, dla pierwszego obliczyć 
funkcję dyskryminacyjną, a sprawdzić jej dobroć na drugim podzbiorze. Procedura 
taka ma sens jedynie dla rzeczywiście dużej liczebności badanego zbioru, a poza tym 
i tak pewne własności badanego zbioru - także odróżniania badanych klas - mogą zo
stać pominięte w pierwszym, „uczącym” podzbiorze. Godna polecenia jest procedura 
obliczeniowo intensywna: bierzemy n7 - 1 obiektów klasy j i nk obiektów klasy k i ob
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liczamy funkcję dyskryminacyjną, po czym wykorzystujemy ją dla zaklasyfikowania 
pominiętego obiektu klasy j. Odnotowujemy, czy klasyfikacja była prawidłowa, czy 
nie, po czym powtarzamy procedurę, włączając ten, a pomijając inny obiekt tej klasy, 
i tak dla wszystkich obiektów klasy j, po czym tak samo dla wszystkich obiektów klasy 
k. Pamiętajmy też, że funkcja dyskryminacyjna zalicza obiekty do którejś z klas, lecz 
nie sprawdza, czy do którejkolwiek z nich należą. Jeżeli więc mamy funkcję odróżnia
jącą osobniki gatunku A od osobników gatunku B, to osobnik gatunku C włączony do 
analizy niewątpliwie zostanie zaliczony do A lub B. Jest to zresztą typowe niebezpie
czeństwo znane każdemu, kto kiedykolwiek używał jakiegoś klucza do oznaczania - 
zazwyczaj okaz, powiedzmy, niewielkiego afrykańskiego ślimaka bez trudu da się 
oznaczyć do gatunku przy użyciu klucza do polskich ślimaków.

Wszystkie sformułowane wcześniej założenia, dotyczące normalności i jednorodno
ści rozkładów oraz ich kształtu w hiperprzestrzeni, jak też ograniczenia interpretacji 
wyników, obowiązują także dla wykorzystywanej niekiedy w taksonomii biologicznej 
dyskryminacji za pomocą współrzędnych dyskryminacyjnych (discriminant coordi
nates), czyli zmiennych kanonicznych (canonical variates). Tego drugiego terminu 
nie należy mylić ze zmiennymi kanonicznymi w analizie korelacji kanonicznej (cano
nical correlation), choć formalna zależność między tymi dwoma rodzajami zmiennych 
kanonicznych istnieje (Jajuga 1993). Współrzędne dyskryminacyjne pozwalają na jed
noczesne przedstawienie K klas dla n obiektów, maksymalizując różnice pomiędzy 
klasami. Wiemy, ile jest klas i jakie są liczebności n7 obiektów należących do każdej z 
klas. Metoda polega na liniowej transformacji wektora zmiennych X w zestaw niesko- 
relowanych (ortogonalnych) zmiennych Zb Z2, ..., Zm, z których dwie pierwsze: Zi i Z2 
dane są zależnościami: Zx -axX,Z2 - a£X . Zmienne te dobiera się tak, aby osiągnąć 
maksimum funkcji określającej dobroć przedstawienia - maksymalizację różnic mię
dzy klasami w przestrzeni zmiennych Z; i Z2. Należy więc zmaksymalizować: 
arBa/arWa, gdzie a to wektor m-wymiarowy, B - macierz rozrzutu międzyklaso- 
wego, W - macierz rozrzutu wewnątrzklasowego (Jajuga 1993):

B"r xXxj xX’ W- ^XX(xi x;)(xi Xx<
n K J=iieCj nj ieCj

Widać więc, że maksymalizowana jest liniowa kombinacja zmiennych wektora X 
tak, aby proporcja zmienności międzyklasowej do wewnątrzklasowej była możliwie 
jak największa. Rozwiązaniem jest wektor a, będący wektorem własnym i odpowiada
jący największej wartości własnej macierzy W~'b. Jest to zarazem wektor ai, 
w którego skład wchodzą współczynniki pierwszej współrzędnej dyskryminacyjnej. 
Drugą współrzędną dobieramy tak, aby była nieskorelowana z pierwszą i znów speł
niała to kryterium, następnie kolejne zmienne - przypomina to analizę głównych skła
dowych, podobnie jak tam kolejne współrzędne tłumaczą coraz mniejszą część mię- 
dzyklasowego zróżnicowania. Tak więc kolejne wartości własne Ai, A2,..., Am macierzy 
W~ B będą coraz mniejsze. Współrzędnych dyskryminacyjnych używamy najczęściej 
dla przedstawienia różnic między klasami w przestrzeni dwuwymiarowej, zwykle 
pierwszych dwóch współrzędnych. Przedstawienie takie będzie oczywiście pełniejsze 
lub nie, zależnie od danych wyjściowych. Dobroć przedstawienia ocenić możemy 
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wartością proporcji: (A, +A2)/^A, , należącą do przedziału <0, 1>, osiągającą 1 dla 
i=l

odwzorowania doskonałego. Oczywiście i w tej technice, po obliczeniu zmiennych 
kanonicznych dla zbioru sklasyfikowanego, uczącego, wykorzystać je możemy do 
przeprowadzenia dyskryminacji obiektów, dla których przynależność do określonych 
klas musimy dopiero ustalić.



4. Analiza filogenetyczna

4.1. Zakres metod filogenetycznych, algorytm a model, kryteria 
optymalizacji

Terminu „systematyka (taksonomia) filogenetyczna” używa się zamiennie z termi
nem „kladyzm” i to zapewne jest powodem nierzadkiego uważania przymiotników 
filogenetyczny i kladystyczny za równoznaczne. Tak zapewne można tłumaczyć nie
rzadkie ograniczanie pojęcia analizy filogenetycznej do analizy kladystycznej, czyli 
redukcjonistycznej (parsimony). W takim rozumieniu do analizy filogenetycznej nie 
należałyby już nawet techniki oparte na maksymalizacji wiarygodności - choć przecież 
ich istotą jest uzyskiwanie możliwie największej zgodności z założonym modelem 
ewolucji - nie mówiąc już o wszelkich technikach opartych na odległościach, uznawa
nych wtedy za fenetyczne. Oczywiście można bronić takiego stanowiska, jednak nie 
wydaje się ono słuszne. Jak pamiętamy, analiza skupisk (clustering) jest typową meto
dą fenetyczną, choć nawet ona użyta do rekonstrukcji filogenezy da prawidłowy wynik 
dla danych ultrametrycznych (aczkolwiek wiemy, że ultrametryczne dane spotkamy 
jedynie wyjątkowo). Dla innych technik obliczających drzewa na podstawie odległości 
trudno byłoby wykazać, że rekonstruują pokrewieństwa na podstawie ogólnego podo
bieństwa, a nie posiadanej wiedzy o procesach ewolucyjnych. Warto też przypomnieć, 
że przy nieprawidłowo rozpoznanych homologiach nawet metoda kladystyczna da ob
raz fenetycznych podobieństw. W książce tej uznajemy więc za filogenetyczne wszyst
kie te techniki, które starają się uwzględnić to, co wiemy o procesach ewolucyjnych 
w obrębie grupy, której filogenezę badamy.

Omówiona przy analizie fenetycznej analiza skupisk to typowa metoda algoryt
miczna, czyli taka, dla której dany jest algorytm konstruowania drzewa na podstawie 
określonych danych. Mamy więc wówczas określony zestaw kroków, których wyko
nanie prowadzi do skonstruowania „najlepszego” drzewa. Metody algorytmiczne spo
tyka się również wśród technik analizy filogenetycznej, najbardziej znana z nich to 
metoda dołączania sąsiada (neighbor-joining'). Metody algorytmiczne są technikami 
szybkimi, nawet dla setek OTU obliczenia nie są długie i nie nastręczają jakichkolwiek 
trudności współczesnym komputerom. Ta niewątpliwa zaleta nie równoważy jednak 
poważnej wady: wynikiem obliczeń jest pojedyncze drzewo, i to zarówno w przypad
ku, gdy jest ono najlepsze, a wszystkie inne zdecydowanie gorsze, jak też gdy istnieje 
szereg drzew jedynie nieco gorszych albo wręcz obliczone drzewo jest jednym z wielu, 
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nawet wieluset, rekonstruujących filogenezę jednakowo dobrze, czyli w takim samym 
stopniu zgodnych z danymi i tym, co wiemy o procesach ewolucyjnych w badanej gru
pie organizmów. Często też istnieją drzewa lepiej odtwarzające filogenezę niż to znale
zione. Wadę tę jedynie do pewnego stopnia kompensować można (Swofford i inni 
1996), ewaluując drzewa techniką bootstrap (patrz Rozdział 4.11). Dla technik algo
rytmicznych trudno też modyfikować założenia, trudniej dopasowywać je do określo
nego modelu ewolucji.

W analizie filogenetycznej najczęściej korzysta się więc z technik opartych na roz
maitych kryteriach optymalizacji, pozwalających na ocenę, które z dwóch drzew jest 
lepsze, czyli bardziej zgodne z danymi i założonym modelem ewolucji. Nie znaczy to, 
że techniki te nie wykorzystują algorytmów - algorytmy są podstawą wszelkich tech
nik komputerowych i dobrze skonstruowany algorytm decyduje zarówno o szybkości 
obliczeń, jak i o ich prawidłowym wyniku. W technikach tych jednakże algorytmy są 
jedynie narzędziami; co więcej, czas życia takich algorytmów jest krótki, są stale do
skonalone i właściwie pozostawić je możemy specjalistom, tworzącym coraz lepsze 
wersje programów do rekonstrukcji filogenezy. Zarazem w technikach opartych na 
kryterium optymalizacji kolejna wartość tego kryterium obliczana jest (za pomocą od
powiedniego algorytmu, najwydajniej kalkulującego wartość obiektywnej funkcji 
ewaluującej drzewo) dla kolejnych drzew, generowanych odrębnym algorytmem kon
struującym drzewa. Techniki te są plastyczne - łatwo modyfikować kryterium, dopa
sowując je do naszej wiedzy o ewolucji - a zarazem ich wynikiem nie jest jedno drze
wo, a zestaw drzew, wiemy więc, czy nasze „najlepsze” drzewo jest rzeczywiście naj
lepsze, a jeżeli jest, to o ile lepsze od innych. Te zalety okupione są jednak teoretycznie 
koniecznością zbadania wszystkich drzew, a wiemy już, że liczba możliwych drzew 
rośnie gwałtownie z liczbą taksonów terminalnych, już dla mniej więcej 20 przekra
czając możliwości obliczeniowe komputerów. Wówczas pozostają metody przybliżone 
(omówimy je w Rozdziale 4.3), a i tak obliczenia stają się niezmiernie długotrwałe. 
Mimo to techniki te dominują i tak zapewne pozostanie.

Rekonstrukcja filogenezy to zestaw technik estymacji hipotetycznego przebiegu 
ewolucji w badanej grupie, rozumianego jako określona sekwencja kladogenez i proce
sów anagenetycznych, choć te ostatnie nie zawsze są estymowane. Obliczone estymaty 
powinny być jak najlepiej zgodne z danymi - rozmieszczeniem stanów cech u takso
nów terminalnych - ale również z założonym modelem ewolucji, która mogła przecież 
przebiegać różnie. Wyjściowym założeniem jest możność opisu ewolucji za pomocą 
drzewa, a więc co najmniej rzadkość hybrydyzacji międzygatunkowej czy poziomego 
transferu materiału genetycznego. Zarazem „sygnał filogenetyczny” musi być dosta
tecznie silniejszy od „szumów”, czyli zmienność wewnątrzgatunkowa cech użytych do 
rekonstrukcji filogenezy musi być mniejsza niż różnice międzygatunkowe stanów tych 
cech, a homologie rozpoznane prawidłowo. Założenie nieodpowiedniego modelu 
ewolucji będzie źródłem błędu systematycznego, choć oczywiście obliczona rekon
strukcja nie musi być całkowicie bezużyteczna (Rozdział 4.11). Szereg technik zakłada 
określony model ewolucji, inne nie, ale nie znaczy to, aby były one wolne od założeń. 
Przykładem metoda redukcjonistyczna (parsimony), bardzo często uznawana za wolną 
od założeń (assumption free), więc jako taka wolna od następstw arbitralnych decyzji 
taksonoma: nie jest to prawdą, bowiem technika ta z natury swej zakłada najprostszy z 
możliwych przebieg ewolucji, co właściwie nigdy nie odpowiada rzeczywistemu pro
cesowi. Brak sformułowanych założeń nie zapobiega odzwierciedlaniu przez rekon
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struowane drzewo określonego modelu ewolucji, w następstwie określonego zachowa
nia aparatu matematycznego, użytego w danej technice - przykładem choćby omówio
ne wcześniej własności różnych współczynników odległości czy podobieństwa.

Metody rekonstrukcji filogenezy można też podzielić na wykorzystujące odległości 
oraz korzystające bezpośrednio ze stanów cech u kolejnych taksonów. Te drugie uważa 
się zwykle za lepsze i zdecydowanie więcej technik należy do tej grupy. Nie znaczy to 
jednak, aby metody oparte na odległościach musiały być gorsze. Ich wynik zależy za
równo od wybranej techniki konstrukcji drzewa, jak i od własności samej odległości, 
użytej dla rekonstrukcji. W pewnych sytuacjach dane są wyjściowo odległościami, jak 
np. dla hybrydyzacji kwasów nukleinowych czy odległości immunologicznych, 
i wówczas nie mamy wyboru. W pozostałych przypadkach możemy zestawy stanów 
cech dla kolejnych OTU przeliczyć lub nie na macierz odległości pomiędzy tymi OTU. 
Użycie odległości umożliwia wykorzystanie obliczeniowo szybkich technik algoryt
micznych. Zarazem prawidłowo dobrana odległość pozwoli na realistyczne odzwier
ciedlenie wielkości zmian ewolucyjnych pomiędzy taksonami, co łatwo przedstawić na 
drzewie, a biologiczna interpretacja długości gałęzi takiego drzewa jest wówczas 
oczywista. Metody oparte na odległościach mogą więc dawać nie gorsze rekonstrukcje 
niż techniki wykorzystujące zestawy stanów cech dla poszczególnych taksonów. Ich 
wadami są natomiast redukcja informacji i pojawianie się niekiedy biologicznie niere
alistycznych lub nieinterpretowalnych odległości na drzewie, pomimo ich matema
tycznej poprawności. Redukcja informacji, polegająca na zastąpieniu potężnego nieraz 
zestawu danych macierzą odległości, sama w sobie nie musi być mankamentem, nie
kiedy jest wręcz pożądana. Z drugiej strony, konwersja stanów cech w macierz odle
głości przekreśla możliwość rekonstrukcji ewolucji cech na obliczonym drzewie. Od
ległości na drzewie mogą być ujemne i wówczas nie dają się interpretować ewolucyj
nie. Mogą też przybierać nieinterpretowalne wartości: np. dwa taksony terminalne 
dzielić może 52,5 substytucji. Oczywiście substytucja może zajść lub nie, nie istnieje 
substytucja połowiczna. Z drugiej strony odległości na drzewie traktować możemy 
jako estymaty, a wówczas 52,5 jest do przyjęcia, choć w rzeczywistości substytucji 
musiałoby być 52 lub 53.

Jest oczywiste, że jedne z technik rekonstrukcji filogenezy są lepsze, a inne gorsze 
w określonych warunkach. Aby porównać użyteczność różnych technik, należy je po
równać przynajmniej w pięciu aspektach: wydajności (efficiency), mocy (power), 
spójności (consistency), odporności (robustness) oraz falsyfikowalności (falsifiabili- 
ty). Wydajność określa, jak szybkie są obliczenia. Oczywiście szybkie są metody algo
rytmiczne, gdy dla opartych na kryterium optymalizacji już około 20 taksonów to za 
dużo, by móc nie stosować technik niegwarantujących znalezienia najlepszego drzewa; 
najwolniejsze są techniki oparte na maksymalizacji wiarygodności. Moc metody jest 
tym większa, im mniej danych wystarcza dla osiągnięcia prawidłowej rekonstrukcji. Im 
więcej danych, tym pewniejsza rekonstrukcja, ale w praktyce danych zwykle jest nie za 
wiele; teoretycznie, nawet gdy metodę dobrano idealnie prawidłowo, dla niewielkiej 
liczby danych rekonstrukcja może być błędna w następstwie losowych błędów - niere- 
prezentatywności użytego zestawu danych. Spójność oznacza, że przy dostatecznej 
liczbie danych rekonstrukcja będzie prawdziwa. Odporność techniki jest tym większa, 
w im większym stopniu można naruszyć jej założenia, wciąż uzyskując prawidłową 
rekonstrukcję, a falsyfikowalność oznacza, że metoda poinformuje użytkownika o zła
maniu założeń, wykluczającym jej użycie. Teoretycznie dobra technika rekonstrukcji 
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filogenezy powinna co najmniej zadowalająco spełniać wszystkie pięć kryteriów. 
W praktyce takiej techniki brak i raczej trudno się spodziewać, by ją kiedyś wynalezio
no, a wybierać musimy technikę najmniej niedoskonałą dla analizy naszych danych. 
Szerzej zajmiemy się tym w Rozdziale 4.11.

4.2. Metody algorytmiczne oparte na odległościach

Jak we wszystkich technikach opartych na odległościach, dane wyjściowe - będące 
wynikiem odpowiednich obliczeń dla danych empirycznych - traktujemy jako do
świadczalne przybliżenia estymowanych odległości rzeczywistych (patristic distan
ces'), za które uznaje się sumy długości odpowiednich gałęzi zrekonstruowanego drze
wa, łączących dane taksony. Gdyby więc odległości empiryczne były idealnie addy- 
tywne bądź ultrametryczne, to skonstruowanie drzewa odzwierciedlającego je idealnie 
wymagałoby zwyczajnego połączenia odpowiednich gałęzi. W praktyce nigdy tak nie 
jest i stąd konieczność wyboru którejś z metod estymacji drzewa. Estymujemy oczywi
ście długość gałęzi, ale też topologię - to ostatnie jest we współczesnej rekonstrukcji 
filogenezy ważniejsze, choć często brak formalnego związku między „prawdziwą” 
topologią a względną wartością danego kryterium optymalizacji: zakłada się po prostu, 
że dla najlepszej wartości parametru, czyli najlepszego dopasowania długości gałęzi, 
topologia też powinna być najlepsza. Z wielu zaproponowanych technik omówimy tu 
te najlepiej sprawdzone bądź najczęściej stosowane.

Metoda dołączania sąsiada

Metoda dołączania sąsiada (neighbor joining - NJ), zaproponowana przez Saitou 
i Nei (1987), to zapewne najlepsza z technik algorytmicznych. Koncepcyjnie należy do 
metod poszukujących drzew, które odzwierciedlają możliwie najprostszy - obejmujący 
najmniej zdarzeń - proces ewolucyjny, możliwy do postulowania dla posiadanych da
nych. Takie właśnie jest założenie techniki kladystycznej (parsimony) czy minimalnej 
ewolucji (minimum evolution-, jak zobaczymy, dołączanie sąsiada to algorytmiczny 
wariant tej techniki). Warto uświadomić sobie, że założenie rekonstruowania możliwie 
najprostszego przebiegu procesów ewolucyjnych nie ma jakiegokolwiek ontologiczne- 
go uzasadnienia - w rzeczywistości ewolucja mogła przebiegać w sposób nawet naj
bardziej skomplikowany, a ponad wszelką wątpliwość nie biegła w sposób najprostszy, 
w dodatku poszukiwanie najprostszego możliwego scenariusza wiąże się zawsze 
z pewną utratą danych. Z drugiej strony, zakładanie najprostszego z możliwych prze
biegu wydarzeń ma uzasadnienie metodologiczne, opierające się na regule brzytwy 
Ockhama, głoszącej, aby nie tworzyć więcej bytów niż to nieodzowne. Poszukujemy 
więc dającej się określić dolnej granicy zbioru możliwych wydarzeń, bowiem inaczej 
nie mielibyśmy przesłanek określających granice sensownego komplikowania rekon
strukcji filogenezy - zawsze można by postulować kolejny scenariusz, jeszcze bardziej 
skomplikowany. Z drugiej strony czasem takie przesłanki są, a zawsze musimy pa
miętać, że najprostszy model jedynie formalnie jest najlepszy.

Jak pamiętamy, analiza skupisk (najczęściej używana w wersji UPGMA) wymaga 
ultrametrycznych danych; w praktyce technika zachowuje się nieźle, jak długo odstęp
stwa od ultrametryczności nie są wielkie (Nei i Kumar 2000). Dołączanie sąsiada NJ 
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obliczeniowo przypomina UPGMA, ale technikę skonstruowano tak, aby nieultrame- 
tryczne dane korygować do mniej więcej ultrametrycznych, dopuszczając dla każdej 
gałęzi własne tempo ewolucji. Dane muszą być jednak choć w przybliżeniu addytyw- 
ne. Warto pamiętać, że obliczone drzewo jest addytywne i nieukorzenione; ukorzenia 
się je dopiero techniką grupy zewnętrznej lub najdłuższej gałęzi, ukorzenienie nie wy
nika jak w UPGMA z samego procesu konstrukcji drzewa, choć wiele programów ry
suje takie drzewa jako ukorzenione. Przez sąsiadów (neighbors') rozumiemy dwa tak- 
sony połączone w obrębie nieukorzenionego drzewa jednym węzłem, w którym scho
dzą się gałęzie zakończone tymi terminalnymi OTU. Technika NJ oblicza położenie 
kolejnych węzłów, a nie OTU lub skupisk jak UPGMA.

Analizę rozpoczyna się od macierzy odległości oryginalnych i drzewa w postaci 
gwiazdy (star tree), od środka której rozchodzą się promieniście wszystkie gałęzie, 
zakończone taksonami terminalnymi. Macierz odległości przelicza się w taki sposób, 
że oddalenie pomiędzy dwoma węzłami jest ważone ich średnimi oddaleniami od 
wszystkich pozostałych węzłów, co koncepcyjnie odpowiada normalizacji odrębności 
każdego z taksonów średnim tempem ewolucji tego taksonu. W tak zmodyfikowanej 
macierzy znajdujemy parę najbliższych sobie węzłów (pierwsze dwa będą taksonami 
terminalnymi, czyli węzłami zewnętrznymi), które łączymy. Zarazem oba te taksony 
usuwamy z gwiazdy, na ich miejsce umieszczając łączący je węzeł - dla tych taksonów 
ancestralny - a więc gwiazda liczy o jeden takson mniej. Proces kontynuujemy aż do 
całkowitego przekształcenia gwiazdy w dychotomicznie rozgałęzione drzewo. Algo
rytm techniki dołączania sąsiada (Studier i Keppler 1988, Swofford i inni 1996, Nei 
i Kumar 2000) można przedstawić następująco:
(1) z oryginalnej macierzy (N - l)A/2 odległości d między N węzłami terminalnymi 

(na tym etapie N równe jest całkowitej liczbie taksonów, dla których obliczamy 
drzewo), zakładając że d„ = 0, dla każdego węzła terminalnego i obliczamy jego 
łączną odrębność (net divergence) r, od wszystkich pozostałych taksonów:

(2) obliczamy macierz M odległości skorygowanych pod względem tempa ewolucji 
(ratę corrected), której elementy definiujemy następująco:

Mj,.=d,y-fc. + r,.)/(N-2);

ponieważ przypadek i = j oczywiście pomijamy, a macierz jest symetryczna, obli
czamy elementy tej macierzy dla wszystkich i i dla j>i; zapisywanie całej macierzy 
jest zbyteczne, wystarczy zachowanie najmniejszej wartości Af,y;

(3) definiujemy nowy węzeł u, z którego wybiegają gałęzie do węzłów i i j oraz do 
reszty drzewa; wyznaczamy długość gałęzi v z węzła u do węzłów i oraz j:

v,u =diJ!2 + (/; - r} )/[2(A - 2)], vju = di} - viu ;
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(4) definiujemy odległości od u do każdego z pozostałych węzłów terminalnych k (dla 
wszystkich kti,kt fi-

dku =(dik+djk-dij)l2-,

(5) usuwamy odległości od węzłów i oraz j z macierzy i zmniejszamy N o 1;
(6) jeżeli pozostało więcej niż dwa węzły, wracamy do kroku (1); jeżeli nie, to drzewo 

jest całkowicie skonstruowane, z wyjątkiem długości gałęzi łączących te ostatnie 
dwa węzły (i, j), którą przyjmujemy:

v‘j ~ dij ■

Każdy cykl kroków (1) do (6) tworzy jeden wewnętrzny węzeł i estymuje długości 
gałęzi, łączących się w tym węźle; obliczone długości gałęzi i znaleziona topologia 
umożliwiają narysowanie nieukorzenionego, addytywnego drzewa.

Technika dołączania sąsiada, podobnie jak i inne poszukujące addytywnego drze
wa, może przypisać ujemne wartości długościom niektórych gałęzi. Zdarzyć się tak 
może zwłaszcza w następstwie estymowania wartości, które w rzeczywistości są nie
wielkie. Ujemne wartości nie mają oczywiście biologicznego sensu, toteż Kuhner 
i Felsenstein (1994) zmodyfikowali algorytm tak, aby ujemne wartości zastępowane 
były zerem, a odpowiednia poprawka wprowadzana dla długości łączących się w tym 
węźle gałęzi tak, aby łączna odległość pomiędzy przylegającą parą węzłów terminal
nych została zachowana. Jak każda z technik algorytmicznych, dołączanie sąsiada kon
struuje jedno drzewo, nawet gdy jest ono jednym z wielu jednakowo uprawnionych. 
Kumar (1966) oraz Pearson i inni (1999) zaproponowali modyfikację algorytmu, dzięki 
której zamiast jednego obliczane jest więcej drzew, które można porównać; jest to więc 
technika pośrednia między algorytmicznym NJ a opartą na kryterium optymalizacji 
techniką minimalnej ewolucji. Gascuel (1997) zaproponował modyfikację algorytmu 
NJ, polegającą na przyjęciu różnych wag dla dik, djk i dy [krok (4)], dla zmniejszenia 
wariancji dku. Technika, nazwana przez autora BIONJ, ma zwiększać spójność metody 
w zakresie znajdowania prawidłowej topologii. Symulacje wykazały, że BIONJ za
chowuje się nieco lepiej niż NJ, gdy różnice pomiędzy sekwencjami są wysokie (Ga
scuel 1997), ale w sumie obie techniki dają identyczne lub niemal identyczne drzewa 
(Nei i Kumar 2000).

Metoda dołączania sąsiada zazwyczaj błędnie zrekonstruuje topologię drzewa, gdy 
liczba n nukleotydów lub aminokwasów w sekwencjach jest niewielka (Rzhetsky i Nei 
1993, Nei i inni 1998). Podobnie będzie zresztą, gdy użyjemy innych technik. Zacho
wanie NJ będzie wówczas tym gorsze, im większa będzie liczba taksonów T, dla któ
rych obliczamy drzewo; tak samo zresztą zachowują się wszystkie techniki rekonstruk
cji filogenezy, choć krytyczna wartość n zależy od techniki i danych (Rozdział 4.11). 
Jak wykazały symulacje, dla dostatecznie wysokiego n i odpowiednio dobranego, nie- 
obciążonego estymatu liczby substytucji nukleotydów użytego jako odległości NJ po
winien prawidłowo zrekonstruować topologię drzewa (Saitou i Imanishi 1989, Rzhet
sky i Nei 1992a, Gascuel 1997). O ile obliczenia prowadzone są z dostateczną dokład
nością, technika ta bardzo rzadko znajduje - w kolejnych powtórzeniach - więcej niż 
jedno „najlepsze” drzewo (Takezaki 1998), co ją korzystnie wyróżnia. Zarazem czas 
obliczeń jest proporcjonalny do 73 (Swofford i inni 1996), a więc liczba taksonów 
możliwa do analizy przy użyciu UPGMA jest też analizowalna dla NJ. W sumie więc 
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dołączanie sąsiada jest dobrą techniką rekonstrukcji filogenezy, a gdy liczba taksonów 
jest za wysoka dla metod stosujących kryterium optymalizacji, NJ pozwala na oblicze
nie przybliżonego drzewa, które następnie się optymalizuje.

Drzewo Wagnera

Drzewo Wagnera (distance Wagner tree) to zestaw technik algorytmicznych lub 
wykorzystujących kryterium optymalizacji, zaproponowanych dla danych molekular
nych (Farris 1970, 1972, Swofford i inni 1996). O ile dołączanie sąsiada - a również 
szereg technik opartych na kryterium optymalizacji - zakłada, że odległości obliczone 
na podstawie danych empirycznych są raz zaniżonymi, a raz zawyżonymi estymatami 
odległości rzeczywistych, to obliczając drzewo Wagnera, przyjmujemy, że wszystkie 
empiryczne estymaty są zaniżone. Jak wiele razy wskazywaliśmy, rekonstruując prze
bieg ewolucji, nie potrafimy ocenić, ile zmian w rzeczywistości zaszło: to, że w miej
scu, powiedzmy, guaniny znajduje się cytozyna, nie dowodzi bynajmniej, aby zajść 
mogła jedynie substytucja G—>C, w rzeczywistości mogło być G—»A—>C bądź nawet 
G—>T—>G—>A—>C. Jeżeli więc nie potrafimy korygować odległości tak, aby uwzględ
niały te „ukryte” zdarzenia, to sensowne jest przyjęcie, że nasze estymaty są w rzeczy
wistości dolną granicą przedziałów możliwych wartości. Tak działa technika: oblicza 
drzewo najkrótsze z możliwych przy założeniu, że odległości na drzewie nie mogą być 
mniejsze od empirycznych. Dla odległości addytywnych technika działa prawidłowo, 
lecz jeżeli dane nie są addytywne, to zachowanie techniki staje się niepewne; metoda 
jest obecnie rzadko stosowana.

Technika rozkładu cząstkowych rekonstrukcji

Technika rozkładu cząstkowych rekonstrukcji (split decompositiori), zapropono
wana przez Bandelta i Dressa (1992), pozwala na graficzne przedstawienie tendencji 
w macierzy odległości. Techniki konstruujące drzewa działają tak, że dla każdych da
nych obliczą drzewo, choć założeniem przedstawienia związków między taksonami za 
pomocą drzewa jest hierarchiczna struktura danych, czyli wyraźne grupowanie się 
analizowanego zbioru taksonów w podzbiory, jak już o tym pisaliśmy, omawiając ana
lizę skupisk. W przypadku technik opartych na kryterium optymalizacji niehierarchicz- 
ność danych znajdzie odzwierciedlenie w szeregu drzew o całkiem różnej topologii, 
lecz takiej samej lub niemal takiej samej wartości kryterium. Stosując metody algoryt
miczne, nie wiemy, na ile wiarygodna może być obliczona rekonstrukcja. Wówczas 
właśnie pomocna będzie technika rozkładu cząstkowych rekonstrukcji (Swofford i inni 
1996, Page i Holmes 1998). Przez cząstkowe rekonstrukcje (splits, partitions) rozu
miemy uzyskane na podstawie części danych - niekoniecznie dychotomiczne - drzewa 
odzwierciedlające zróżnicowanie w obrębie badanego zbioru taksonów. Jeżeli mamy 
więc, powiedzmy, taksony A, B, C, D i E, to część cech może wskazywać np. na cząst
kową rekonstrukcję ((A,B),(C,D,E)), a część na ((A,B,C),(D,E)). Technika rozkładu 
cząstkowych rekonstrukcji wykaże dobrze uzasadnione grupowanie, jeśli takie wystę
puje, a także niezgodne z sobą grupowania, jeżeli mają uzasadnienie w danych. Takie 
niezgodności zdarzają się nierzadko, w następstwie niedostatecznej kompensacji nie- 
obserwowalnych zmian ewolucyjnych przy transformacji danych w odległości, a także 
w wyniku homoplazji czy ewolucji siatkowatej.
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Metoda opiera się na czteropunktowym warunku addytywności (patrz Rozdział 
2.9), zgodnie z którym jeżeli pokrewieństwa taksonów I, J, K. i L (tworzących łącznie 
tzw. kwartet) odzwierciedla drzewo ((I,J),(K,L)) i odległości są addytywne, to:

du + ^KL < ¿IK + ^JL = ¿IL + ^jk ■

Gdy dane nie są w pełni addytywne, powyższa równość nie będzie zachodzić, dal
sze odstępstwo od addytywności pociągnie za sobą niespełnianie również i nierówno
ści. Dopóki ta nierówność jest spełniona, można konstruować addytywne kwartety ga
tunków, a z nich składać całą rekonstrukcję - na tym polega metoda sąsiedztwa (ne
ighborliness: Sattath i Tversky 1977, Fitch 1981). W praktyce często przynajmniej nie
które kwartety nie spełniają nawet nierówności. Technika rozkładu cząstkowych re
konstrukcji roboczo zakłada, że du + dKL przynajmniej nie ma najwyższej wartości 
spośród wszystkich trzech sum. Techniki filogenetyczne przyjmują, że jeżeli suma 
du + dKL jest większa od dIK + dJL i diL + dJK, to dane wykluczają drzewo o topologii 
((I,J),(K,L)) (Swofford i inni 1996). Możemy jednak zapytać, w jakim stopniu dane są 
zgodne z pozostałymi możliwymi topologiami, stosując to samo kryterium. Dla każdej 
topologii obliczyć więc można współczynnik odrębności (isolation index):

$ab,cd = +^bc)~(^ab + d cu^l 2 \ S AC BD = [(«¿AD + dBC)-(dAC + dBD)]/2 .

Zamiast wewnętrznej gałęzi, łączącej dwa wewnętrzne węzły drzewa, narysować mo
żemy oko sieci, o bokach określonych tymi współczynnikami. Jeżeli taksonów jest 
więcej niż cztery, to odchylenia od warunku czteropunktowego obliczamy dla każdego 
możliwego do wyróżnienia kwartetu. Bandelt i Dress (1992) wykazali, że jedynie część 
cząstkowych rekonstrukcji może być przedstawiona na płaskim grafie (split decompo
sable portion); wyrazili też przypuszczenie, że pozostałe odzwierciedlają większość 
losowego szumu w danych. Gdyby tak było, metoda pozwalałaby oddzielać sygnał od 
szumu, lecz zapewne pozostaje to jedynie pobożnym życzeniem. Często też analizę 
należy prowadzić dla nie więcej niż 4-10 taksonów jednocześnie, aby wyniki były 
czytelne (Swofford i inni 1996).

4.3. Problem znalezienia najlepszego drzewa

Jak wielokrotnie mówiliśmy, techniki oparte na kryterium optymalizacji uważa się 
za lepsze od algorytmicznych. Ich istotą jest porównywanie dobroci kolejnych drzew, 
które generowane być muszą odrębnym algorytmem. Techniki generowania drzew 
dzielimy na pewne (exact) i heurystyczne (heuristic), czyli częściowe i niepewne. 
Z rozdziału o drzewach wiemy już, dlaczego nie możemy zawsze stosować technik 
pewnych: jeżeli już dla 20 taksonów terminalnych liczba drzew nieukorzenionych 
równa jest 221 643 095 476 699 771 875, a dla 63 przekracza 1O100, to jest oczywiste, 
że już dla około 20 taksonów generowanie wszystkich drzew i obliczanie wartości 
kryterium optymalizacji dla każdego z nich zbliża się nieuchronnie do granic możliwo
ści obliczeniowych najszybszych komputerów.
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Techniki pewne

Najprostszą metodą jest technika pełnego poszukiwania (exhaustive search, impli
cit enumeration). Bierzemy dowolne trzy spośród taksonów, wchodzących w skład 
grupy, której filogenezę rekonstruujemy. Dla trzech taksonów możliwe jest tylko jedno 
nieukorzenione drzewo (Ryc. 4.1). Następnie dołączamy dowolny z pozostałych takso
nów: uczynić to można na jeden z trzech sposobów, a więc mamy już trzy drzewa 
(Ryc. 4.1). Kolejny, piąty takson, dołączyć można na pięć sposobów do każdego 
z trzech drzew, więc możliwych nieukorzenionych drzew jest już 15 (Ryc. 4.1). Szósty 
takson dołączyć można na siedem sposobów do każdego z 15 drzew, a więc powstanie 
105 nieukorzenionych drzew (jak pamiętamy, dla T taksonów drzew ukorzenionych 
jest tyle co nieukorzenionych dla T+l). Proces jest kontynuowany aż do włączenia 
wszystkich taksonów na wszystkie możliwe sposoby (dla każdego z kompletnych 
drzew obliczamy wartość optymalizowanego kryterium), jeżeli czas obliczeń nie prze
kroczy akceptowalnych granic, a więc jeżeli taksonów nie jest więcej niż kilkanaście. 
Technika pełnego poszukiwania jest najwolniejsza, lecz jako jedyna pozwala na uzy
skanie rozkładu wartości optymalizowanego parametru, co ma znaczenie przy ocenie 
wiarygodności rekonstrukcji (Rozdział 4.11).

Rozkładu takiego nie zapewni nam technika limitowanego (ograniczonego) dołą
czania (branch-and-bound: Hendy i Penny 1982, Kumar i inni 1993, Swofford i Begle 
1993). Także pewna, czyli gwarantująca znalezienie najlepszego drzewa, jest od pełne
go poszukiwania szybsza, a więc umożliwia analizę dla większej liczby taksonów. Od
bywa się to kosztem pomijania licznych topologii, a więc rezygnacji ze znajomości 
rozkładu wartości optymalizowanego parametru. Powiedzmy, że stosując technikę kla- 
dystyczną poszukujemy najkrótszego drzewa. Jedną z technik heurystycznych (patrz 
niżej) znaleźliśmy drzewo o długości, załóżmy, 256. Przyjmujemy więc 256 za gómą 
granicę długości drzewa: być może jest więcej niż jedna topologia o takiej długości, jak 
znaleziona techniką heurystyczną być może też istnieją wśród możliwych rekonstruk
cji drzewa krótsze. Rozpoczynamy więc obliczenia techniką limitowanego dołączania. 
Identycznie jak w pełnym poszukiwaniu konstruowane są kolejne drzewa, poprzez do
kładanie na wszystkie możliwe sposoby kolejnych gałęzi. W trakcie dokładania kolej
nych gałęzi obliczana jest długość drzewa (a ogólniej: wartość optymalizowanego pa
rametru). Jeżeli osiągnie ona limit - w naszym przypadku długość 256 - jeszcze przed 
dołączeniem ostatniej gałęzi, to wiemy, że jakiekolwiek dołączenie kolejnej gałęzi mo
że jedynie wydłużyć drzewo, a więc dalsze dołączanie należy przerwać i przejść do 
dołączania gałęzi do innego z krótszych, niekompletnych drzew. W ten sposób oszczę
dzamy czas, nie konstruując zbytecznie części drzew, niewątpliwie dłuższych niż 256, 
i to jest przewagą limitowanego dołączania nad pełnym poszukiwaniem. Jeżeli na któ
rymkolwiek etapie uzyskamy kompletne drzewo o długości mniejszej, np. 255, to tę 
nową długość przyjmujemy za nowy limit i zapisujemy wyłącznie drzewa o tej długo
ści, na niej też porzucając dalsze dołączanie.
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Ryc. 4.1. Kolejne kroki przy pełnym poszukiwaniu. Dla którychkolwiek trzech taksonów tworzymy jedyne 
możliwe trójtaksonowe drzewo, dołączamy na trzy możliwe sposoby czwarty takson. Następnie do każdego 
z trzech czterotaksonowych drzew dołączamy na wszystkie możliwe sposoby piąty takson, uzyskując 5x5 
= 25 drzew: są to wszystkie możliwe drzewa nieukorzenione dla pięciu taksonów

Tu można by zapytać, o ile szybsza jest ta metoda? Odpowiedź zależy od charakte
ru analizowanych danych, a ściślej od tego, na ile są one hierarchiczne, czyli w jakim 
stopniu są rzeczywiście pogrupowane taksony, w świetle danych stanowiących pod
stawę rekonstrukcji filogenezy. Inaczej mówiąc, jak silny jest sygnał filogenetyczny 
w stosunku do filogenetycznego szumu. Im więc więcej homoplazji bądź symplezjo- 
morfii, tym gorzej, zajmiemy się tym jeszcze w dalszych rozdziałach. W skrajnym 
przypadku „złych” danych, czyli danych niehierarchicznych, technika limitowanego 
dołączania może wygenerować tyle samo drzew co metoda pełnego poszukiwania, 
a więc zająć tyle samo czasu - będzie tak, gdy „najlepszych” drzew jest wiele (nawet 
setki czy tysiące), a górna granica długości osiągana jest dopiero po dołączeniu ostat
niego taksonu. Inna rzecz, że analiza filogenetyczna dla takich danych skazana jest na 
niepowodzenie: jakiejkolwiek metody by nie użyć, wyniki będą mało wiarygodne 
i niejednoznaczne. Z drugiej strony zdarza się, że dane są właśnie takie.

Opisana sytuacja to jednak skrajność i zwykle technika limitowanego dołączania 
jest zdecydowanie szybsza niż pełne poszukiwanie. Dodać trzeba, że dla doświadczal
nych (nie generowanych losowo) danych, zebranych przez taksonoma mającego pewną 
wiedzę o użyteczności różnych cech w analizie filogenezy w danej grupie, technika ta 
będzie wielokrotnie szybsza, umożliwiając analizę dla nawet ponad 20 taksonów. 
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Znalezienie - techniką przybliżoną - wstępnego limitu dla optymalizowanego parame
tru nie jest obligatoryjne, lecz przyspiesza obliczenia. Podobnie przyspieszy je dołą
czanie w pierwszej kolejności taksonów najbardziej się między sobą różniących, tak 
aby wzrost długości drzewa następował szybciej (Swofford 1996, Swofford i inni 
1996). Kolejne dołączanie prowadzimy, wykorzystując algorytm max-mini (max-mini 
algorithm: Nei i Kumar 2000): każdorazowo dołączamy (pozostając przy przykładzie 
szukania najkrótszego drzewa) ten z niedołączonych wcześniej taksonów, którego do
łączenie najbardziej zwiększy (max) długość drzewa, choć oczywiście dołączamy go 
w takim miejscu, aby wzrost długości drzewa był najmniejszy (mini).

Techniki heurystyczne

Dla większej liczby taksonów, chcąc nie chcąc, skorzystać musimy z technik heury
stycznych. Z technik tych skorzystamy również dla mniejszej liczby taksonów (po
wiedzmy kilkunastu), jeżeli dane są niewystarczające - jak np. sekwencje liczą za mało 
par nukleotydów - bowiem wówczas rekonstrukcja i tak najprawdopodobniej będzie 
błędna, więc nie ma sensu prowadzenie długotrwałych obliczeń (Nei i Kumar 2000). 
Popularnie ujmując, techniki heurystyczne są niepełne i niepewne, formalnie to grupa 
metod, dla których nie istnieje aparat matematyczny - brak algorytmu umożliwiające
go pewne znalezienie najlepszego drzewa, jeżeli nie zostaną sprawdzone wszystkie 
możliwe - konieczne jest więc znalezienie rozwiązania przybliżonego bądź niepewne
go na drodze empirycznej, czyli w praktyce wypróbowując jedynie część topologii. 
W dodatku dla drzew trudno mówić o rozwiązaniach „przybliżonych” - ta właściwa 
i jedynie „nieco lepsza” topologia może skrajnie się różnić od tej „niemal najlepszej”.

Aby zilustrować problem, używa się często niekoniecznie najbardziej realistyczne
go porównania. Wyobraźmy sobie komandosa, który zrzucony zostaje nocą, ciemną 
i mglistą, w nieznanym pagórkowatym terenie. Zadanie, które musi wykonać, wymaga 
dotarcia na szczyt wzgórza najwyższego w okolicy. Jedyne co może on zrobić, to iść 
pod górę, mając nadzieję, że znajduje się na stoku tego właśnie wzgórza. Jest oczywi
ste, że albo wykona w ten sposób zadanie, albo nie, ale nic innego zrobić nie może. 
Poszukiwanie najlepszego drzewa metodami heurystycznymi napotyka ten sam pro
blem: każda z technik polega na iteratywnym zwiększaniu dobroci drzewa, czyli opty
malizowaniu wartości danego kryterium (najczęściej omawia się to na przykładzie 
metody kladystycznej, czyli szukania najkrótszego drzewa). W końcu zostaje osią
gnięta wartość najlepsza, ale nie wiemy, czy znaleziono rzeczywiście najlepsze drze
wo, czy też raczej jedno z lokalnych optimów. Chodzi o to, że rozkład wartości kryte
rium optymalizacji przypominać może rzeczywiście teren górzysty, z licznymi lokal
nymi optimami. Wówczas znalezienie innego optimum wymaga konstruowania drzewa 
od początku, bądź niemal od początku. Techniki heurystyczne nie poprzestają więc na 
znalezieniu jednego optimum, lecz nawet znalezienie wielu optimów nie może gwa
rantować, że nie ma innego, „bardziej optymalnego”. I tu jednak sytuacja zależy od 
danych, użytych do rekonstrukcji. Liczne optima lokalne są charakterystyczne dla 
drzew generowanych losowo, a także dla drzew obliczonych na podstawie danych em
pirycznych, lecz z licznymi homoplazjami, słabo hierarchicznych, o niskim poziomie 
filogenetycznego sygnału. Im lepsze dane, tym mniejsze zagrożenie lokalnymi opti
mami i tym większa szansa znalezienia najlepszego drzewa technikami heurystyczny
mi. Znów jednak: dane są, jakie są, trudno poza tym wskazać granicę pomiędzy dany
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mi dostatecznie i niedostatecznie dobrymi, a ponadto gwarancji znalezienia najlepsze
go drzewa nie ma nigdy. Jeszcze do tego wrócimy.

Stopniowe dodawanie {stepwise addition) polega na każdorazowej optymalizacji 
przy dołączaniu kolejnego taksonu. Bierzemy pierwsze trzy taksony i łączymy w nieuko- 
rzenione drzewo, dla którego obliczamy warość kryterium optymalizacji (pozostańmy 
przy wygodnym przykładzie poszukiwania drzewa najkrótszego), po czym dołączamy 
czwarty takson tak, aby wartość kryterium była najlepsza (czyli w naszym przypadku - 
drzewo było najkrótsze), a więc próbujemy je dołączać w każdym z trzech możliwych 
miejsc, aby wybrać najlepszą topologię. Do niej dołączamy piąty takson, znów spraw
dzając wszystkie pięć możliwych topologii i wybierając najlepszą. Do najlepszej w taki 
sam, najlepszy sposób dołączamy szósty takson, i tak dalej, aż wszystkie taksony zostaną 
dołączone. Jak łatwo dostrzec, uzyskane drzewo - i charakteryzująca je wartość opty
malizowanego parametru - zależeć będzie od kolejności dołączania taksonów. Algorytm 
należy bowiem do grupy „algorytmów maksymalizujących doraźny zysk” {greedy 
algorithms): każdy kolejny takson dołączany jest optymalnie dla tego etapu konstruowa
nia drzewa, choć dołączenie go w innym miejscu może prowadzić do uzyskania lepszego 
kompletnego drzewa. Drzewo uzyskane w wyniku jednorazowego zastosowania stop
niowego dodawania nie będzie drzewem optymalnym nawet dla „dobrych” danych - 
chyba że przez przypadek kolejność dodawania taksonów będzie też optymalna, co jest 
dla większej liczby taksonów niezmiernie mało prawdopodobne.

Wynik techniki zależy zarówno od wyboru pierwszej trójki (trypletu) taksonów, jak 
i kolejności dołączania następnych. Kolejność może odpowiadać kolejności taksonów 
w macierzy danych, możemy ją zmieniać i powtarzać obliczenia, najlepiej używając 
generatora liczb pseudolosowych dla losowania kolejności w powtarzanych oblicze
niach - tak działają programy z pakietu PHYLIP (Felsenstein 2000: opcja Jumble). 
Zwykle zaleca się wówczas co najmniej 10 powtórzeń, lecz raczej powinno ich być 
więcej. Inna metoda to sprawdzenie wartości kryterium optymalizacji dla wszystkich 
możliwych trójek taksonów i wybranie tego trypletu, dla którego ta wartość jest najlep
sza. Następnie wybiera się ten z taksonów, którego dołączenie zapewni najlepszą war
tość kryterium, itd., aż do umieszczenia wszystkich taksonów na konstruowanym 
drzewie (Swofford i Begle 1993, Swofford 1996). Technika ta, określana jako closest 
(najbliższy), jest obliczeniowo intensywna. Farris (1970) zaproponował technikę, którą 
nazwał prostym algorytmem {simple algorithm): wybieramy któryś z taksonów, zwykle 
pierwszy w macierzy danych (lecz może to być jakikolwiek z OTU bądź hipotetyczny 
przodek), i obliczamy między nim a każdym z pozostałych taksonów współczynnik, 
będący sumą absolutnych wartości różnic stanów cech (tzw. advancement index). Po
czątkowy tryplet powstaje więc z tego „taksonu odniesienia” i dwóch innych, mających 
najniższe wartości tego współczynnika, a następne taksony dołączamy w kolejności 
rosnących wartości współczynnika. Nie istnieje wariant stopniowego dodawania, który 
by był najlepszy dla każdych danych. Warto więc spróbować wielu opcji. Stopniowe 
dodawanie stosuje się dla znalezienia wyjściowego drzewa, które poddaje się dalszej 
optymalizacji, natomiast poprzestanie na drzewie obliczonym tą techniką jest ryzy
kowne.
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W pewnym sensie odwrotnością stopniowego dodawania jest technika rozkładu 
gwiazdy (star decomposition - SD), choć jej zastosowanie ogranicza się do metod, 
w których wartość kryterium optymalizacji obliczyć można dla drzewa politomiczne- 
go. Technikę tę wykorzystuje omówione wcześniej dołączanie sąsiada, lecz również 
niektóre techniki maksymalizacji wiarogodności (Swofford i inni 1996). Początkowo 
łączy się wszystkie taksony terminalne w gwiazdę, o jednym wewnętrznym węźle. Na
stępnie odłączamy kolejno każdą z możliwych par taksonów, łącząc je odrębnym, dru
gim węzłem wewnętrznym. Wybieramy to z uzyskanych drzew o dwóch wewnętrz
nych węzłach, dla którego wartość kryterium optymalizacji jest najlepsza. Następnie 
odłączamy z gwiazdy kolejny takson, wybierając ten, którego odłączenie da najlepsze 
drzewo, po czym następny, i tak aż do uzyskania w pełni dychotomicznego drzewa. 
I ten algorytm maksymalizuje doraźną korzyść, a więc budzi te same zastrzeżenia co 
stopniowe dodawanie.

Ryc. 4.2. Wymiana najbliższego sąsiada, czyli lokalna wymiana gałęzi. Dla jednej gałęzi wewnętrznej 
możliwe są dwie takie zamiany

Dalsze poszukiwania optymalnego drzewa prowadzimy metodą wymiany gałęzi 
(branek swapping). Jego istotą jest mniejsze lub większe zmodyfikowanie topologii 
drzewa, aby wyjść z lokalnego optimum - nowe drzewo, nawet jeżeli jest lepsze pod 
względem optymalizowanego kryterium, znów nie daje gwarancji, że nie znaleźliśmy 
kolejnego lokalnego optimum, zamiast poszukiwanego drzewa najlepszego. Warto tu 
ponownie podkreślić, że dla topologii nie można mówić o „w przybliżeniu najlepszym 
drzewie”. Oczywiście dla każdego drzewa wskazać można inne, różniące się odeń mi
nimalnie: długość drzewa, powiedzmy 134, jest niemal identyczna z długością 133. 
Problem jednak leży w tym, że niemal identyczne topologie mogą być bardzo różne 
pod względem optymalizowanego parametru i na odwrót - najmniejsza zmiana warto
ści kryterium optymalizacji może odpowiadać zupełnej przebudowie topologii. Poszu
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kujemy więc drzewa najlepszego - choć może być więcej niż jedno takie drzewo - 
a nie „niemal najlepszego”. W dodatku to najlepsze oddzielać może od modyfikowa
nego przez nas, lokalnie optymalnego, szereg innych lokalnych optimów. Warto więc 
kolejne optymalizacje zaczynać od różnych topologii, nawet zdecydowanie gorszych 
od najlepszych dotąd znalezionych. Wymianę gałęzi najczęściej prowadzi się jedną 
z trzech technik: wymiany najbliższego sąsiada (nearest neighbor interchange - 
NNI), przemieszczania cząstkowego drzewa (subtree pruning and regrafting - SPR) 
czy rozcinania i powtórnego łączenia drzewa (tree bisection and reconnedion - 
TBR).

Każda wewnętrzna gałąź w pełni dychotomicznego drzewa łączy się z czterema 
„najbliższymi sąsiadami”, czyli innymi gałęziami, po dwie na każdym z kończących 
gałąź węzłów. Wymiana najbliższego sąsiada NNI (Ryc. 4.2), zwana też lokalną wy
mianą gałęzi (local branch swapping), polega na zamianie miejscami tych gałęzi: jak 
widać, dla jednej gałęzi wewnętrznej możliwe są dwie takie zamiany (Ryc. 4.2), 
a pełny proces wymiany najbliższego sąsiada obejmuje takie zamiany przeprowadzone 
kolejno dla wszystkich wewnętrznych gałęzi - być może któraś ze zmian utworzy 
drzewo o lepszej wartości kryterium optymalizacji. NNI to mniej efektywna technika 
wymiany gałęzi (Kitching i inni 1998) niż metody globalnej wymiany (global branch 
swapping)-. SPR i TBR, polegające na odrywaniu i przemieszczaniu w inne miejsce 
fragmentu drzewa, oczywiście próbując różnych topologii i każdorazowo obliczając 
wartość kryterium optymalizacji dla nowego drzewa.

Ryc. 4.3. Technika przemieszczania cząstkowego drzewa. Ukorzeniony fragment drzewa zostaje oderwany 
od pozostałej części drzewa i dołączany kolejno do każdej z gałęzi tej pozostałej części

Technika przemieszczania cząstkowego drzewa SPR (Ryc. 4.3) polega na oderwa
niu ukorzenionego drzewa od pozostałej części (residua!) drzewa i łączeniu tego uko
rzenionego drzewa kolejno z każdą z gałęzi pozostałej części drzewa. W skrajnym 
przypadku oderwanym drzewem może być jeden takson, lecz można też przemieszczać 
i pół drzewa, tyle że przemieszczane drzewo cząstkowe pozostaje ukorzenione, czyli 
dołączane do pozostałej części drzewa zawsze tą samą gałęzią. Brakiem ukorzenienia 
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obu łączonych, cząstkowych drzew charakteryzuje się technika rozcinania i powtórne
go łączenia drzewa TBR (Ryc. 4.4), w której wszelkie możliwe sposoby łączenia 
cząstkowych drzew są sprawdzane. TBR generuje więc najwięcej drzew, toteż jest naj
efektywniejsza spośród technik wymiany gałęzi, zarazem jednak i najintensywniejsza 
obliczeniowo. W podstawowej wersji drzewo dzielone jest na dwa, lecz niektóre pro
gramy pozwalają nawet na podział drzewa na 10 - znów rośnie prawdopodobieństwo 
znalezienia drzewa optymalnego, choć także za cenę wydłużenia obliczeń. Tak więc 
dla większej liczby taksonów również bardziej rozbudowane użycie TBR przestaje być 
możliwe, choć istnieją nieco szybsze algorytmy wymiany gałęzi (Goloboff 1996). Co 
więcej, nawet pełne wykorzystanie TBR nie gwarantuje znalezienia najlepszego drze
wa (Maddison 1991).

Niezłą strategią dającą wysokie prawdopodobieństwo znalezienia optymalnego 
drzewą jest wielokrotne użycie stopniowego dodawania, po czym zastosowanie TBR 
dla każdego z tak obliczonych drzew (Nei i Kumar 2000). Inna rzecz, że dla osiągnię
cia rzeczywiście wysokiego prawdopodobieństwa stopniowe dodawanie przeprowadzić 
należy też rzeczywiście wiele razy - to „wiele”, jak zwykle, z przyczyn praktycznych 
będzie mniejsze od teoretycznie wymaganego, w dodatku im więcej taksonów, tym 
więcej powtórzeń jest wymagane. W każdym razie dlą powiedzmy, 50 taksonów 100 
powtórzeń z trudem wystarczy. Niejednokrotnie na wykresie wartości kryterium opty
malizacji występują tzw. „płaskowyże dobroci drzew”, czyli szereg topologii o tej sa
mej wartości kryterium, wszystkie suboptymalne. W takich przypadkach jedynie za
chowanie większej liczby suboptymalnych topologii, a także szeregu topologii nieco 
gorszych od suboptymalnych, po czym prowadzenie dalszej optymalizacji - najlepiej 
TBR - dla każdej z nich może umożliwić wyjście z takiego płaskowyżu i znalezienie 
rzeczywiście najlepszego drzewa (Swofford i inni 1996, Kitching i inni 1998). Jeżeli 
optymalizacja drzew o odmiennych topologiach, znalezionych w wyniku stopniowego 
dodawania, prowadzi każdorazowo do tej samej topologii, to zwiększa to wiarygod
ność takiego drzewa, choć oczywiście też nie gwarantuje, że jest to globalne optimum.

Ryc. 4.4. Technika rozcinania i powtórnego łączenia drzewa. Charakteryzuje ją brak ukorzenienia obu 
łączonych cząstkowych drzew, więc wszystkie możliwe sposoby łączenia zostają sprawdzone
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Kumar i inni (1993) zaproponowali technikę heurystyczną, która przypomina meto
dę limitowanego dołączania. Przez analogię do stosowanego tam algorytmu max-mini 
w technice tej wykorzystuje się algorytm min-mini (min-mini algorithm), który na 
każdym etapie wybiera minimum z minimalnych długości drzew, trzymając się przy
kładu poszukiwania najkrótszego drzewa. Po wyborze najkrótszego trypletu dołącza się 
czwarty z taksonów na jeden z trzech możliwych sposobów i oblicza długość tego 
drzewa, przyjmując tę wartość za tymczasowy limit na tym etapie. Podobnie dołącza 
się kolejne i zapamiętuje ich topologie wraz z kolejnymi wartościami limitów, aż do 
dołączenia wszystkich taksonów. Następnie - analogicznie jak w limitowanym dołą
czaniu - oblicza się długość kolejnego z czterotaksonowych drzew - gdy jest mniejsza, 
uznaje się ją za nowy limit, gdy większa, porzuca się dalsze dodawanie taksonów, itd. 
Algorytm max-mini wykorzystuje jednak globalne góme granice na kolejnych etapach, 
gdy stosowany tu algorytm min-mini korzysta z lokalnych górnych granic, nie gwa
rantuje więc znalezienia najlepszego drzewa (Nei i Kumar 2000). Można limit dla każ
dego etapu powiększyć o zadaną wartość, stałą bądź proporcjonalną do liczby takso
nów na danym etapie (tzw. search factor), co oczywiście zwiększa szanse znalezienia 
najkrótszego drzewa, choć też i wydłuża obliczenia. Szacowanie wiarygodności znale
zionych drzew (technikąbootstrap, Rozdział 4.11), obliczonych dla 48 sekwencji DNA 
o długości 1000 par nukleotydów każda (w technice kladystycznej raczej za krótka 
sekwencja dla pewniejszej rekonstrukcji), dało takie same wyniki dla drzew obliczo
nych metodami wymiany najbliższego sąsiada i - teoretycznie znacznie lepszą - tech
niką rozcinania i powtórnego łączenia (Takahashi i Nei 2000). Kolejny raz potwierdza 
to, że dla kiepskich danych nie warto prowadzić długich obliczeń, bowiem wynik i tak 
będzie niepewny.

4.4. Metody stosujące kryterium optymalizacji oparte 
na odległościach

Podobnie jak przy opisanych wcześniej technikach algorytmicznych, odległości ob
liczone na podstawie danych empirycznych uznajemy za przybliżenia estymowanych 
odległości rzeczywistych, odzwierciedlonych sumami długości odpowiednich gałęzi na 
zrekonstruowanym drzewie. Konstruując drzewo albo próbuje się jak najdokładniej 
odzwierciedlić na nim doświadczalne odległości, co jest istotą technik najmniejszych 
kwadratów (m.in. Fitch-Margoliash), albo też poszukuje się drzewa najkrótszego, co 
zakłada metoda minimalnej ewolucji. W każdej metodzie przyjmuje się wzajemną 
niezależność kolejnych odległości, a warunek ten zwykle nie jest spełniony - chociaż
by błąd w ustaleniu stanów cech u jednego z taksonów pociąga za sobą błędne odległo
ści między tym taksonem a wszystkimi innymi. Zakłada się też addytywność odległo
ści. Wynikiem obliczeń jest drzewo addytywne nieukorzenione, które ukorzeniać trze
ba metodą grupy zewnętrznej lub najdłuższej gałęzi. Istnieje jednak modyfikacja tech
niki najmniejszych kwadratów (program KITSCH w pakiecie PHYL1P), obliczająca 
drzewo ultrametryczne (Felsenstein 2000). Technika przypomina algorytmiczną anali
zę skupisk, lecz góruje nad nią obliczaniem więcej niż jednego drzewa, poddawanego 
optymalizacji.
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Techniki najmniejszych kwadratów i pokrewne

Grupa należących tu metod za kryterium optymalizacji uznaje minimalizowanie 
różnicy między znanymi doświadczalnymi przybliżeniami <7,7 odległości między takso- 
nami a poszukiwanymi estymatami rzeczywistej odległości ewolucyjnej e,7 między ty
mi taksonami, estymatami odzwierciedlonymi na obliczonym drzewie. Minimalizowa
na jest więc wartość E błędu dopasowania danych doświadczalnych do danego drzewa 
o T taksonach terminalnych:

i=l y=l + l

gdzie a może mieć wartość 1 lub 2, a w,7 to schemat ważenia, różnicujący metody tej 
grupy. Dla a = 1 jest to tzw. statystyka f Farrisa, minimalizowana jest suma wartości 
bezwzględnych błędów dopasowania, zaś dla a = 2 jest to kryterium najmniejszych 
kwadratów, powszechnie stosowane w matematyce i statystyce. Warto podkreślić, że 
drzewo obliczone techniką najmniejszych kwadratów, jeśli tylko wartości błędów do
pasowania mają rozkład normalny, będzie nie gorsze od uzyskanego techniką maksy
malizacji wiarygodności, uznawaną często za najlepszą choć wymagającą bez porów
nania dłuższych obliczeń. Zakłada się więc, że odległość pomiędzy każdą parą takso- 
nów jest elementem rozkładu, którego wartością oczekiwaną jest suma odległości - 
w rozumieniu wielkości ewolucyjnych zmian - mierzona na drzewie od jednego do 
drugiego węzła terminalnego, a wariancja tego rozkładu jest proporcjonalna do potęgi 
p wartości oczekiwanej, przy czym znajomość - lub oszacowanie - wartości p decy
duje o przyjętym schemacie ważenia. Jeżeli więc wiemy, że błędy dopasowania esty- 
matów odległości są mniej więcej podobne dla wszystkich danych, stosujemy kryte
rium najmniejszych kwadratów (a = 2), natomiast jeżeli mamy podstawy sądzić, że 
niektóre z błędów dopasowania - lecz nie wiadomo które - są szczególnie duże, to 
bezpieczniej będzie minimalizować sumę wartości bezwzględnych błędów, czyli 
przyjąć a = 1. Podkreślmy, że zwykle przyjmujemy a = 2, a w przypadku szczególnie 
błędnych wartości - które jednak potrafimy wskazać - również stosujemy kryterium 
najmniejszych kwadratów, natomiast tym konkretnie wartościom przypisujemy szcze
gólnie niskie wagi w,7. Właśnie schemat ważenia dopasowujemy do oceny błędów na
szych danych, dokładniejszej niż świadomość, że pewne odległości są szczególnie 
błędne.

Najczęściej stosowane schematy ważenia, to: (1) w,7 = l/dy° = 1, jest to więc niewa- 
żona technika najmniejszych kwadratów zaproponowana przez Cavalli-Sforzę i Ed
wardsa (1967); p = 0; (2) Wy = l/d,/, technika zaproponowana przez Fitcha 
i Margoliasha (1967); p = 2; (3) Wy = 1/Jy, technika pośrednia między pierwszą i dru
gą p = 1. We wszystkich trzech przypadkach wielkości błędów nie potrafimy ocenić, 
możemy jedynie wskazać, jaki charakter mają te błędy. W przypadku gdy przypusz
czamy, że wszystkie eksperymentalne odległości obarczone są błędem o podobnej 
wartości absolutnej, najwłaściwsze jest użycie techniki Cavalli-Sforzy i Edwardsa, 
czyli (1), a więc nieważonej techniki najmniejszych kwadratów. Będzie tak choćby 
wówczas, gdy w macierzy odległości obok dużych wartości mamy odległości bardzo 
małe, bowiem wtedy znaczącym źródłem błędu będzie zaokrąglanie, o podobnej war
tości bezwzględnej zarówno dla odległości małych, jak i dużych. Częściej przypusz
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czać można, że dla wszystkich danych doświadczalnych podobne wartości będzie miał 
błąd procentowy i wówczas najwłaściwsza będzie metoda Fitcha i Margoliasha (2). 
Pośrednia technika (3) powinna być stosowana wówczas, gdy spodziewamy się, że 
błędy są proporcjonalne do pierwiastków kwadratowych wartości w macierzy (Felsen
stein 2000). Oczywiście często trudno jest ocenić, który z tych trzech modeli najlepiej 
odpowiada naszym danym. Teoretycznie najwłaściwszy sposób ważenia to: = I/ct,/, 
gdzie tj,;2 to spodziewana wariancja Jy (Swofford i inni 1996). W praktyce wielkość 
wariancji trudno ocenić, technika wymaga długich obliczeń, a dla małych odległości 
wariancja zbliża się do zera. W przypadku np. identycznych sekwencji staje się nie
określona (mianownik równy zeru). W sumie więc ten sposób ważenia budzi wątpli
wości (Swofford i inni 1996, Nei i Kumar 2000).

Warto zaznaczyć, że zwykle wybór jednej z powyższych technik ważenia nie 
wpływa zbytnio na topologię obliczonego drzewa. Fitch i Margoliash (1967) zapropo
nowali tzw. średnie procentowe odchylenie standardowe s:

dla porównywania dobroci odwzorowania odległości oryginalnych na różnych drze
wach. Oczywiście im wartość s jest mniejsza, tym lepsze odwzorowanie. Wielkość ta, 
znana jako kryterium Fitcha i Margoliasha, nie powinna być mylona z techniką Fi
tcha i Margoliasha i może charakteryzować drzewo obliczone inną metodą. Kryterium 
jest użyteczne, zwłaszcza gdy porównujemy drzewa obliczone z różnych danych: np. 
interesuje nas, czy drzewo obliczone na podstawie odległości Cavalli-Sforzy i Edward
sa jest lepsze od obliczonego dla odległości Nei, czy też może jest na odwrót. Dla róż
nych danych porównywanie wartości E nie ma oczywiście sensu, natomiast standary
zowane kryterium 5 to umożliwia.

Ryc. 4.5. Zasada obliczeń addytywnego drzewa techniką Fitcha i Margoliasha (a), na drodze rozpatrywania 
kolejnych drzew trójtaksonowych (takson 1 + takson 2 + „takson 3” - czyli cala reszta taksonów). Na skon
struowanym - tu czterotaksonowym - drzewie (b) obliczyć można kolejne ¿¡j między taksonami, a na ich 
podstawie wartość kryterium E. Bliższe objaśnienia w tekście
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Obliczanie drzewa klasyczną metodą Fitcha i Margoliasha (1967) przypomina 
w sumie analizę skupisk UPGMA, tyle że dane są nie ultrametryczne, a addytywne - 
właściwie analizę skupisk można by uznać za algorytmiczny odpowiednik techniki 
Fitcha i Margoliasha, tak jak dołączanie sąsiada to algorytmiczna wersja techniki mi
nimalnej ewolucji. Metoda Fitcha i Margoliasha (Weir 1990, Nei i Kumar 2000) wyko
rzystuje to, że dla trzech taksonów: 1, 2 i 3 długości gałęzi łączącego je drzewa mogą 
być jednoznacznie obliczone (Ryc. 4.5a):

¿12 = x + y, dn = x + z, ¿23 = y + z, a więc:

X = (¿12 + ¿13 - ¿23)/2, y = (¿^-¿13 + ¿23)/2, z = (¿12 + ¿13 + ¿23)/2.

Znajdujemy więc w macierzy odległości wartość najmniejszą i taksony, pomiędzy 
którymi występuje ta wartość, uznajemy za 1 i 2. Taksony te łączymy, wyznaczając 
zakończone nimi gałęzie o długościach równych połowie tej oryginalnej odległości 
i łączących się w wewnętrznym węźle, natomiast wszystkie pozostałe taksony to „łącz
ny” takson 3. Tak więc odległość między 1 a 3 to średnia odległości 1 od wszystkich 
innych taksonów z wyjątkiem 2, a odległość między 2 a 3 to oczywiście średnia odle
głości 2 od wszystkich pozostałych taksonów z wyjątkiem 1. Zamiast taksonów 1 i 2 
mamy więc nowy węzeł - toteż liczba węzłów do dołączenia zmniejszyła się o jeden. 
Przeliczamy więc część macierzy odległości tak, aby zamiast odległości od taksonów 1 
i 2 uzyskać odległości od nowego węzła wewnętrznego: będą to oczywiście odległości 
średnie oryginalnych odległości od 1 i 2. W tej nowej macierzy znów wyszukujemy 
odległość najmniejszą - oczywiście niekoniecznie od nowego wewnętrznego węzła - 
i znów za taksony 1 i 2 uznajemy te taksony (węzły), między którymi występuje ta 
najmniejsza wartość, a całą resztę za „łączny” takson 3. W ten sposób postępujemy aż 
do skonstruowania drzewa, obejmującego wszystkie taksony; podobieństwo do analizy 
skupisk jest niewątpliwe.

Na skonstruowanym drzewie obliczyć można odległości e,j między taksonami, a na 
ich podstawie wartość kryterium E. Teoretycznie dla znalezienia optymalnej wartości 
E konieczne byłoby porównanie wszystkich możliwych topologii, co jak wiemy jest 
niemożliwe przy większej liczbie taksonów T. W praktyce więc bada się jedynie część 
możliwych topologii, drzewo obliczone powyższym algorytmem poddając optymaliza
cji metodami heurystycznymi z grupy technik wymiany gałęzi. Matematycznie bardziej 
wiarygodny (choć w praktyce obliczone drzewa są podobne) i szybki algorytm obli
czania drzew techniką najmniejszych kwadratów przedstawiają Rzhetsky i Nei (1992a, 
1993) oraz Nei i Kumar (2000). Dla T taksonów mamy T(T - l)/2 odległości między 
taksonami d* którym odpowiadają na nieukorzenionym drzewie odpowiednio et], obli
czone przez sumowanie odpowiednich z 2T - 3 gałęzi o długościach vy (Ryc. 4.5b). 
Matematycznie przedstawić więc możemy związki między długościami gałęzi a odle
głościami pomiędzy taksonami macierzą A o T(T - l)/2 rzędach i 2T - 3 kolumnach 
oraz elementach A(ij)k określonych tak, że AflJ)k = 1, gdy gałąź ¿jest częścią szlaku łą
czącego taksony i oraz j, a gdy nie, to równa jest zeru. Wówczas:

2T-3
^ij ~ '^¿A(ij)kVk •

i=l
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Dla drzewa złożonego z czterech taksonów (Ryc. 4.5b) można więc zapisać:

Oczywiście dla odległości doskonale addytywnych, dla każdej pary taksonów z, j 
dij = e(y, jednak dla danych eksperymentalnych nigdy tak nie jest i konieczne jest wyko
rzystanie powyższej macierzy dla znalezienia takich wartości vk, które minimalizują E. 
Obliczenia przeprowadza się za pomocą programowania liniowego bądź kwadratowe
go (Barrodale i Roberts 1973) lub iteratywnie (Felsenstein 2000) albo - gdy a=2 
i Wy = 1 - wykorzystując algebrę liniową (Cavalli-Sforza i Edwards 1967, Olsen 1988):

v = (ata) ' (ard), a dla kryterium ważonego: v = (atWa) '(ArWd), 

gdzie W to macierz odpowiednich wag, o T(T - l)/2 x T(T - l)/2 elementach (Swof- 
ford i inni 1996), gdzie wzdłuż przekątnej znajdują się wagi dla kolejnych odległości 
między parami taksonów, a pozostałe elementy równe są zeru.

Symulacje komputerowe przeprowadzone przez Saitou i Nei (1986) oraz Rzhet- 
sky’ego i Nei (1992a) wykazały, że prawdopodobieństwo znalezienia poprawnej topo
logii drzewa przy użyciu technik najmniejszych kwadratów i pokrewnych, ważonych 
bądź nie, bywa często niższe niż dla niektórych innych metod opartych na odległo
ściach. Głównym źródłem tej niedoskonałości jest tendencja tych technik do znajdo
wania ujemnych wartości dla długości niektórych gałęzi. Inna rzecz, że od wady tej nie 
są wolne i inne metody, jak choćby minimalnej ewolucji (Swofford i inni 1996, Felsen
stein 2000). Ujemne długości gałęzi nie mają oczywiście sensu - nie da się ich zinter
pretować ewolucyjnie - zaproponowano więc różne sposoby obejścia tego problemu. 
Można zwyczajnie pomijać drzewa z jakąkolwiek ujemną długością gałęzi, jednak ry
zykuje się wówczas pominięcie drzew bliskich optymalnemu. Można też uznać 
wszystkie wartości ujemne za równe zeru, postępowanie takie zmniejsza jednak do
kładność rekonstrukcji i także może prowadzić do nieznalezienia drzewa optymalnego. 
Wreszcie zmodyfikowano algorytm tak, aby długości gałęzi nie mogły być ujemne 
(Swofford i inni 1996, Felsenstein 1997, 2000, Nei i Kumar 2000), dzięki iteratywnej 
optymalizacji. Kuhner i Felsenstein (1994) wykazali, że ta modyfikacja wydatnie 
zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia prawidłowej topologii drzewa.

Jak wspominaliśmy, metody najmniejszych kwadratów estymują długość gałęzi nie 
gorzej niż maksymalizujące wiarygodność, jeżeli błędy mają rozkład normalny. Rzhet- 
sky i Nei (1993) wykazali, że warunek ten jest spełniony dla odpowiednio długich se
kwencji. Tak jak przy innych technikach, rekonstrukcje filogenezy są tym bardziej wia
rygodne, im więcej danych: jeżeli sekwencje są długie (lub cech wiele), a taksonów nie 
za dużo. Im więcej taksonów a mniej cech, tym większe prawdopodobieństwo błędnej 
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rekonstrukcji. Jest jednak teoretyczny problem. Omawiane techniki minimalizują E, 
dobierając odpowiednio długości gałęzi drzewa. Analiza filogenetyczna wymaga jed
nak również - jeżeli nie przede wszystkim - znalezienia właściwej topologii drzewa. 
Formalnie brak jakiegokolwiek związku pomiędzy kryterium E a topologią drzewa - 
właściwie milcząco zakłada się, że najlepsze dopasowanie długości gałęzi do empi
rycznych odległości możliwe jest wyłącznie dla drzewa o prawidłowej - optymalnej - 
topologii. Formalnie nikt tego jednak nie wykazał. Jeżeli użyjemy nieobciążonych es- 
tymatów zmian ewolucyjnych jako odległości, obliczonych dla (niemal) nieskończenie 
długich sekwencji, to E = 0 jedynie dla prawidłowej topologii. W praktyce sekwencje 
są skończonej - zwykle niewielkiej - długości, a estymaty odległości obarczone błę
dami, wynik może więc być różny.

Ocenić wiarygodność techniki rekonstrukcji filogenezy jest trudno (Rozdział 4.11): 
jeżeli taksonów jest więcej, zawsze pozostaje niepewność, i gdy różne techniki dają 
odmienny wynik, to nie potrafimy powiedzieć, który z nich jest lepszy. Pozostają więc 
nie do końca miarodajne proste przykłady bądź symulacje. Wynik tych ostatnich zależy 
jednak od danych, które nie zawsze są realistyczne. To tłumaczy szereg sprzecznych 
z sobą opinii, porównujących moc, spójność i odporność różnych technik, także 
z rodziny najmniejszych kwadratów, porównywanych z techniką minimalnej ewolucji 
(Swofford i inni 1996, Felsenstein 2000, Nei i Kumar 2000). Kuhner i Felsenstein 
(1994) wykazali, że techniki najmniejszych kwadratów niezezwalające na ujemne dłu
gości gałęzi dają spójne topologie dla wysokiej liczby nukleotydów. Kidd i inni (1974) 
wskazali, że gdy długości gałęzi nie mogą być ujemne, to techniki te dają takie same 
drzewa jak metoda minimalnej ewolucji.

Technika minimalnej ewolucji

Kidd i Sgaramella-Zonta (1971) zaproponowali użycie nieważonego kryterium 
najmniejszych kwadratów jak w technice Cavalli-Sforzy i Edwardsa (1967) dla znaj
dowania długości gałęzi, lecz odmiennego kryterium optymalizacji przy porównywa
niu drzew, tym lepszych, im niższa wartość tego kryterium:

2T-3 2T-3
LS = |: podobne kryterium wprowadzili Rzhetsky i Nei (1992a): S = vk .

*=i *=i

Jak widać, obie techniki zakładają minimalizację długości gałęzi vk na obliczonym 
drzewie, różniąc się jedynie tym, że wartość absolutna kryterium LS sugeruje dopusz
czalność długości ujemnych, natomiast ujemne długości gałęzi są wykluczone, gdy 
wykorzystuje się kryterium S. W praktyce metody dają bardzo podobne wyniki, bo
wiem ujemne wartości nie są regułą, a gdy już występują, to są bardzo bliskie zeru 
(Swofford i inni 1996), choć przy występowaniu losowych błędów estymatów odległo
ści krótkie gałęzie mogą mieć długości ujemne, w następstwie przypadku, także dla 
prawidłowej topologii (Nei i Kumar 2000). Rzhetsky i Nei (1992a) nazwali zapropo
nowaną technikę metodą minimalnej ewolucji (minimum evolution, ME). Jak już pi
saliśmy, algorytmiczną wersją tej techniki jest dołączanie sąsiada, obie techniki poszu
kują rekonstrukcji najprostszej z możliwych w świetle posiadanych danych. Technika 
minimum ewolucji daje spójne rekonstrukcje filogenezy i jest często stosowana, choć 
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argumenty o jej wyższości nad technikami najmniejszych kwadratów, sformułowane 
przez Rzhetsky’ego i Nei (1992b), nie są przekonujące (Kidd i inni 1974, Kuhner i Fel- 
senstein 1994, Swofforf i inni 1996), zwłaszcza że dotyczą krótkich sekwencji (gdy 
różnice pomiędzy takimi krótkimi sekwencjami są duże, to odległości cechuje wysoka 
wariancja), których użycie daje niepewne wyniki dla każdej metody. W sumie wydaje 
się, że dobroć technik obu grup jest podobna.

Rzhetsky i Nei (1993) wykazali, że dla nieobciążonych estymatów ewolucyjnych 
odległości wartość spodziewana S staje się najmniejsza dla prawdziwej topologii, bez 
względu na liczbę taksonów. Topologia o najniższym S nie musi jednak być nieobcią- 
żonym estymatem prawdziwej topologii (Nei i Kumar 2000). Podobnie jak 
w technikach najmniejszych kwadratów, teoretycznie aby znaleźć najlepsze drzewo 
metodą ME, należałoby zbadać wszystkie możliwe topologie, co jednak byłoby zbyt 
czasochłonne dla większej liczby taksonów. Zważywszy, że dla małej liczby taksonów 
T drzewa obliczone techniką dołączania sąsiada (NJ) są identyczne lub niemal iden
tyczne ze skonstruowanymi techniką ME, dla większej liczby taksonów oblicza się 
najpierw drzewo metodąNJ, po czym oblicza wartości S dla zestawu drzew podobnych 
do znalezionego techniką NJ. Drzewo o najniższej wartości S uznaje się czasowo za 
drzewo ME, po czym znów bada drzewa doń podobne, wybiera to o najniższej warto
ści S, itd., by w końcu drzewo o najniższej wartości S z wszystkich znalezionych 
w kolejnych cyklach poszukiwań uznać za drzewo ME, czyli optymalne. Efektywną 
techniką modyfikacji jest algorytm wymiany bliskiego sąsiada (close neighbor inter
change). Szczegóły obliczeń S oraz D (różnicy między S dla dwóch porównywanych 
drzew) przedstawiają Nei i Kumar (2000). Wybierając drzewo, powinniśmy wpierw 
zbadać statystyczną istotność różnicy D między wartościami S dla porównywanych 
drzew, przy wykorzystaniu testu Z (Nei i Kumar 2000), co wymaga znajomości błędu 
standardowego D. Rzhetsky i Nei (1992a, 1993) przedstawiają algorytm umożliwiający 
obliczanie błędu standardowego D dla różnych modeli substytucji, ale jego stosowanie 
dla większej (mniej więcej ponad 50) liczby sekwencji zaczyna być problematyczne 
z uwagi na czas obliczeń.

4.5. Metoda kladystyczna (red u kej on is tyczna)

Spośród technik rekonstrukcji filogenezy, bezpośrednio korzystających ze stanów 
cech dla poszczególnych taksonów, niewątpliwie najszerzej i najczęściej stosowana 
jest metoda kladystyczna, czyli redukcjonistyczna (parsimony, maximum parsimo
ny). Angielską nazwę przetłumaczyć najlepiej by można jako „skąpstwo”, bowiem 
„oszczędność” to termin za słaby - technika w każdym razie opiera się, podobnie jak 
opisane już dołączanie sąsiada czy minimalnej ewolucji, na poszukiwaniu możliwie 
najprostszego przebiegu rekonstruowanej ewolucji. Ponownie podkreślić należy, że 
technika nie ma uzasadnienia ontologicznego - rzeczywiste procesy mogły być i pew
nie były daleko bardziej skomplikowane - a jedynie epistemologiczne: wprawdzie 
można wskazać rozwiązanie najprostsze, lecz nawet najbardziej skomplikowane można 
by bardziej skomplikować. Metoda redukcjonistyczna pozwala więc na uzyskiwanie 
rekonstrukcji obiektywnie porównywalnych między sobą, choć niekoniecznie najbliż
szych rzeczywistości. Dla danych molekularnych techniki maximum parsimony za
chowują się nienajgorzej, choć ustępują metodom masymalizacji wiarygodności, nato
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miast dla danych morfologicznych są zdecydowanie najczęściej stosowane i - zapewne - 
najlepsze, zwłaszcza że umożliwiają również śledzenie ewolucji stanów cech. Techniki te 
stanowią też istotę rekonstrukcji kladystycznych: są bliskie metodologii zaproponowanej 
przez Henniga (1966) i przez większość kladystów uznawane za jedyne w pełni filoge
netyczne (np. Kitching i inni 1998). Musimy więc omówić je nieco szerzej.

Jeżeli u hipotetycznego przodka występował, powiedzmy, stan a pewnej cechy, 
a u potomka stan b, to oczywiście musiała mieć miejsce zmiana: a—>b, była to jedna 
zmiana. Licząc zmiany zachodzące na gałęziach drzewa, wynikające ze stanów cech 
w kolejnych węzłach, obliczyć można długość drzewa. Gdyby nie było jakichkolwiek 
homoplazji, łatwo znaleźlibyśmy to jedyne, właściwe drzewo. W praktyce jednak tak 
nigdy nie jest i musimy, z konieczności, tworzyć ad hoc hipotezy o homoplazjach, 
z których każda zwiększa liczbę zmian zrekonstruowanych na drzewie, czyli długość 
tego drzewa. Zgodnie z techniką kladystyczną, czyli redukcjonistyczną (można by też 
nazwać ją minimalistyczną), poszukujemy drzewa, dla którego liczba takich hipotez ad 
/гос jest najniższa, czyli drzewa najkrótszego. Formalniej można to wyrazić jako po
szukiwanie - spośród wszystkich możliwych drzew - zestawu wszystkich drzew t, 
których długość L(r) ma wartość najmniejszą (Swofford i inni 1996):

a n

gdzie G to liczba gałęzi drzewa r, N to liczba cech, k' i k" to dwa węzły wyznaczające 
każdą z gałęzi k, xkj i to stany cech w macierzy danych dla węzłów terminalnych 
bądź optymalne rekonstrukcje stanów cech dla węzłów wewnętrznych drzewa, 
diff(y, z) to funkcja określająca koszt transformacji cechy ze stanu y do stanu z wzdłuż 
jakiejkolwiek gałęzi drzewa. Co ważne, diff(y, z) nie musi być równe diff(z, y), 
a funkcja ta określona jest różnie dla różnych sposobów optymalizacji stosowanych 
w metodzie kladystycznej; wj to waga przypisana danej cesze j. Gdy dla każdej z cech 
wj ma tę samą wartość równą 1, współczynnik ten możemy we wzorze, rzecz jasna, 
pominąć i mówimy wówczas o nieważonej technice kladystycznej (unweighted par
simony), zaś gdy przybiera różne wartości dla różnych cech, to jest to ważona techni
ka kladystyczna (weightedparsimony).

Przedstawianie techniki kladystycznej rozpocznijmy od prostego, Hennigiańskiego 
przykładu optymalizacji czterotaksonowego drzewa, na podstawie znajomości stanów 
siedmiu cech (Ryc. 4.6). Technika jest nieważona, każda z cech jest binarna i przejście 
ze stanu pierwotnego do zaawansowanego dla każdej z cech kosztuje 1, zwykle mówi 
się wówczas o jednym kroku (step). Zarazem wiadomo dla każdej z cech, który stan 
jest pierwotny (plezjomorficzny, zgodnie z konwencją znaczony jasnym prostokątem), 
a który zaawansowany (apomorficzny, zgodnie z konwencją znaczony czarnym pro
stokątem). Nad symbolami taksonów umieszczono tzw. kostki danych (data boxes), 
graficznie przedstawiające stany cech u każdego z taksonów. Dla każdej z trzech moż
liwych topologii na kolejnych gałęziach drzewa zaznaczono cechy, których stany 
zmieniły się z plezjomorficznych na apomorficzne: jak wiemy, zgodnie z Hennigiem 
(1966) takie przejście - powstanie apomorfii - jest warunkiem niezbędnym uznania 
kładu za naturalny. Warto zaznaczyć, że takie zmiany stanów cech zaznaczamy dla 
całej gałęzi, ani nie będąc w stanie, ani nie usiłując bliżej określać, w którym momen
cie anagenezy zachodzącej wzdłuż tej gałęzi zmiana stanu cechy miała miejsce.
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a b c
Ryc. 4.6. Wszystkie trzy możliwe topologie (a, b, c) nieukorzenionego czterotaksonowego drzewa. Nad 
każdym z taksonów terminalnych (A, B, C, D) umieszczono kostki danych, czyli graficzną prezentację 
stanów cech: tu siedmiu cech binarnych; zgodnie z konwencją stan plezjomorficzny jest zaznaczony pro
stokątem niewypełnionym (jasnym), a apomorficzny - prostokątem wypełnionym (ciemnym). Podobnie 
ciemnymi prostokątami zaznaczymy na samych drzewach uzyskanie stanu apomorficznego dla kolejnych 
cech, które musialo mieć miejsce dla danej topologii na określonej gałęzi, aby wytłumaczyć rozkład stanów 
cech obserwowany u taksonów terminalnych: każde takie uzyskanie to krok. Dla różnych topologii liczba 
kroków jest różna

Jak wiemy, w odtwarzaniu filogenezy użyteczne są jedynie synapomorfie, a więc 
filogenetycznie informacyjne (phylogenetically informative) mogą być jedynie te 
z cech, których stany zaawansowane występują co najmniej u dwóch taksonów termi
nalnych; pozostałe są pozbawione informacji filogenetycznej (phylogenetically 
uninformative)', w omawianym przykładzie to cechy 3 i 5. Rozróżnienie to nie do koń
ca jednak jest słuszne: zarówno autapomorfie, jak i utrzymujące się symplezjomorfie 
niosą informację filogenetyczną, wykorzystywaną choćby w technikach opartych na 
odległościach bądź maksymalizacji wiarygodności, a bezużyteczne są jedynie w tech
nice kladystycznej, toteż właściwie powinniśmy je określać mianem kladystycznie 
pozbawionych informacji (parsimony uninformative). Odtworzone zmiany stanów 
cech możemy policzyć na każdym z drzew (Ryc. 4.6a-c): dla drzewa (a) 8 kroków, dla 
drzewa (b) 10 kroków, zaś dla (c) - 9 kroków. Drzewo (a) jest więc najlepsze, jako 
najkrótsze, jest to więc najlepsza rekonstrukcja (most parsimonious reconstruction - 
MPR). Najlepsza rekonstrukcja (MPR) to najkrótsze drzewo, ale też rekonstrukcja sta
nów cech w węzłach wewnętrznych przeprowadzona tak, aby drzewo było najkrótsze, 
choć jego topologia nie musi być najkrótszą z możliwych: mówimy więc o topologii 
MPR, ale też o rekonstrukcji MPR stanów cech dla danej topologii. Zauważmy, że dla 
rozważanych danych - jak niemal zawsze w praktyce - nie istnieje rekonstrukcja, 
w której każda z cech zmieniałaby stan jedynie raz: na drzewie (a) stan cechy 7 ulega 
zmianie dwukrotnie, na drzewie (b) stan cechy 4 dwukrotnie i stan cechy 6 trzykrotnie, 
natomiast na drzewie (c) - 4 dwukrotnie i 6 dwukrotnie. To są właśnie wspomniane 
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wcześniej hipotezy ad hoc, których liczbę należy minimalizować, choć zupełnie ich 
wykluczyć nie da się.

Sposoby optymalizacji drzewa w metodzie kladystycznej

Omówiony powyżej przykład zakładał skrajnie prostą transformację stanów cech. 
W rzeczywistości, jak była o tym mowa w Rozdziale 2.3, transformacje możliwe dla 
danej cechy mogą być różne, różne więc mogą być sposoby optymalizacji, czyli obli
czania kosztów przejścia jednego stanu w drugi. Camin i Sokal (1965) zaproponowali 
optymalizację zakładającą nieodwracalność zmian stanów cech, zwaną optymalizacją 
Camina i Sokala (Camin-Sokal parsimony). Przypominamy, że raz nabyty stan cechy 
nigdy nie może zostać utracony, choć może go zastąpić następny stan (a—>b—>c, c # a). 
Jeżeli więc dwa węzły drzewa mają ten sam stan cechy, to węzeł, z którego pochodzą 
ma ten sam stan i długość drzewa się nie zmienia. Gdy stany są różne, to stan pierwot
niejszy przypisujemy węzłowi wyjściowemu, a długość drzewa rośnie o liczbę kroków 
pomiędzy stanami w tych dwóch potomnych węzłach. Optymalizacja Camina i Sokala 
możliwa jest oczywiście jedynie dla drzewa ukorzenionego, którego korzeń charakte
ryzuje zestaw plezjomorfii - gdy tak nie jest, to ukorzenienie należy zmienić. U pod
staw techniki leży założenie, że stan zaawansowany cechy może zostać uzyskany wię
cej niż raz, lecz nigdy nie utracony - nasza wiedza o procesach ewolucji każę uznać 
takie założenia za mało realistyczne, toteż optymalizacja Camina i Sokala stosowana 
jest bardzo rzadko, a jako jedyna - dla wszystkich serii transformacyjnych - praktycz
nie nigdy.

Optymalizacja zakładająca, że cechy są odwracalne i uporządkowane, nosi nazwę 
optymalizacji Wagnera (Wagnerparsimony). Optymalizacja Wagnera nazywa się tak, 
bowiem koncepcja opiera się na pracy Wagnera (1961), choć sformalizowana została 
dopiero przez Kluge i Farrisa (1969) oraz Farrisa (1970). Dla cech odwracalnych nie
uporządkowanych mówimy o optymalizacji Fitcha (Fitch parsimony. Fitch 1971). 
W obu przypadkach miejsce ukorzenienia drzewa nie ma wpływu na wartość kryterium 
optymalizacji, czyli długość tego drzewa. Algorytmy obliczania długości drzewa dla 
tych sposobów optymalizacji przedstawiają Swofford i Maddison (1987), Maddison 
i Maddison (1992) oraz Swofford i inni (1996). Są one możliwe do użycia, gdy dyspo
nuje się jedynie kartką papieru i ołówkiem, więc dla lepszego zrozumienia techniki 
przedstawimy je tu w uproszczonej formie, choć obecnie wszelkie obliczenia długości 
drzew wykonuje się za pomocą komputera i odpowiedniego programu. W obu przy
padkach do obliczenia długości drzewa wystarczy jedno przejście od taksonów termi
nalnych w dół drzewa. Dla optymalizacji Wagnera algorytm jest następujący 
(Swofford i inni 1996):

(1) Po ukorzenieniu drzewa na jednym z taksonów terminalnych, wybranym dowolnie 
(jak wiemy, miejsce ukorzenienia nie wpływa na długość drzewa przy optymalizacji 
Wagnera lub Fitcha) każdemu z węzłów terminalnych i, włącznie ze stanowiącym ko
rzeń drzewą przypisujemy stan cechy odpowiadający jej stanowi w macierzy danych 
i określony jako 5,; długość drzewa przyjmujemy wstępnie za równą zeru;
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(2) Gdy stany cech dla pary węzłów i i j (terminalnych lub wewnętrznych) dychoto- 
micznego drzewa, rozchodzących się z wewnętrznego węzła k, są znane jako S, i Sj, 
to stan cechy dla węzła k określamy :
(2a) gdy S, n Sj 0, czyli iloczyn zbiorów stanów cechy u taksonów i i j nie jest 

zbiorem pustym, to Sk = S, n Sj, a więc stan cechy w węźle k odpowiada iloczy
nowi, czyli wspólnej części zbiorów stanów w węzłach i i j; możemy ten stan 
określić obustronnie zamkniętym przedziałem <at, bk>\

(2b) gdy Sj n Sj = 0, czyli iloczyn zbiorów stanów cechy u taksonów i i j jest zbio
rem pustym, to stan cechy w węźle k odpowiada najmniejszemu obustronnie 
zamkniętemu przedziałowi bk>, zawierającemu elementy z każdego 
z dwóch zbiorów 5, i wówczas powiększamy długość drzewa o wartość 
bk — ak,

Ryc. 4.7. Optymalizacja Wagnera (a, b, c) i rekonstrukcja stanów cech, w tym rodzaju optymalizacji (d, e). 
Bliższe objaśnienia w tekście
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(3) Jeżeli węzeł k jest bezpośrednim potomkiem terminalnego węzła (taksonu) stano
wiącego korzeń, to przejście w dół jest zakończone, należy wówczas przejść do 
kroku (4); jeżeli nie - należy wrócić do kroku (2);

(4) Jeżeli stan cechy w węźle terminalnym stanowiącym korzeń drzewa (xr) nie należy 
do zbioru stanów określonych dla węzła będącego jego bezpośrednim potomkiem 
(St), to należy powiększyć długość drzewa o a* - xr gdy xr<ak, bądź xr - ak, gdy 
xr>bk.
Nieukorzenione, sześciotaksonowe drzewo (Ryc. 4.7a) ukorzeniamy więc na takso- 

nie A (Ryc. 4.7b) i w opisany wyżej sposób wyznaczamy przedziały możliwych sta
nów cechy dla wewnętrznych węzłów W, X, Y, Z (Ryc. 4.7c). Stany cech dla taksonów 
C i D (3, 4), przypisane węzłowi Y, wykluczają się, więc do zerowej na razie długości 
drzewa dodajemy: 4 - 3 = 1. W węźle Z stan cechy to 1, tak jak u taksonów E i F, dłu
gość drzewa pozostaje bez zmian. W węźle X rekonstruujemy przedział wartości cechy 
jako <1, 3>, jako że zbiór wspólnych wartości dla 1 i <3, 4> jest zbiorem pustym, 
a więc długość drzewa wzrasta o 3 - 1 = 2. Wartości cechy dla węzła A (2) i X <1, 3> 
mają wspólny przedział <1, 2>, który przyjmujemy dla węzła W i długość drzewa się 
nie zmienia. Wreszcie (krok 4) 2-0 = 2. W sumie więc 1 +2 + 2 = 5 i tyle właśnie 
kroków liczy to drzewo dla tej cechy (Ryc. 4.7d, e). Powyższa procedura pozwala na 
obliczenie najmniejszej długości danego drzewa dla danej cechy, ale nie wystarcza do 
znalezienia najlepszej rekonstrukcji (MPR) stanów cech w węzłach wewnętrznych. 
Aby ją znaleźć, konieczne jest powtórne przejście drzewa: tym razem w górę, od ko
rzenia po pozostałe taksony terminalne:

(5) Przechodzimy do wewnętrznego węzła k, dla którego optymalna rekonstrukcja sta
nu cechy xk nie została jeszcze znaleziona, ale jest znana (xm) dla bezpośredniego 
przodka tego węzła, oznaczonego m; gdy krok ten wykonywany jest po raz pierw
szy, dotyczy pierwszego od dołu węzła wewnętrznego, a m = r, czyli bezpośrednim 
przodkiem jest takson terminalny, na którym ukorzeniono drzewo;

(6) Z wyznaczonego wcześniej przedziału wartości Sk (równego <ak, bk>) stanu cechy 
dla węzła k wyznaczamy wartość najbliższą xm: gdy xm zawiera się w Sk, to przyj
mujemy xk = xm; gdy nie, to xk = ak dla xm < ak lub xk = bk dla xm > bk,

(7) Powtarzamy kroki (5) i (6), aż zrekonstruujemy stany cech dla wszystkich węzłów 
wewnętrznych.

W ten sposób zrekonstruowano stany cech drzewa na Ryc. 4.7d. Algorytm pozwala 
wyznaczyć MPR, lecz nie musi to być - i często nie jest - jedyny MPR dla danej cechy 
i danego drzewa: tak samo 5 kroków liczy inny możliwy MPR (Ryc. 4.7e). Swofford 
i Maddison (1987) oraz Maddison i Maddison (1992) opisują algorytm umożliwiający 
znalezienie wszystkich MPR. Porównanie rekonstrukcji wskazuje, że tak samo opty
malne jest późniejsze przejście stanu 1 w stan 2 (Ryc. 4.7d: delay transition - 
DELTRAN), jak wcześniejsze przejście między tymi stanami (Ryc. 4.7e: accelerate 
transition — ACCTRAN). Oczywiście rekonstrukcji może być więcej i wtedy 
ACCTRAN i DELTRAN to przypadki skrajne zestawu możliwych rekonstrukcji. Choć 
formalnie tak samo dobre, odzwierciedlają różną rzeczywistość ewolucyjną: 
ACCTRAN maksymalizuje liczbę odwróceń (rewersali), a DELTRAN liczbę paraleli- 
zmów, jako postulowanych ad hoc homoplazji. Musimy więc mieć jakieś podstawy, 
wybierając jedną z tych opcji: łatwość nabywania określonego stanu cechy przemawia 
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za DELTRAN-em, łatwość utraty za ACCTRAN-em. Optymalizacja Fitcha - odpo
wiednia dla nieuporządkowanych cech - przebiega podobnie, wymagając jedynie mo
dyfikacji kroków (2a), (2b), (4) i (6):

(2a') gdy Si n Sj* 0, a więc iloczyn zbiorów stanów cechy u taksonów i i j nie jest 
zbiorem pustym, to Sk = S, n Sj, czyli stan cechy w węźle k odpowiada iloczy
nowi, to znaczy wspólnej części zbiorów stanów w węzłach i i j;

(2b‘) gdy Si n Sj = 0, czyli iloczyn zbiorów stanów cechy u taksonów i i J jest zbio
rem pustym, to stan cechy w węźle k odpowiada sumie stanów przypisanych 
węzłom i i j (S/ u 5,); wtedy powiększamy długość drzewa o 1;

(4') Jeżeli stan cechy w węźle terminalnym stanowiącym korzeń drzewa (xr) nie należy 
do zbioru stanów określonych dla węzła będącego jego bezpośrednim potomkiem 
(5x), to należy powiększyć długość drzewa o 1;

(6') Gdy xm należy do zestawu stanów cech Sk znalezionego dla węzła k, to stan ten 
przyjmujemy również dla węzła k; jeżeli nie, to przyjmujemy dla tego węzła arbi
tralnie jakikolwiek stan z zestawu Sk.

Ryc. 4.8. Rekonstrukcja stanów cech w optymalizacji Fitcha (a, b). Bliższe objaśnienia w tekście

I w tym przypadku może być więcej niż jeden MPR dla danej topologii drzewa 
(Ryc. 4.8a, b), algorytm obliczający wszystkie możliwe MPR przedstawił Fitch (1971). 
Dla cech typu Doiło mówimy o optymalizacji Doiło (Doiło parsimony: Farris 1977). 
Jak pamiętamy, w tym przypadku stan zaawansowany cechy nabyty może być tylko 
raz, choć tracony może być wielokrotnie; całość homoplazji jest więc następstwem 
kolejnych utrat stanu zaawansowanego. Z pozoru to założenie mało realistyczne, jed
nak nietrudno dostrzec jego słuszność dla cech unikatowych, bardzo złożonych: łatwo 
uznać, że dwukrotne uzyskanie struktury morfologicznej o dużym stopniu złożoności, 
zbudowanej identycznie - przykładem oko kręgowca czy głowonoga - albo też niektó
re złożone stany cech molekularnych - jak identyczne miejsce restrykcyjne DNA - jest 
niemożliwe, a przynajmniej niezmiernie mało prawdopodobne. Zarazem optymalizację 
Doiło stosuje się zwykle w złagodzonej postaci, zakładając bardzo wysoki koszt po
wtórnego uzyskania stanu zaawansowanego, niewykluczonego jednak zupełnie. Opty
malizacja Doiło wymaga oczywiście znajomości polaryzacji stanów cechy, jest to 
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„polaryzacja uniwersalna”, lecz stany cech u przodka znane być nie muszą, a długość 
drzewa nie zależy od miejsca jego ukorzenienia (Ryc. 4.9a, b).

Obliczanie długości drzewa za pomocą optymalizacji Doiło najlepiej rozpocząć od 
ukorzenienia drzewa na taksonie, u którego występuje najbardziej zaawansowany stan 
cechy. Gdy stan cechy u dwóch taksonów pochodzących bezpośrednio od wewnętrz
nego węzła jest identyczny, to ten sam stan przypisujemy temu wewnętrznemu węzło
wi i długość drzewa nie zmienia się. Gdy stany są różne, to wyższą (bardziej zaawan
sowaną) wartość przypisujemy wewnętrznemu węzłowi, a długość drzewa wzrasta 
o różnicę pomiędzy stanami cechy. Gdy wewnętrzny węzeł najbliższy taksonu termi
nalnego, na którym ukorzeniono drzewo, ma wartość cechy identyczną jak ten takson, 
długość drzewa nie wzrasta; gdy stany się różnią, długość drzewa wzrasta o tę różnicę. 
Zastosowanie optymalizacji Doiło wymaga rozwagi, bowiem użyta bezzasadnie może 
drastycznie podwyższyć wartość kryterium optymalizacji, czyli długość drzewa. 
W zilustrowanym przypadku (Ryc. 4.9b, c) optymalizacja Doiło wymaga dziewięciu 
kroków, podczas gdy optymalizacja Wagnera bądź Fitcha-jedynie dwóch.

Ryc. 4.9. Długość drzewa w optymalizacji Doiło nie zależy od miejsca ukorzenienia drzewa (a, b). Użycie 
tego rodzaju optymalizacji wymaga ostrożności, bowiem często wybór optymalizacji Doiło drastycznie 
zwiększa długość drzewa: na tym przykładzie optymalizacja Doiło wymaga 9 kroków (a, b), gdy Wagnera 
lub Fitcha-jedynie dwóch (c)

W przypadku DNA optymalizacja Fitcha (Ryc. 4.10a, b) niekoniecznie jest najod
powiedniejsza, bowiem szereg obserwacji potwierdza większą częstość tranzycji niż 
transwersji (Brown i inni 1982). Stąd postulowanie optymalizacji transwersji (tran- 
sversion parsimony. Swofford i inni 1996). Teoretycznie adeninę i guaninę kodować 
można wspólnie jako puryny, a cytozynę i tyminę jako pirymidyny, co jest proste, jed
nak całkowite pominięcie tranzycji silnie ogranicza informację o zróżnicowaniu mię
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dzy bliskimi sobie taksonami. Właściwsze więc jest przypisanie większych wag trans- 
wersjom niż tranzycjom (Ryc. 4.10c, d), co można łatwo przeprowadzić w ramach tzw. 
uogólnionej optymalizacji (generalizedparsimony). Im częściej zachodzi zmiana, tym 
większe jej prawdopodobieństwo, a zatem niższy koszt; im rzadziej - tym prawdopo
dobieństwo niższe, a koszt wyższy. Możemy więc tworzyć macierz kosztów trans
formacji cech, a nawet - jak o tym pisaliśmy w Rozdziale 2.3 - drzewo stanów cech, 
wskazujące możliwe przejścia. Obliczenia stają się skomplikowane i niemożliwe bez 
komputera, ale istniejące programy (choćby PHYL1P, PAUP, MACCLADE) w pełni je 
umożliwiają. Oczywiście znów warto przypomnieć, że komplikowanie modelu zwięk
sza wariancję rekonstrukcji, musi więc być rzeczywiście uzasadnione. Macierze kosz
tów dla różnych sposobów optymalizacji są następujące:

Camin-Sokal
4

Wagner Fitch
12 3 4 1

Doiło uogólniona
1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4

1 - 1 2 3 - 1 2 3 - 1 1 1 - M 2M 3M - 1 3 7
2 CC - 1 2 1 - 1 2 1-11 1 - M 2M 5 - 2 2
3 oc cc - 1 2 1 - 1 11-1 2 1 - M 7 4 - 1
4 oc oc oc - 3 2 1 - 1 1 1 - 3 2 1 - 9 7 5 -

M to wielka liczba dodatnia. Macierz dla uogólnionej optymalizacji może być oczywi
ście bardzo różna. Teoretycznie wzdłuż przekątnej też możliwe są wartości różne od 
zera: można zaproponować model, w którym niepodleganie zmianom też coś kosztuje. 
Macierz dla optymalizacji transwersji jest symetryczna, bowiem zarówno tranzycje, jak 
i transwersje w obu kierunkach kosztują tyle samo, lecz koszt transwersji wynosi, po
wiedzmy, pięciokrotnie więcej niż tranzycji (Ryc. 4.10c, d). Kosztów przejść między 
określonymi stanami cechy nie należy mylić z wagą tej cechy, niekoniecznie równą 1, 
do czego wrócimy. Uogólniona optymalizacja jest wygodna i uniwersalna, o ile potra
fimy sensownie określić koszt poszczególnych transformacji. Łatwo tu o zarzut arbi
tralności, jednak zakładanie wszystkich kosztów takich samych to także mocne i arbi
tralne założenie, nie jest więc bynajmniej „bardziej obiektywne”. Ogólną przesłanką 
jest przypisywanie kosztów tym większych, im rzadziej zmiana zachodzi, zaś tym 
mniejszych, im jest częstsza. Można obliczać koszt zmiany jako ujemny logarytm natu
ralny prawdopodobieństwa tej zmiany. Wrócimy do tego jeszcze.

A C G T
A - 1 1 1
C 1 - 1 1
G 1 1 - 1
T 1 1 1 -

b

A C G T
A - 5 1 5
C 5 - 5 1
G 1 5 - 5
T 5 1 5 -

da c
Ryc. 4.10. Optymalizacja Fitcha dla DNA, zakładająca taki sam koszt zamiany którejkolwiek z zasad na jaką
kolwiek inną (a, b), niezbyt odpowiada rzeczywistości. Zwykle tranzycje zdarzają się znacznie częściej niż 
transwersje, choć możliwe tranzycje są zaledwie cztery, gdy transwersji osiem (c). Optymalizacja transwersji 
zakłada więc wyższy koszt transwersji (d), choć oczywiście wartość „pięć” dobrano tu arbitralnie



141

Dla sekwencji białek Eck i Dayhoff (1966) zaproponowali maximum parsimony 
uznającą każdy z 20 aminokwasów za stan cechy i zakładającą taki sam koszt przejścia 
między którymikolwiek dwoma z 20 stanów. Obliczane w ten sposób drzewa mają 
sensowne topologie (Russo i inni 1996), a technika jest obliczeniowo prosta. Takie 
podejście jest teoretycznie znacznym przybliżeniem, bowiem dla niektórych zmian 
aminokwasów wystarcza pojedyncza substytucja, gdy dla innych dwie bądź nawet trzy; 
ponadto niektóre pary aminokwasów są biochemicznie podobne, inne nie, a zmiany 
w obrębie podobnych zachodzą częściej. Dlatego też szereg badaczy (jak Moore i inni 
1973, Fitch i Farris 1974, Sankoff i Rousseau 1975, Felsenstein 1988b) zaproponowało 
uwzględnianie minimalnej liczby podstawień w DNA dla danego przejścia przy okre
ślaniu jego kosztu. Złożoność algorytmów i mnogość założeń nie oznacza jednak, by te 
techniki dawały lepsze rekonstrukcje niż przybliżona i prosta metoda Ecka i Dayhoffa 
(1966). Zarazem złożoność pozornie prostych procesów ewolucyjnych sekwencji DNA 
i szybkie osiąganie saturacji powodują, że rekonstrukcje filogenezy oparte na sekwen
cjach białek często są bliższe rzeczywistym filogenezom niż te oparte na DNA.

Filogenetyczna informacja zawarta w genomach wyższych organizmów nie ograni
cza się do tej, którą uzyskujemy z porównania, pozycja po pozycji, kolejnych nukle- 
otydów w sekwencjach kwasów nukleinowych organizmów, których pokrewieństwa 
rekonstruujemy. Genomy zawierają szereg unikatowych, występujących u więcej niż 
jednego taksonu, zaawansowanych stanów cech, które wydają się nieodwracalne. Są to 
powtarzające się fragmenty, uzyskane w całości w którymś momencie ewolucji. Najle
piej poznane to krótkie powtarzalne elementy (short interspersed repetitive elements 
- SINEs) i długie powtarzalne elementy (long interspersed repetitive elements - LI- 
NEs; Singer 1982, Jurka i Smith 1988, Britten i inni 1988). Krótkie liczą 80-400 nu- 
kleotydów, długie - od kilkuset po kilka tysięcy, oba rodzaje to retropseudogeny, zdol
ne do replikacji; po replikacji zostają włączone w różne fragmenty genomu i pozostają 
tam na zawsze, jeżeli nie zostaną utracone na drodze rzadko zachodzących delecji 
wielkich fragmentów DNA (Nei i Kumar 2000). Oczywiście w obrębie tych elementów 
również zachodzą punktowe mutacje oraz drobne insercje/delecje, lecz gdy rozpatru
jemy taksony dość bliskie sobie, które oddzieliły się nie wcześniej jak 50 min lat temu, 
elementy obu rodzajów traktowane być mogą jako synapomorfie (Vemeau i inni 1997, 
Nei i Kumar 2000). Homoplazji wykluczyć w tym przypadku nie można, choć jest bar
dzo mało prawdopodobna; potencjalnym problemem jest ewentualny ancestralny poli
morfizm: występowanie tych elementów nie we wszystkich liniach gatunku wyjścio
wego (Nei i Kumar 2000). Podobnie użyteczne są inne markery genetyczne, jak wiel- 
koskalowe insercje czy delecje, albo obecność lub brak intronów w obrębie genów ko
dujących białka - dla tych ostatnich odpowiednia wydaje się optymalizacja Doiło, bo
wiem dwukrotne pojawienie się intronu w tym samym miejscu jest niezwykle mało 
prawdopodobne, gdy utrata zawsze może się zdarzyć.

Miary dobroci drzewa i rekonstrukcji ewolucji cechy

Jak wiemy, gdyby wśród stanów cech występujących u taksonów terminalnych nie 
było jakichkolwiek homoplazji, rekonstrukcje zarówno drzewa, jak i ewolucji cech 
byłyby proste i pewne. W praktyce jednak zawsze występują homoplazje, filogene
tyczny sygnał bywa słaby i jest możliwa więcej niż jedna topologia oraz rekonstrukcja 
ewolucji stanów cech. Ponadto im więcej homoplazji, tym mniej wiarygodne sąrekon- 
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strukcje techniką kladystyczną. Warto więc jakoś oceniać wiarygodność zarówno topo
logii, jak i rekonstrukcji ewolucji cechy. Jak wiemy, w metodzie kladystycznej minimali
zowanym kryterium jest długość drzewa, wyrażona liczbą kroków. Dla cechy uporząd
kowanej przejście 1—>3 to oczywiście dwa kroki, ale - zależnie od rekonstrukcji ewolucji 
cech - jedna lub dwie zmiany (changes), zależnie od tego, czy na drzewie przejście na
stąpiło jednokrotnie, czy też poprzez stan 2. Możemy więc mówić o maksymalnej licz
bie zmian i minimalnej liczbie zmian dla danego drzewa (i paru więcej parametrach 
opisujących liczbę zmian - patrz Maddison i Maddison 1992). Dla cechy i minimalną 
możliwą liczbę kroków na drzewie o jakiejkolwiek możliwej topologii oznaczmy m,, 
maksymalną możliwą liczbę kroków na drzewie o jakiejkolwiek możliwej topologii 
oznaczmy Af„ a minimalną możliwą liczbę kroków na rozważanym drzewie oznaczmy s,. 
Wówczas dla rekonstrukcji cechy określamy współczynnik spójności rekonstrukcji 
cechy (character consistency index’. Kluge i Farris 1969, Farris 1989):

CICfcA = — , a współczynnik retencji (character retention index): RI(i(.A = ——— 
5,. M,-s,

(Archie 1989, Farris 1989). Definiuje się też reskalowany współczynnik spójności 
(character rescaled consistency index): RCce(/,v = * Rlrechj (Farris 1989). Jeżeli
cecha nie wykazuje zmienności w obrębie drzewa, mianownik CI jest równy 0, więc 
wówczas współczynnik nie istnieje, bądź jego wartość arbitralnie przyjmowana jest za 
równą 0.

Analogiczne ogólne współczynniki: spójności (CI), retencji (RI) i reskalowany 
spójności (RC) zdefiniować możemy też dla całego drzewa (ensemble albo overall 
consistency, retention and rescaled consistency indices), uwzględniając wszystkie n 
cech, dla każdej z nich określając wartość wagi w,:

n
^wimi

CI 1=1 RI — 1=1 i=l RC — CT * RI’ 1XV' drzewa drzewa 1X1 drzewadrzewa n

i=l

’ drzewa n

1=1

n 1

1=1

Gdy brak jakichkolwiek homoplazji, CI= 1; im więcej homoplazji, tym niższa 
wartość CI, choć nie może osiągnąć zera, nawet gdy sygnału filogenetycznego brak. 
Współczynnik spójności CI ma i inne wady. Dla cech kladystycznie pozbawionych 
informacji również przybiera wartość 1, toteż gdy cech tych nie wyłączymy w oblicza
niu współczynnika, to jego wartość zostanie zawyżona i może być całkiem wysoka, 
mimo że udział homoplazji jest duży. Ponadto ze wzrostem liczby taksonów wartość 
CI maleje, najczęściej również wtedy, gdy udział homoplazji nie wzrasta (Kitching 
i inni 1998). Dla cech kladystycznie pozbawionych informacji współczynniki RI i RC 
mają w mianowniku 0, a więc są nieokreślone: cechy takie trzeba więc pominąć 
w obliczeniach. Współczynnik retencji RI osiąga wartości w przedziale <0, 1> 
i odzwierciedla udział synapomorfii w danych. Pozwala uniknąć wad CI, podobne wła
sności ma reskalowany współczynnik spójności RC. Niekiedy definiuje się też współ
czynnik homoplazji (homoplasy index): HI = 1 - CI.
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Polaryzacja cech i ukorzenianie drzewa w metodzie kladystycznej

Jak pamiętamy, Hennigiańska metoda rekonstrukcji filogenezy wymaga znajomości 
a priori polaryzacji cech, natomiast technika kladystyczna pozwala na rekonstrukcję 
bez takiej wiedzy, jednak w końcu drzewo należy ukorzenić i wskazać polaryzację 
cech. Jak wspominaliśmy, znajomość rozwoju ontogenetycznego pozwala na określe
nie polaryzacji cech, jako że stany zaawansowane pojawiają się w rozwoju później, 
lecz nie jest tak, gdy ma miejsce pedomorfoza, co bynajmniej nie zdarza się rzadko. Za
gadnienie omawiają choćby Wiley (1981) czy Kitching i inni (1998). Tu zajmiemy się 
krótko określaniem polaryzacji za pomocą grupy zewnętrznej. Najprościej ujmując, jeżeli 
cecha ma dwa lub więcej stanów w obrębie grupy zewnętrznej, to stan obecny u grupy 
zewnętrznej jest stanem plezjomorficznym dla grupy wewnętrznej. Watrous i Wheeler 
(1981) zaproponowali zestaw reguł, użytecznych w tym przypadku. Wprowadzili oni 
metodę funkcjonalnej grupy wewnętrznej/funkcjonalnej grupy zewnętrznej (fiirt- 
ctional ingroup/functional outgroup - FIG/FOG). Do grupy taksonów o nieokreślonych 
pokrewieństwach (drzewo w postaci jednej politomii) stanowiących grupę wewnętrzną 
dołączamy takson (taksony) grupy zewnętrznej. Wybieramy jedną z cech i na jej podsta
wie częściowo rekonstruujemy pokrewieństwa w obrębie grupy wewnętrznej: z politomii 
wyodrębnia się co najmniej jedno dychotomiczne rozgałęzienie. Takson najbliższy gru
pie zewnętrznej uznajemy teraz za funkcjonalną grupę zewnętrzną (FOG), resztę grupy 
wewnętrznej za funkcjonalną grupę wewnętrzną (FIG). Wybieramy następną cechę, 
znów przekształcając część politomii w dychotomie, takson na drzewie najbliższy FOG 
uznajemy teraz za nowy FOG, a resztę grupy wewnętrznej za nowy FIG, i tak aż do peł
nej rekonstrukcji filogenezy w obrębie grupy wewnętrznej.

Procedura FIG/FOG jest odpowiednia, gdy stany cech nie wykazują zmienności 
w obrębie grupy zewnętrznej. Jeżeli są tam zmienne, a zwłaszcza gdy wśród ich sta
nów są występujące również w grupie wewnętrznej, technika FIG/FOG zawodzi 
(Maddison i inni 1984). Wskazanie stanu w węźle stanowiącym wspólnego przodka 
badanej (wewnętrznej) grupy (węzeł A na Ryc. 4.1 la) może prowadzić do jedynie „lo
kalnie” poprawnej rekonstrukcji; lepiej za pierwotny uznać stan w węźle obok, należą
cym już do grupy zewnętrznej (węzeł B na Ryc. 4.1 la). Ten stan możemy zrekonstru
ować w sposób jednoznaczny bądź nie, zależnie od rozkładu stanu cechy w obrębie 
grupy zewnętrznej (Ryc. 4.11 a—d). Ogólnie rekonstrukcja przebiega podobnie jak opi
sana dla optymalizacji Wagnera.

Sformułowano też dwie proste reguły określania stanu plezjomorficznego (w węźle 
B): pierwszego dubletu (first doublet) i przemiennej grupy zewnętrznej (alternating 
outgroup). Obie wymagają znajomości filogenezy w obrębie grupy zewnętrznej, co 
bywa problematyczne. Reguła pierwszego dubletu głosi, że jeżeli określony stan cechy 
występuje u jakichś dwóch najbliżej spokrewnionych taksonów (leżących obok siebie 
na drzewie: to właśnie dublet) grupy zewnętrznej i u taksonu z grupy zewnętrznej naj
bliższego grupie wewnętrznej, to stan cechy w węźle B możemy określić jednoznacz
nie i jest to właśnie ten stan co u dubletu (Ryc. 4.1 lb). Jeżeli natomiast stan w obrębie 
dubletu jest inny niż u taksonu najbliższego grupy wewnętrznej, to stan cechy w węźle 
B nie może być jednoznacznie określony (Ryc. 4.11 a). Reguła przemiennej grupy ze
wnętrznej zestawia stany cech w obrębie grupy zewnętrznej, pomiędzy taksonem naj
bliższym a najdalszym grupy zewnętrznej, gdy dubletu wyróżnić się nie da: gdy są 
identyczne, taki sam stan jednoznacznie można przypisać węzłowi B (Ryc. 4.1 ld); gdy
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są różne, stan cechy w węźle B nie może być jednoznacznie określony (Ryc. 4.1 lc). 
Oczywiście dołączenie kolejnego, najodleglejszego taksonu do grupy zewnętrznej mo
że zmienić wynik rekonstrukcji polaryzacji za pomocą drugiej z reguł, choć w praktyce 
cechę, której stany występują przemiennie w obrębie drzewa, najczęściej eliminuje się 
z analizy - jako niosącą niewiele informacji filogenetycznej.

Ryc. 4.11. Znajdowanie polaryzacji cech procedurą FIG/FOG. Stan cechy binarnej w węźle A (a), czyli 
wspólnego przodka badanej grupy wewnętrznej (W), może nie być globalnie ancestralny, bezpieczniej 
przyjąć za stan ancestralny stan cechy w węźle B (a), czyli u przodka taksonu grupy zewnętrznej (Z) naj
bliższego wewnętrznej. Konieczna jest znajomość wzajemnych pokrewieństw taksonów grupy zewnętrznej. 
Reguła dubletu (a, b) pozwala jednoznacznie określić stan cechy w punkcie B wówczas, gdy ten sam stan 
cechy występuje u dubletu i u taksonu grupy zewnętrznej najbliższego wewnętrznej (b), inaczej stan cechy 
jest nieokreślony (a). Reguła przemiennej grupy zewnętrznej (c, d), stosowana gdy nie można wyróżnić 
dubletu, pozwala określić stan cechy w punkcie B, gdy stany cech są identyczne u taksonów grupy ze
wnętrznej najbliższego i najdalszego grupie wewnętrznej (d)

W literaturze spotykamy szereg opinii o kluczowym znaczeniu właściwego doboru 
grupy zewnętrznej, najlepiej będącej kładem siostrzanym grupy badanej. Wydają się 
one przesadzone: wykorzystanie taksonów nieco odleglejszych - lub całej gamy takso
nów bliższych i dalszych - powinno wystarczyć. Ponadto czas nie stał w miejscu także 
dla kładu siostrzanego, toteż często przedstawia on zestaw zaawansowanych stanów 
cech (autapomorfii), a więc może być słabo użyteczny dla ukorzeniania drzewa czy 
określania polaryzacji cech.
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Ważenie cech i kosztów transformacji

Jak już mówiliśmy, przyjęcie dla wszystkich cech takich samych wag, choć pozor
nie obiektywne - jako pozbawione potencjalnie subiektywnych i nieuzasadnionych 
założeń - nie jest właściwe, wprowadzając nierealistyczne założenie o takim samym 
ewolucyjnym znaczeniu wszystkich cech. Wag cech nie należy mylić z kosztami trans
formacji, które mogą być zróżnicowane pomiędzy kolejnymi przejściami między sta
nami tej samej cechy. Zarówno ważenia cech, jak i określenia kosztów transformacji 
dokonuje się zarówno a priori - przed rozpoczęciem rekonstrukcji i niezależnie od jej 
wyniku, jak i a posteriori - czyli na podstawie przynajmniej wstępnej rekonstrukcji 
filogenezy. Techniki a priori określane bywają też jako niezależne od hipotezy (hy- 
pothesis independent) bądź niezależne od obliczonego drzewa (tree independent), 
a metody a posteriori jako zależne od hipotezy/drzewa (hypothesis/tree dependent).

Techniki a priori opierają się na wiedzy o cechach, którą mamy jeszcze przed roz
poczęciem rekonstrukcji filogenezy. Wiadomo, że cechy łatwo ulegające adaptatyw- 
nym modyfikacjom powinny ważyć mniej. Obok cech odzwierciedlających wyłącznie 
sygnał filogenetyczny, a więc najbardziej użytecznych dla rekonstrukcji, spotykamy 
cechy niosące niewiele informacji, ale także i cechy wprowadzające w błąd - potrzeba 
różnicowania wag jest więc oczywista. W postaci skrajnej niektóre cechy zwyczajnie 
eliminujemy z analizy. Także eliminacja bądź przypisanie niskich wag cechom, któ
rych zachowanie nie spełnia warunków użycia techniki, prowadzi do redukcji błędu 
systematycznego rekonstrukcji. Technika kladystyczna działa najlepiej, gdy zmian na 
drzewie jest niewiele, a więc hipotez ad hoc o homoplazjach musimy tworzyć najmniej 
- stąd cechom bardzo zmiennym należy przypisać wagi najniższe. Techniki a priori 
wykorzystują analizę cech (character analysis) i analizę kompatybilności cech (cha- 
racter compatibility analysis).

Przed rozpoczęciem rekonstrukcji filogenezy warto raz jeszcze sprawdzić stany po
szczególnych cech, czy jakieś dane nie są błędne. Następnie należy starannie sprawdzić 
raz jeszcze homologie (Neff 1986). Gdy któraś z cech wykazuje inne zróżnicowanie 
stanów niż pozostałe cechy, warto jej szczególnie uważnie się przyjrzeć. Dla danych 
morfologicznych sporo rozumiemy i taka analiza zwykle przynosi sensowne rezultaty; 
gorzej z danymi molekularnymi. Hillis i inni (1993) zestawili różne schematy ważenia 
a priori dla sekwencji DNA: identyczne wagi dla wszystkich pozycji, wagi zróżnico
wane między pozycjami (zróżnicowanie wag dla pierwszej, drugiej i trzeciej pozycji 
kodonu, zróżnicowanie zależne od pozycji w drugorzędowej strukturze RNA) oraz wa
gi zróżnicowane w obrębie pozycji (czyli różne koszty zmian stanów cechy: transwer- 
sje ważone inaczej niż tranzycje, 12 możliwych substytucji ważonych zależnie od ich 
spodziewanych bądź obserwowanych częstości, w kodujących białka fragmentach se
kwencji zmiany kodonów na synonimiczne ważone inaczej niż na niesynonimiczne: 
70% substytucji na trzecich pozycjach kodonów jest synonimiczna, gdy wszystkie sub
stytucje na drugiej pozycji i 96% na pierwszej nie są synonimiczne). Zważywszy, że 
w obrębie 61 kodonów kodujących białka różnych substytucji może być w sumie 549, 
obliczenia częstości różnych substytucji są długie, a jakakolwiek analiza bez kompute
ra zupełnie niemożliwa. Możliwych tranzycji jest cztery, gdy transwersji osiem, lecz - 
jak wiemy - w rzeczywistych sekwencjach tranzycje zwykle przeważają nad transwer- 
sjami, szybko osiągając saturację.
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W przypadku gdy pewien zestaw cech zgodnie wskazuje na określony obraz ewolu
cji, a inne nie, warto skorzystać z analizy kompatybilności cech (Felsenstein 1981 b), 
pozwalającej na wskazanie największego zestawu cech kompatybilnych (clique), 
czyli takich, które wskazują na taką samą rekonstrukcję filogenezy, zupełnie pozba
wioną homoplazji (LeQuesne 1982, Estabrook 1983). Oparte na kompatybilności me
tody rekonstrukcji filogenezy szybko zostały zarzucone, jako oparte na nierealistycz
nym założeniu, że cecha raz odrzucona z największego możliwego zestawu cech kom
patybilnych (largest clique) może zostać uznana za nieniosącą jakiejkolwiek użytecz
nej informacji. Z drugiej strony, technika pozostaje użyteczna dla ważenia cech (Penny 
i Hendy 1985a, 1986; Sharkey 1989 opisał podobną metodę dla cech binarnych, a Es
tabrook i Landrum 1975, Sneath i inni 1975 oraz Fitch 1977 zajmowali się badaniem 
kompatybilności cech nieuporządkowanych wielostanowych, technikę ponownie roz
ważał Sharkey 1993). Penny i Hendy (1985a, 1986) zaproponowali obliczanie liczby E) 
niekompatybilności (par cecha z cechą), spodziewanej losowo w przypadku braku ja
kiejkolwiek - wynikającej ze wspólnej ewolucyjnej historii - zależności między roz
kładami stanów różnych cech, jak też zliczanie przypadków niekompatybilności mię
dzy cechami Oj, obserwowanych w macierzy danych. Wówczas:

Wj = max 1

choć funkcje ważące mogą być różne. Dla powyżej zdefiniowanej cecha kompatybilna 
z wszystkimi pozostałymi otrzyma wagę 1, gdy cecha kompatybilna z liczbą spodzie
waną losowo będzie miała wagę 0, a dla mniejszych niż E) liczb par niekompatybil
nych - wartości będą należały do przedziału (0, 1). Teoretycznie dla wartości wyż
szych niż Ej wagi mogą być ujemne, choć interpretacja takich wag jest niejasna i raczej 
przyjmuje się je wówczas za równe 0. Analiza kompatybilności wymaga badań - naj
lepiej techniką symulacji - bowiem jej zachowanie nie zostało dokładniej sprawdzone.

Kolej na omówienie technik ważenia post hoc. Farris (1969b, 1988; Kluge i Farris 
1969) i Carpenter (1988) zaproponowali technikę ważenia cech post hoc, znaną jako 
analiza wag cech metodą kolejnych przybliżeń (successive approximations charac
ter weighting analysis - SACW). Istota techniki polega na wstępnym przyjęciu wag, 
które wydają się odpowiednie - może to być po prostu założenie takiej samej wagi, 
równej 1, dla wszystkich cech. Następnie znajdujemy drzewo i na jego podstawie obli
czamy nowe wagi. Jako wag użyć można któregoś z omówionych wcześniej współ
czynników: CI, RI lub RC, odpowiednio skalowanych (wagi proporcjonalne do wiel
kości współczynnika). Wagi można też obliczać na podstawie liczby zmian stanów 
cechy, policzonych na drzewie: może to być odwrotność liczby zmian/kroków bądź też 
kwadrat odwrotności (Williams i Fitch 1989, 1990, Maddison i Maddison 1992). 
Oczywiście kwadrat odwrotności waży cechę o większej liczbie zmian znacznie niżej 
niż zwyczajna odwrotność. Dla nowych wag obliczamy nowe drzewo, na jego podsta
wie nowe wagi, wykorzystując je - następne drzewo i tak aż do czasu, gdy kolejne 
drzewo lub drzewa nie różnią się od obliczonych z wykorzystaniem poprzednich wag.

Procedura jest, rzecz jasna, obliczeniowo intensywna. Dodatkowym problemem jest 
to, że wolno ewoluujące cechy - np. wolno ewoluujące fragmenty sekwencji DNA - 
użyteczne są jedynie przy rekonstrukcji pokrewieństw między odległymi taksonami, 
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gdy szybko ewoluujące - między bliskimi, natomiast w praktyce filogenezę rekonstru
uje się zwykle dla grupy taksonów różnie odległych: bliższych i dalszych. Wówczas 
trudno mówić o wagach odpowiednich dla całego drzewa: chcąc nie chcąc rekonstruk
cja będzie obciążona w kierunku odleglejszych bądź bliższych pokrewieństw, zależnie 
od tego, jakie relacje filogenetyczne są częstsze pomiędzy badanymi taksonami, i bę
dzie tak również przy wykorzystaniu technik maksymalizujących wiarygodność. Teo
retyczne uzasadnienie SACW nie jest pełne, a zachowanie techniki nie do końca jasne. 
Intuicyjnie oczywiste wydaje się, że należy jakoś kompensować wielką liczbę zmian 
jednej cechy (odpowiednio niżej ważonej), gdy druga zmienia się, powiedzmy, raz 
w obrębie całego drzewa (powinna więc ważyć więcej).

Trudno ocenić, który z proponowanych współczynników jest najlepszy - może 
warto spróbować wykorzystać różne. Bywa, że kolejne rekonstrukcje nie różnią się 
zbytnio od wcześniejszych i lepsze wyniki uzyskamy, ważąc cechy bardziej zdecydo
wanie (np. odwrotnością całkowitej liczby zmian podniesioną do potęgi 10: Swofford 
i inni 1996). Kolejnym problemem jest to, że zwykle drzew MPR mamy więcej niż 
jedno, więc wartości współczynników są różne i brak kryterium, których z nich (naj
niższe, najwyższe, średnie?) użyć. Korzystne byłoby, gdyby zastosowanie SACW 
prowadziło do zmniejszenia liczby kladogramów MPR. Tak bywa, lecz bywa 
i odwrotnie, gdy liczba MPR rośnie drastycznie. Wyniki SACW zależą też od wyj
ściowego drzewa, więc cecha nisko ważona na tym drzewie utrzyma stosunkowo niską 
wagę i w kolejnych rekonstrukcjach. Zresztą, jak to już podkreślaliśmy i jak też za
uważył D.R. Maddison (1990), brak obiektywnych kryteriów porównania dwóch 
drzew, a więc trudno oceniać, w jakim stopniu technika poprawia rekonstrukcję filoge
nezy: pozostają symulacje, lecz trudno w nich stworzyć realistyczne dane, niebędące 
np. połączeniem „dobrych” cech z „losowym szumem” - co jest proste, lecz nie odpo
wiada rzeczywistości. Ważenie cech często prowadzi do zastąpienia wyjściowo boga
tego zestawu danych - w następstwie przypisania większości cech wag zero lub bli
skich zeru - kilku zaledwie cechami o potencjalnie wątpliwej wartości. Simon i inni 
(1994) dokładniej omawiają różne aspekty ważenia cech.

Ryc. 4.12. Im mniej homoplazji, tym bardziej dane pasują do kladogramu. Na osi odciętych przedstawiono 
liczbę kroków policzonych na drzewie, a na osi rzędnych stopień dopasowania danych do tego drzewa: 
wykres funkcji dopasowującej może być liniowy (a), wklęsły (b) lub wypukły (c)
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Technikę ważenia cech opartą na ocenie homoplazji zaproponował Goloboff 
(1993). Dane tym bardziej pasujądo kladogramu, im mniej jest wśród nich homoplazji. 
Jeżeli na osi odciętych umieścimy liczbę kroków policzonych na drzewie, a na osi 
rzędnych stopień dopasowania danych do tego drzewa (Farris 1969b), to wykres funk
cji dopasowującej może być liniowy (Ryc. 4.12a), wklęsły (Ryc. 4.12b) lub wypukły 
(Ryc. 4.12c). Wykres liniowy (Ryc. 4.12a) przedstawia sytuację, gdy wszystkim ce
chom przypisano takie same wagi - niejako przypadek wyjściowy. Krzywa wklęsła 
odpowiada sytuacji, gdy cechom wykazującym najmniej homoplazji przypisano wagi 
najwyższe. Wypukły (Ryc. 4.12c) przedstawia sytuację przeciwną - wagi cech propor
cjonalne do stopnia homoplazji tych cech - a więc ważenie pozbawione ewolucyjnego 
sensu. Goloboff (1993) wykorzystał krzywą wklęsłą do ważenia cech w swoim pro
gramie PI WE (Goloboff 1996b). Wagi obliczane są zgodnie z formułą: W = 
- K/(K + Esi), gdzie Esi to liczba dodatkowych kroków dla danej cechy, a K to stała 
wklęsłości funkcji. Technika wymaga weryfikacji.

Podobnie ważyć można post hoc koszty kolejnych transformacji między stanami 
określonej cechy: Sankoff i Cedergren (1983) oraz Williams i Fitch (1990) zapropo
nowali dynamiczne ważenie (dynamical weighting: nazwy tej używa się też niekiedy 
dla SACW) kosztów transformacji, choć technika służyć też może ważeniu samych 
cech; wówczas podobnie działa jak SACW i budzi podobne zastrzeżenia, choć Fitch 
i Ye (1991) wykazali symulacjami komputerowymi, że procedura ta - przy spełnieniu 
szeregu założeń - zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia prawidłowej topologii. 
Technika budzi wątpliwości, zwłaszcza związane z ryzykiem logiki błędnego koła, 
a brak teoretycznych przesłanek gwarantujących konwergencję obliczanych drzew 
z drzewem odzwierciedlającym rzeczywistą filogenezę. Nasza wiedza nie pozwala 
wciąż jednoznacznie zalecić stosowanie lub nie dynamicznego ważenia. Ponadto 
w praktyce metoda ta często nieznacznie zmienia początkowe rekonstrukcje lub nawet 
zupełnie ich nie modyfikuje. Zasada ważenia jest oczywista: im częstsza zmiana, 
a więc większe prawdopodobieństwo, czyli łatwość zmiany, tym niższa waga tej zmia
ny. Oznaczmy koszt przejścia ze stanu i do stanu j jako K,j, liczbę przejść i—>j jako X,y, 
liczbę przejść ze stanu i do wszystkich stanów cechy jako X„ a liczbę zmian na całym 
drzewie jako X. Wówczas koszty przejścia obliczać możemy jako: K,j = - ln(X,/ X,) lub

= - ln(X,/ X) (Wheeler 1990, Maddison i Maddison 1992), albo też K,7 = 1/Xy lub Xy = 
= l/(X,y)2 (Williams i Fitch 1989, 1990, Maddison i Maddison 1992). Znów trudno oce
nić, która z formuł jest najwłaściwsza, znowu też - mając więcej niż jeden MPR - nie 
wiadomo, których wartości użyć: najniższych, średnich czy najwyższych. Jak 
w SACW, koszty przejścia wykorzystujemy przy konstrukcji następnego drzewa 
(drzew), na których podstawie obliczamy nowe koszty i tak dalej, aż kolejna rekon
strukcja nie różni się od poprzedniej.

Teoretycznie najprecyzyjniejsze estymaty prawdopodobieństw poszczególnych 
transformacji obliczyć można techniką maksymalizacji wiarygodności, którą zajmiemy 
się w następnym rozdziale. Tak obliczone wagi wykorzystać możemy do analizy tech
niką redukcjonistyczną. Wprawdzie technika maksymalizacji wiarygodności pozwala 
też obliczyć drzewo, jednak jest bez porównania bardziej intensywna obliczeniowo niż 
parsimony, więc w praktyce analizuje zaledwie część możliwych topologii i długości 
gałęzi, bowiem już kilka taksonów stanowi tu limit możliwości pełnych obliczeń. 
Tymczasem metoda redukcjonistyczną jest szybsza, można więc wagi obliczone tech
niką maksymalizacji wiarygodności wykorzystać do znalezienia drzewa techniką re- 
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dukcjonistyczną, po czym to drzewo optymalizować metodą maksymalizacji wiary
godności. W ten sposób stosunkowo szybko znaleźć możemy drzewa lepsze niż korzy
stając z nieważonej techniki redukcjonistycznej, a nawet techniki maksymalizacji wia
rygodności, gdy taksonów jest więcej.

Rekonstrukcja ewolucji cech, dane wewnętrzne i zewnętrzne

Jak wynika choćby z wcześniejszego przedstawienia algorytmów kolejnych metod 
optymalizacji, technika kladystyczna w trakcie konstrukcji drzewa odtwarza - choć nie 
dla każdego węzła jednoznacznie - stany cech w kolejnych węzłach drzewa, włącznie 
z hipotetycznym przodkiem badanej grupy. Obok znajdowania drzewa odtwarzającego 
filogenezę, metoda wykorzystywana jest więc również do badania ewolucji cech. Choć 
pozornie proste, odtwarzanie ewolucji cech to cała dziedzina, szeroko omawiają ją 
choćby Maddison i Maddison (1992) oraz Maddison (1994). Głównym problemem, jak 
już wspominaliśmy, jest ryzyko wnioskowania zgodnie z regułą błędnego koła: rekon
strukcja ewolucji cech odbywa się na podstawie drzewa, znalezionego na podstawie 
znajomości ewolucji tych samych cech (albo jedynie arbitralnych sądów na temat tej 
ewolucji). Niektórzy uważają więc (np. Coddington 1988, Brooks i McLennan 1991), 
że tych samych cech nie można użyć do rekonstrukcji filogenezy, a następnie badania 
ewolucji tych cech na podstawie tego drzewa. Teoretycznie można by obliczyć „pew
ne” drzewo na podstawie części cech, by następnie użyć go do śledzenia ewolucji po
zostałych cech, jednak drzewo obliczone jedynie z części danych raczej nie może być 
zbyt „pewne”. Oczywiście można obliczyć drzewo na podstawie części cech, następnie 
obliczyć drzewo z wykorzystaniem wszystkich cech i jeżeli drzewa będą takie same 
lub niemal identyczne, spokojnie użyć drzewa do analizy ewolucji cech, jednak zwykle 
tak obliczone drzewa będą zdecydowanie różne.

Można określić częstość różnych przejść między stanami cechy na kladogramie, 
jednak uznanie ich za parametry probabilistycznego modelu transformacji budzi za
strzeżenia: próba jest niewielka (zwykle zaledwie kilka zmian), metoda redukcjoni- 
styczna daje estymaty obciążone tendencją do minimalizacji liczby zmian, a ponadto 
estymat zawsze podlega obciążeniu macierzą kroków (step-matrix-bias: Mickevich 
1982, Mickevich i Weller 1990). Oznacza to po prostu, że przyjęty sposób liczenia 
kroków - wynikający z modelu transformacji - nieuchronnie rzutuje na otrzymaną re
konstrukcję. Dlatego też Mickevich (1982) zaproponowała tzw. analizę serii trans
formacyjnych (transformation series analysis - TSA), która nie zaczyna od macierzy 
kroków ani drzewa stanów cech, a oblicza drzewa stanów cech na podstawie analizy 
rozkładów stanów cech na drzewie, starając się omijać jakiekolwiek wstępne założenia 
rzutujące na wynik rekonstrukcji filogenezy, w tym macierz kroków (Mickevich 
i Weller 1990). Zasadą TSA jest konstrukcja drzew stanów cech, odzwierciedlających 
najlepiej hierarchię stanów cech, wynikającą z obliczonego kladogramu. To „odzwier
ciedlanie” (reflectance) nie zostało jednak matematycznie zdefiniowane ani algorytm 
sprawdzony pod względem znajdowania „najlepszego odzwierciedlenia”, a teoretyczne 
uzasadnienie wykorzystywania „odzwierciedlania” do wyboru najlepszej hipotezy 
również nie zostało podane; co więcej, TSA nie sprawdzono nawet metodą symulacji 
(Maddison i Maddison 1992), więc użyteczność i wiarygodność TSA pozostają wąt
pliwe.
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Obciążenie macierzą kroków niewątpliwie stanowi problem, choć raczej nie w stop
niu wykluczającym rekonstrukcję ewolucji cech na podstawie filogenezy, obliczonej 
z wykorzystaniem macierzy kroków - wynikiem tego obciążenia są właśnie obciążone, 
czyli niedokładne estymaty ewolucji cech, konserwatyzm tych estymatów, czyli od
chylenie w kierunku wyjściowej macierzy; stosowana ostrożnie, technika powinna 
działać w miarę zadowalająco (Ryc. 4.13), pozwalając potwierdzać (ale i odrzucać, 
choć z mniejszą czułością) i zwiększać dokładność modeli zmian stanów cech. Wydaje 
się, że na ogół wstępna macierz kroków nie uniemożliwia wnioskowania o ewolucji 
cech na podstawie rekonstrukcji, choć problem istnieje i brak jakiegokolwiek pełnego 
rozwiązania, pomimo wielu propozycji w literaturze (patrz Maddison i Maddison 
1992). Oczywiście rekonstrukcja stanów ancestralnych bywa niepewna. Istnieją tech
niki estymacji parametrów procesu ewolucyjnego niebazujące na historycznych rekon
strukcjach, lecz na rozmieszczeniu stanów cechy, formie drzewa i stochastycznym mo
delu ewolucji (modele takie dotyczą niemal wyłącznie cech molekularnych, bowiem 
dla morfologicznych modele formułować trudno), zapewne ich wyniki są bardziej wia
rygodne, lecz wykraczają one poza technikę redukcj on i styczną.

Ryc. 4.13. Choć ryzyko logiki błędnego koła przy rekonstrukcji ewolucji cech na podstawie filogenezy jest 
zawsze realne, to jednak można go uniknąć

Argumentować można, że lepiej poznać historię ewolucji cechy w przybliżeniu niż 
nie poznać jej wcale, zwłaszcza że technika kladystyczna może być użyta w każdym 
przypadku, gdy inne metody wymagają znajomości modelu i wiedzy, której często 
brak. Symulacje wykazały, że rekonstrukcje stanów ancestralnych metodą redukcjoni- 
styczną są dość wiarygodne (Maddison W.P. 1990, Martins i Garland 1991), podobnie 
jak obliczone w ten sposób estymaty przepływu genów (Slatkin i Maddison 1989). 
Oczywiście często mamy więcej niż jedno drzewo MPR i więcej niż jedną rekonstruk
cję ewolucji cechy MPR; niekiedy mamy podstawy do odrzucenia którychś z nich, lecz 
regułąjest uwzględnianie wszystkich. Przy całej ostrożności logika błędnego koła mo
że się zdarzyć, jak zdarza się w całej systematyce (Hull 1967). Na ogół jednak proce
dura iteratywnej rekonstrukcji filogenezy i ewolucji cech daje niezłe wyniki (Falniow- 
ski i Szarowska 1995).
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Z drugiej strony, choć także i rekonstrukcja ewolucji cech może odpowiadać mo
delowi GIGO, wspomnianemu przy omawianiu technik fenetycznych - arbitralne 
i słabo bądź w ogóle nieuzasadnione założenia modelu ewolucji cechy przynoszą nie
wiarygodne rekonstrukcje filogenezy, a z nich wynika jeszcze bardziej oderwany od 
rzeczywistości obraz ewolucji cech - to bynajmniej tak być nie musi. Często podstawy 
przyjęcia określonej serii transformacyjnej są solidne: opierają się na danych embriolo- 
gicznych, paleontologicznych, morfologii porównawczej, znajomości procesów ewolu
cyjnych, genetyki, biochemii, itd. Sama analiza filogenetyczna dostarcza drzew, na 
których odtwarzać możemy ewolucję cech: są to tzw. dane wewnętrzne; wszystko, co 
wiemy o badanej grupie niezależnie od przeprowadzonej rekonstrukcji, to tzw. dane 
zewnętrzne, które należy wykorzystać w największym możliwym stopniu.

Zwykle jednak obserwujemy konflikt między danymi wewnętrznymi i zewnętrz
nymi. Wówczas musimy rozstrzygnąć, czy nasza rekonstrukcja jest błędna, czy też 
pozwoli ona na lepsze zrozumienie procesów ewolucyjnych w badanej grupie. Klu
czowa jest jakość danych zewnętrznych. W sytuacji, gdy skrócenie drzewa o, po
wiedzmy, dwa kroki wymaga odrzucenia wyników powtarzanych badań, powiedzmy, 
embriologicznych, odrzucenie naszej rekonstrukcji jest oczywiste. Z drugiej strony, 
gdy nasza seria transformacyjna opiera się np. na założeniu, że kolec krótki to stadium 
pośrednie między długim a szczątkowym (co jest logiczne, lecz bynajmniej biologicz
nie nieuzasadnione), to tego rodzaju „dane zewnętrzne” z powodzeniem możemy od
rzucić. Podobnie może okazać się, że dwa stany cech to różne, ekologicznie warunko
wane ekspresje tego samego allela, co wytłumaczy niezgodność rekonstrukcji z danymi 
zewnętrznymi. Choć istotą rozwoju nauki jest znajdowanie nowych rozwiązań starych 
problemów, warto zachować pewien stopień konserwatyzmu: gdy nasze rekonstrukcje 
przy pewnych założeniach potwierdzają dotychczasowy obraz filogenezy, a przy in
nych, podobnie uzasadnionych założeniach jej przeczą, należy jednak przyjąć te pierw
sze założenia.

Obok rekonstrukcji ewolucji poszczególnych cech interesujące jest badanie ko- 
ewolucji różnych cech: czy określony stan jednej cechy wykazuje związek z określo
nym stanem innej. W.P. Maddison (1990b, Maddison i Maddison 1992) zaproponował 
test skoncentrowanych zmian (concentrated changes test), badający, czy zrekonstru
owane zmiany stanu cechy binarnej w obrębie określonej części drzewa, dla której stan 
innej cechy ma określoną wartość, są liczniejsze niż zachodzące losowo, bez związku 
z określonym stanem tej drugiej cechy. Dla mniejszych drzew prawdopodobieństwa 
obliczane są techniką wyliczenia wszystkich możliwych kombinacji zmian, dla więk
szych konieczne są symulacje. W ten sposób możemy sprawdzać, czy można odrzucić 
hipotezę o braku korelacji ewolucji między cechami.

Zalety, wady i ograniczenia użyteczności metody kladystycznej

Jak zauważył Sober (1988), im mniej musimy wiedzieć o procesie ewolucyjnym, 
aby rekonstruować jego przebieg, tym bardziej polegać możemy na wynikach rekon
strukcji. Choć - jak już pisaliśmy - metoda kladystyczna bynajmniej nie jest, jak się 
często twierdzi, w pełni wolna od założeń, to jednak założeń jest tu niewiele. To raczej 
zaleta: nawet dla sekwencji DNA, których ewolucję wszystkie dotąd dostępne modele 
opisują w najlepszym razie z bardzo grubym przybliżeniem (Nei i Kumar 2000), mi
nimalizacja liczby założeń dać może wyniki lepsze niż dla innych technik, zwłaszcza 
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gdy podstawień wstecznych lub równoległych (czyli homoplazji) brak lub są bardzo 
nieliczne, a porównywane sekwencje długie; metoda powinna dać dobre wyniki dla 
grupy bliskich sobie taksonów, choć w praktyce sekwencje są niezbyt długie, a mutacje 
wsteczne i równoległe częste, i wówczas technika zawodzi. Dla cech morfologicznych 
metoda pozwala na wykorzystanie całej wiedzy o seriach transformacyjnych, a także 
odtwarzanie ewolucji cech w trakcie filogenezy, jak przedstawiliśmy to w poprzednim 
podrozdziale. Warto jednak nie zapominać, że metoda kladystyczna ze swej istoty - 
którą jest redukcja liczby hipotez ad hoc o homoplazjach - dąży do opisania wszyst
kich podobieństw jako następstwa wspólnego pochodzenia, a więc potencjalnie zawyża 
- a przynajmniej maksymalizuje - udział homologii w tłumaczeniu podobieństw mię
dzy taksonami; ponadto przyjmuje zawsze najprostszy możliwy przebieg ewolucji.

Zaletą techniki jest niewątpliwie stosunkowo duża wiedza o różnych jej aspektach 
i sprawdzone zachowanie w wielu sytuacjach, wynikające z bogatej literatury, przedsta
wiającej zarówno teoretyczne studia nad metodą, jak i wyniki rekonstrukcji filogenez, 
prowadzonych z jej wykorzystaniem. Metoda jest też łatwa do zrozumienia, a więc za
chodzi mniejsze niebezpieczeństwo jej niewłaściwego użycia bądź interpretacji wyni
ków. Istnieje ponadto cały szereg dobrych, dopracowanych programów komputerowych, 
rekonstruujących filogenezę tą techniką. Pamiętajmy jednak, że choć matematycznie do
pracowana, metoda redukcjonistyczna opornie i w ograniczonym stopniu poddaje się 
statystycznemu testowaniu, bowiem brak jakiejś jednoznacznej techniki obliczania śred
nich czy wariancji długości drzewa albo innych parametrów. W swej istocie metoda po
szukuje tego jednego, najlepszego drzewa, choć to rzeczywiście znalezione nie musi być 
najlepsze, a poziomu ufności dla obliczonego drzewa określić się nie da: technika jest 
osadzona w przyczynowo-skutkowym obrazie historycznych zaszłości, bynajmniej nie 
w probabilistycznym podejściu do opisu procesów ewolucyjnych.

Metoda redukcjonistyczna w niektórych przypadkach daje niestety wyniki niespój
ne, bowiem nawet duży i nadal powiększany zestaw danych może konsekwentnie da
wać obraz pokrewieństw niezgodny z rzeczywistością. Felsenstein (1978) przedstawił 
hipotetyczny przypadek dla czterech taksonów (sekwencji), kończących linie ewolu
cyjne, różniące się zdecydowanie tempem substytucji (Ryc. 4.14), choć oczywiście 
podobnie może się dziać i dla innych cech, np. morfologicznych. W sytuacji gdy u tak
sonów kończących długie linie znajdujemy na danej pozycji ten sam nukleotyd co 
u pozostałych dwóch taksonów, kończących wolno ewoluujące linie, informacji filoge
netycznej brak. Oczywiście ten sam nukleotyd nie musi oznaczać niezmienności tej 
pozycji sekwencji - zmian mogło być wiele, lecz pozostają one niewykrywalne. 
W przypadku gdy u jednego z taksonów nukleotyd się zmienił, mamy do czynienia 
z autapomorfią, więc również brak sygnału filogenetycznego; podobnie gdy są dwa 
różne podstawienia. Jeżeli jednak na końcu obu szybko ewoluujących linii (taksony 1 
i 4) - reprezentowanych więc przez długie gałęzie - znajdujemy te same nukleotydy, to 
technika redukcjonistyczna nieuchronnie wskażę na pokrewieństwo tych taksonów - 
wskażę błędnie. Przypadki takie określa się mianem strefy Felsensteina (Felsenstein’s 
zonę). Hendy i Penny (1989) nazwali tę właściwość techniki redukcjonistycznej przy
ciąganiem się długich gałęzi (long branch attraction), a Nei (1996) - przyciąganiem 
się krótkich gałęzi (short branch attraction).
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(1) (4)
C brak informacji filogenetycznej (stan cechy ten sam) C 
C brak informacji filogenetycznej (1 autapomorfia) A
G brak informacji filogenetycznej (2 autapomorfie) T

A stany cech wprowadzające w błąd A

Ryc. 4.14. Zasada zjawiska przyciągania długich gałęzi, przedstawiona na czterotaksonowym nieukorze- 
nionym drzewie, dla jednej pozycji sekwencji DNA. Gdy dwie gałęzie zewnętrzne (zakończone taksonami 
2 i 3) i gałąź wewnętrzna są krótkie - ewolucja biegła tam wolno - a pozostałe dwie gałęzie (zakończone 
taksonami 1 i 4) są długie - ewolucja biegła tam szybko - to na tych długich gałęziach zajść mogło wiele 
zmian, których nie jesteśmy w stanie określić. Znamy jedynie stany u taksonów terminalnych, na końcach 
krótkich gałęzi występuje C, można się spodziewać, że przy powolnej ewolucji stan cechy nie uległ zmia
nie. Na końcach długich gałęzi jakiekolwiek stany cech nie będą wówczas filogenetycznie informatywne 
albo będą wprowadzały w błąd, wskazując na pokrewieństwo tych taksonów

Zjawisko przyciągania długich gałęzi można zilustrować przykładem, przedstawio
nym przez Swofforda i innych (1996). Korzysta on z prostego modelu zmian cechy 
binarnej, wprowadzonego przez Cavendera i Felsensteina (1987). Zakłada, że oba sta
ny cechy (0, 1) występują z taką samą częstością, a prawdopodobieństwo zmiany 0—>1 
jest takie samo jak zmiany l->0, model jest więc w pełni odwracalny. Prawdopodo
bieństwo występowania stanów i,j, k i l (0 lub 1) u taksonów 1, 2, 3 i 4 oznaczmy PijU. 
Znów skorzystamy z prostego przykładu czterotaksonowego drzewa. Prawdopodobień
stwo zmiany stanu cechy równe jest E dla długich gałęzi, a 0 dla gałęzi krótkich (Ryc. 
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4.15a). Odwracalność przyjętego modelu pozwala na ukorzenienie drzewa w dowol
nym punkcie (Ryc. 4.15b). Dla czterotaksonowego drzewa i danego zestawu stanów 
cechy binarnej u terminalnych taksonów możliwe są cztery rekonstrukcje stanów cechy 
w węzłach wewnętrznych (Ryc. 4.15c-f)- Oczywiście jeżeli prawdopodobieństwo 
zmiany stanu cechy wzdłuż gałęzi wynosi £, to prawdopodobieństwo braku zmiany dla 
tej samej gałęzi równe jest (1 - £) (a dla ф: 1 - ф). Zmiany (brak zmian) dla każdej ga
łęzi są niezależne od mających miejsce na innych gałęziach, więc prawdopodobieństwo 
określonej rekonstrukcji obliczymy jako iloczyn prawdopodobieństw dla wszystkich 
gałęzi oraz dla stanu początkowego (w miejscu arbitralnego ukorzenienia drzewa) - to 
ostatnie, jak wynika z modelu, równe jest 1/2. Prawdopodobieństwo wystąpienia okre
ślonego zestawu cech i, j, к, l u taksonów terminalnych równe będzie sumie prawdopo
dobieństw wszystkich czterech rekonstrukcji, tak więc:

Poon = (1/2)£0(1 - e)(1 - ф)2 + (1/2Ж1 — e)2 (1 — ф)2 + (1/2)e203 +( 1/2)e0( 1 - £)(1 - ф)2 
= (1/2)[0(1 - f)(l - 0)2(f + 1) + eV],

Z odwracalności modelu wynika, że prawdopodobieństwo wystąpienia odwrotnych 
stanów cechy u taksonów terminalnych jest takie samo, a więc:

Poon + Pi 100 = 2 Poon - 0(1 - ć)(l - 0)2(6+ 1) + E2^3-

W identyczny sposób obliczyć możemy prawdopodobieństwo dwóch pozostałych moż
liwych rozkładów stanów cechy u terminalnych taksonów:

Poioi + P1010 = 2 Poioi = ф2 (1 - f)(l - 0)(e + 1) + E2 (1 - 0)3•

Filogenetycznie poprawne będzie oczywiście drzewo ((1,2),(3,4)), a nie drzewo 
((1,3),(2,4)); aby nieważona technika kladystyczna je znalazła, konieczny jest u takso
nów terminalnych rozkład cech, występujący z prawdopodobieństwem Poon + Pnoo, 
inaczej rekonstrukcja musi być błędna. W przedstawionym przykładzie £> ф. Dla 
wielu wartości spełniających tę nierówność Poioi + Pioio będzie większe niż Poon + 
Pi loo- Przykładowo, dla £ = 0,5 i ф = 0,1: Poioi + Pioio = 0,189, gdy Poon + Pnoo = 
0,061, a więc prawdopodobieństwo wystąpienia rozkładu stanów cech wspierającego 
błędną rekonstrukcję jest trzykrotnie wyższe niż dla rozkładu umożliwiającego rekon
strukcję prawidłową. Dla £ = 0,4 i ф = 0,1: Poioi + Pioio = 0,1242, gdy Poon + Pnoo = 
0,0682, więc proporcja tych prawdopodobieństw wynosi 1,8.

Model Felsensteina bywał krytykowany jako nierealistyczny, jednak dla bardziej 
złożonych i całkowicie realistycznych modeli wykazać można to samo, tyle że wymaga 
to złożonych procedur matematycznych, jak choćby przedstawione dalej sprzężenie 
Hadamarda (Swofford i inni 1996). Co więcej, w pewnych warunkach zjawisko to wy
stąpi również wówczas, gdy tempo substytucji jest takie samo we wszystkich liniach 
ewolucyjnych (Hendy i Penny 1989, Zharkikh i Li 1993, Takezaki i Nei 1994, Kim 
1996). Na szczęście, paradoksalnie, ryzyko wystąpienia przyciągania się długich gałęzi 
maleje, gdy rekonstruowane drzewa obejmują więcej taksonów. Już intuicyjnie łatwo 
zauważyć, że bliskie sobie długie gałęzie pochodzą od stosunkowo niedawnego wspól
nego przodka, a kolejne zmiany mogły zachodzić równolegle w sposób identyczny, 
natomiast dla odległych długich gałęzi jest to mało prawdopodobne. W strefie Felsen-
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Steina ogólna reguła, że im więcej danych, tym bardziej spójna rekonstrukcja, niestety 
nie obowiązuje i zwiększanie zestawu danych jedynie upewnia nas, że błędny wynik 
jest prawdziwy. Można więc próbować prowadzić rekonstrukcję na mniejszych zesta
wach danych, licząc na to, że któreś z rekonstrukcji wskażą prawidłowe rozwiązanie. 
Sensowne jest spróbowanie rekonstrukcji na podstawie kilku najbardziej konserwa
tywnych cech (np. fragmentów sekwencji), a włączenie pozostałych do analizy dopiero 
po ustaleniu położenia taksonów leżących na końcach długich gałęzi. Najpewniej jest 
jednak unikać takich gałęzi: drzewo o niektórych gałęziach długich powinno budzić 
nieufność, a dodanie do analizy więcej taksonów, także zewnętrznych dla badanej gru
py, najczęściej pozwala zlikwidować przynajmniej większość długich gałęzi. Inna 
sprawa, że grupa zewnętrzna wręcz z reguły powoduje pojawienie się na drzewie dłu
gich gałęzi, a jej dołączanie służy przecież wyłącznie ukorzenieniu drzewa: czasem 
więc lepiej pozostać przy drzewie nieukorzenionym albo też pokrewieństwa w obrębie 
grupy wewnętrznej zrekonstruować na drzewie nieobejmującym grupy zewnętrznej, 
a dołączyć ją dopiero później - dla wskazania miejsca ukorzenienia grupy wewnętrz
nej, dla której zachowujemy topologię sprzed ukorzenienia. Ryzyko niespójności jest 
też mniejsze dla techniki kladystycznej ważonej, lecz nawet metody oparte na maksy
malizacji wiarygodności nie są od niego wolne.

1(0) 3(1) 3(1) I

Ryc. 4.15. Nieukorzenione czterotaksonowe drzewo o dwóch gałęziach znacznie dłuższych od pozostałych 
(a) ukorzeniamy w dowolnym punkcie (b) i obliczamy prawdopodobieństwa wszystkich możliwych rekon
strukcji stanu cechy binarnej w obu wewnętrznych węzłach (c, d, e, f), dla danego rozkładu stanów cechy 
u taksonów terminalnych (a), gdy prawdopodobieństwo zmiany stanu cechy na krótkiej gałęzi równe jest 0, 
a na długiej e
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4.6. Metody oparte na maksymalizacji wiarygodności

Metody oparte na maksymalizacji wiarygodności (maximum likelihood - ML) za
proponowali Cavalli-Sforza i Edwards (1967) dla częstości alleli, Felsenstein (198la) 
dla sekwencji kwasów nukleinowych, a Kishino i inni (1990) dla sekwencji białek. 
Goldman (1990) przedstawia dobre wprowadzenie do ML. Pojęcie wiarygodności (li
kelihood) przedstawiliśmy już w Rozdziale 2.12, omawiającym odległości dla sekwen
cji kwasów nukleinowych i białek, Przypomnijmy jednak i uzupełnijmy to wprowa
dzenie. Formalnie, jeżeli mamy jakieś dane D i hipotezę H, to wiarygodność L jest da
na wzorem:

Ld = Pr(D|H),

czyli jest to prawdopodobieństwo zaistnienia danych D przy spełnieniu hipotezy H. 
Jest to więc prawdopodobieństwo warunkowe. Przypomnijmy: technika estymuje wia
rygodność danych przy przyjęciu hipotezy H (szacuje zgodność danych z tą hipotezą), 
natomiast nie mówi nic o wiarygodności samej hipotezy. Zilustrować to można aneg
dotą. Gdy w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku szach Iranu odwiedził Polskę, 
wizyta ta była oczywista dla pewnego młodego chłopca: „przyjechał, gdyż obiecał to 
Koziołkowi Matołkowi”. Zważywszy, że tak dostojny monarcha zapewne dotrzymywał 
obietnic, wiarygodność przedstawionego wytłumaczenia była wysoka, choć z drugiej 
strony wiarygodność zarówno samej obietnicy, jak i w ogóle istnienia bohatera książki 
Kornela Makuszyńskiego pozostają bliskie zeru. Wiarygodności nie należy mylić 
z prawdopodobieństwem: prawdopodobieństwa sumują się do 1, wiarygodności - nie: 
w naszym przypadku sumujemy wiarygodności dla danego drzewa i przyjętego modelu 
ewolucji, i suma ta będzie zawsze (znacznie) mniejsza niż 1. Dopiero zsumowanie wia
rygodności dla wszystkich możliwych drzew dałoby wartość 1, lecz takie sumowanie 
nie ma uzasadnienia. Oczywiście wybieramy takie drzewo, dla którego wiarygodność 
osiąga największą wartość.

Technika maksymalizacji wiarygodności jest szeroko stosowana w statystycznym 
testowaniu hipotez. W naszym przypadku - rekonstrukcji filogenezy - danymi są stany 
cech i optymalizowane drzewo, przy czym - odmiennie niż w technice kladystycznej - 
optymalizuje się nie tylko topologię, lecz i długość gałęzi. To ostatnie pozwala na omi
nięcie niektórych mankamentów metody kladystycznej - wiadomo, że prawdopodo
bieństwo zmiany na długiej gałęzi jest większe niż na krótkiej - jednak technika, choć 
mniej podatna, również nie jest wolna od niebezpieczeństwa przyciągania długich ga
łęzi, do czego jeszcze wrócimy. Musimy dysponować modelem ewolucyjnych zmian - 
co jest siłą, lecz i słabością metody, bowiem korzystne jest dokładne sprecyzowanie 
założeń procesu, lecz z drugiej strony dla wielu danych modelu brak. Ponadto model 
musi być wspólny dla całości danych: nie dziwi więc, że technikę stosuje się dla cech 
molekularnych, natomiast zupełnie sporadycznie - dla morfologicznych. Plusem meto
dy jest możliwość statystycznego testowania różnych hipotez o przebiegu ewolucji. 
Modele zmian przedstawimy pokrótce dla najczęściej tą techniką analizowanych se
kwencji kwasów nukleinowych i białek.
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Ryc. 4.16. Dla czterotaksonowego drzewa, gdzie u dwóch taksonów terminalnych występuje A i u pozosta
łych dwóch T, możliwe jest 16 różnych rekonstrukcji stanów w dwóch węzłach wewnętrznych. Choć wiele 
z nich jest niezmiernie mało prawdopodobnych, to wszystkie muszą być uwzględnione, co dobrze ilustruje 
złożoność obliczeń w technice maksymalizacji wiarygodności

Modele ewolucji kwasów nukleinowych i białek

Dla czterotaksonowego drzewa, w którym u dwóch z taksonów terminalnych wy
stępuje na rozpatrywanej pozycji sekwencji DNA adenina, a u dwóch pozostałych ty- 
mina, możliwych kombinacji stanów ancestralnych w dwóch wewnętrznych węzłach 
może być 16 (Ryc. 4.16). I choć oczywiście prawdopodobieństwa wystąpienia kolej
nych z nich są różne, niektóre relatywnie niskie, to jednak każdą z możliwości technika 
ML musi uwzględnić, obliczając wiarygodność, i ilustruje to złożoność i intensywność 
obliczeń. Oczywiście liczba możliwych kombinacji rośnie gwałtownie z liczbą termi
nalnych taksonów T (analizowanych sekwencji), będąc równa dla kwasów nukleino
wych 4(T_2) (a dla białek 20(T_2)). Rzecz jasna, prawdopodobieństwa wystąpienia w tych 
węzłach określonych nukleotydów - i prawdopodobieństwa określonych długości po
szczególnych gałęzi, które również podlegają ewaluacji - zależą od przyjętego modelu 
ewolucji DNA. Podkreślić należy, że ani nie istnieje jakiś uniwersalny model, ani też 
którykolwiek z istniejących modeli nie odzwierciedla dokładnie rzeczywistości w ja
kimkolwiek przypadku. Szereg modeli omówiliśmy już w Rozdziale 2.12 i do roz
działu tego odsyłamy. Tutaj przypomnimy jedynie i uzupełnimy niektóre, prostsze oraz
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częściej stosowane, za Swoffordem i innymi (1996). Jeśli omawiając różnice pomijali
śmy pozycje z identycznymi nukleotydami, tutaj musimy je uwzględnić, bowiem 
prawdopodobieństwo/koszt braku zmiany także ma określoną wartość, którą też trzeba 
estymować. W najogólniejszej formie macierz częstości zmian nukleotydów (liczby 
substytucji na pozycję na jednostkę czasu: każdy z elementów Qtj przedstawia częstość 
zamiany nukleotydu i przez nukleotyd j w czasie dr) jest następująca:

-p(anc+bJtG+cKr)

Q= P^a

P^a

pa7ic
-^A+d^c+enr)

Pjnc

pbnG
pdTiG 

-p(hnA+jnc + fr^)

P™A pk^c P^c

pe^r

-p{inA+knc+lnG)

gdzie kolejne rzędy i kolumny odpowiadają kolejno A, C, G i T; p to średnia częstość 
substytucji, g to proporcjonalny współczynnik częstości dla danej substytutcji nukle
otydu i nukleotydem j (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, i), odpowiednio modyfikujący wartość 
p, a nA, Ttc, i ^j-to częstości nukleotydów A, C,G \ T. Zakładamy, że częstości te nie 
zmieniają się w czasie. Elementy przekątnej macierzy obliczamy tak, aby elementy 
każdego rzędu macierzy sumowały się do zera. Przypominamy, że rozpatrujemy model 
Markova (użyteczność tego modelu rozpatrująm.in. Felsenstein 198la, Barry i Harti- 
gan 1987, Kishino i Hasegawa 1989, Rodriguez i inni 1990), w którym zmiany nukle
otydów zachodzą niezależnie od historii danej pozycji, czyli wcześniejszych podsta
wień, a także stacjonarny, czyli parametry procesu zmian nie różnią się w czasie, 
a więc pozostają takie same na całym zrekonstruowanym drzewie. Założenie niezależ
ności zmian jest kluczowe, bowiem umożliwia obliczanie łącznej wiarygodności jako 
iloczynu wiarygodności cząstkowych. Macierz Q często wygodnie jest poddać dekom
pozycji na macierze R i II:
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Najczęściej rozpatruje się modele odwracalne w czasie jako prostsze, a ponadto wy
godne, bowiem ewaluowane drzewo można wówczas ukorzenić w dowolnym miejscu, 
zaś ukorzenienie wydatnie upraszcza obliczenia, zmniejszając liczbę gałęzi, których 
długość trzeba ewaluować (patrz niżej). Odwracalność (Rodwracainy) oznacza, że czę
stość przejścia nukleotydu i w nukleotyd j jest taka sama jak nukleotydu j w nukleotyd 
i. Najogólniejszy, odwracalny w czasie model GTR (Barry i Hartigan 1987, Rodriguez 
i inni 1990, Yang i inni 1994) można przedstawić następująco:
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Większość z pozostałych używanych częściej modeli można uzyskać, ograniczając 
parametry modelu GTR. Najprostszy, zaproponowany przez Jukesa i Cantora (1969), 
zapisać więc można w postaci:

Q = , a podstawiając a = —: Q = 
4

1 1 1
-p -p4 4 4
3 1 1

--P -p -p4 4 4
1 3 1
-p --P -p4 4 4
1 i 3
~P ~P ~~P4 4 4 J

-3a a a a
a -3a a a
a a -3a a
a a a -3a

Jeżeli dopuścimy zróżnicowanie częstości nukleotydów, powyższy model staje się mo
delem F81 (Felsenstein 198la), znanym też jako equal input model (Tajima i Nei 
1982):

Q =

~p(nY +*c)
PnA

P^A

pttc pnG
- p(nK + nT) pnG

pnc -p(nY+JtA)
pnT
pnT 

-p(nR +nc)

a dwuparametrowy model K2P (Kimura 1980), dla którego a = c = d= f= 1, a b = e 
= K(a więc częstość tranzycji a = pn/4, częstość transwersji fl = p/4, czyli k= a/fi):

4 4 4 4
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Z kolei model HKYR5 (Hasegawa i inni 1985, Rzhetsky i Nei 1995) jest modyfikacją 
modelu K2P, dopuszczającą zróżnicowanie częstości nukleotydów: 

-p(KJtG+nY) pnc
pnA -piKTtT+lt^
P*nA pnc
pnA pKnc

P*1tc 

P^G
-p(lCnA+nY) 

pnG

pnT
pK7tj-

-p(KJtc+nR\

gdzie a = p, /3 = pK, 7tR = jia + 7tc, a nY = Tic + itY, czyli jest to modyfikacja modelu 
GTR, gdy a = c = d= f= \'\b = e = K. Model F84 (Felsenstein 1984, Kishino 
i Hasegawa 1989, Tateno i inni 1994) dzieli częstość substytucji na dwie składowe: 
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ogólną częstość substytucji i wewnątrzgrupową częstość substytucji, będących wyłącz
nie tranzycjami. I ten model można uzyskać z modelu GTR, przyjmując a-c-d = f= 
1, b = (1 + K/nR), e = (1 + K/nY\.

nnc nna^ + KlnR)
^A -

VnAh + K/nR') nnc
^A L™c(l+K/nY) f™G

p.nT (^ + KlnY} 
linT

gdzie K jest parametrem określającym proporcję tranzycji do transwersji (dla K = 0 
model staje się modelem F81, ze wzrostem wartości K tranzycji jest coraz to więcej niż 
transwersji), nR = tia + tzg, a TtY = Tic + Kt- Przedstawiliśmy jedynie modele najprostsze; 
jak już pisaliśmy w Rozdziale 2.12, szereg modeli istnieje w modyfikacji T, dopusz
czającej zróżnicowanie częstości substytucji zależnie od położenia nukleotydu w obrę
bie sekwencji; poważnie komplikuje to te modele, lecz bywa niezbędne. Modele 
uwzględniające rozkład T omawiają m.in. Kocher i Wilson 1991, Yang 1993, 1994a, 
Sullivan i inni 1995, Yang i Kumar 1996. Gu i inni (1995) oraz Waddell i Penny 
(1996) zaproponowali rozkład T z parametrem a estymowanym jedynie dla części po
zycji, gdy dla innych nie, a Felsenstein i Churchill (1996) - ukryty model Markova dla 
uwzględniania zmienności częstości substytucji w obrębie sekwencji; powinien on da
wać podobne wyniki, jak zaproponowany przez Yanga (1994b) model dyskretnych 
(czyli nieciągłych) rozkładów T. Oczywiście dla zmian aminokwasów w sekwencjach 
białek również można formułować modele - jak już o tym pisaliśmy w Rozdziale 2.12 
- choć są one mniej dopracowane i bardziej złożone. Ponadto - zamiast macierzy 4x4 
jak dla kwasów nukleinowych - konieczne jest uwzględnianie macierzy 20 x 20. Mo
dele dla białek przedstawiają m.in. Dayhoff i inni (1978), Jones i inni (1992), Hasega
wa i Fujiwara (1993).

Obliczanie wiarygodności drzewa dla kwasów nukleinowych

Wracając do zdefiniowanej wcześniej wiarygodności, dla sekwencji kwasów nu
kleinowych najogólniej przedstawić ją możemy wzorem:

L=/(x; 0),

gdzie/to odpowiednia funkcja, x to zestaw analizowanych sekwencji nukleotydów, a 0 
to zestaw parametrów, takich jak długości gałęzi drzewa, frekwencje nukleotydów 
i parametry procesów substytucji użyte w przyjętym modelu. Warto już teraz zwrócić 
uwagę, że w równaniu brak jakiegokolwiek elementu, odzwierciedlającego topologię 
drzewa. Zestaw parametrów może być bardzo bogaty, tu poprzestaniemy oczywiście na 
najprostszych modelach.
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Ryc. 4.17. Zasada obliczania wiarygodności drzewa na przykładzie prostego czterotaksonowego drzewa. 
Odwracalność zmian zakładana przez większość modeli ewolucji kwasów nukleinowych pozwala zamiast 
ukorzenionego (a) rozpatrywać nieukorzenione drzewo (b), dzięki czemu można pominąć węzeł 0 i gałąź 6; 
V, to spodziewana liczba substytucji na gałęzi i

Aby przedstawić zasadę obliczeń, znów najlepiej skorzystać z przykładu czterotak
sonowego drzewa (Ryc. 4.17). Załóżmy, że mamy cztery sekwencje o długości n, 
współosiowane bez insercji czy delecji, porównywane w pozycji k, w której mamy 
u kolejnych taksonów nukleotydy x); x2, *3 i X4, a w pozostałych węzłach x0, xs i xć, 
choć nie wiemy, które z nukleotydów występowały w tych trzech węzłach (x, to A, C, 
G lub T). Oznaczmy P,/t) prawdopodobieństwo, że w czasie t nukleotyd i zastąpiony 
zostanie nukleotydem j. ML dopuszcza różną częstość r substytucji na różnych gałę
ziach, toteż spodziewaną liczbę substytucji w czasie t wygodnie oznaczać jako v = rt, 
a więc dla gałęzi i v, = v, w technice ML są estymowane jako parametry określają
ce długość gałęzi, tak aby osiągnąć najwyższą wartość wiarygodności. Dla drzewa 
z Ryc. 4.17a funkcja określająca wiarygodność dla pozycji k dana jest wzorem:

lk = ^x0 (v5 >X5X, <V1 )ą,x2 (v2 )ĄOX6 (v6 >x6x, (v3 )Ą6x„ (^4 ).

gdzie jest wyjściowym prawdopodobieństwem, że w węźle 0 występował nukle
otyd xo. Parametr ten można przyjąć za równy średniej częstości danego nukleotydu 
w porównywanych sekwencjach, lecz można go również estymować techniką ML. Aby 
ustalić wartość Py(v), musimy przyjąć któryś z modeli ewolucji kwasów nukleino
wych. Dla modelu F81 (Felsenstein 1981), oznaczając tt, częstość nukleotydu i:

Pll(v)=7t: + (l-^,)e v , dla i*j: P,j(y) = ?r,(l - e'v), a warunek: 
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oznacza odwracalność modelu zmian, spełnianą przez F81 i większość innych modeli. 
Wówczas wartość wiarygodności pozostaje niezmienna i równie dobrze rozpatrywać 
możemy drzewo nieukorzenione (Ryc. 4.17b), niemające węzła 0; oznacza to też, że 
bez względu na miejsce ukorzenienia wartość (v5 + v&) pozostaje niezmienna, toteż 
v5 + v6 z drzewa (a) zastąpić można v5 z drzewa (b). Wówczas:

lk = ^x5 PXix, (V1 X5x, (V2 Kx„ (V5 >X6X, (V3 >x6x4 (V4 ) •

Ponieważ w praktyce nie wiemy, jakie nukleotydy odpowiadały %5 i *6, więc wiarygod
ność dla pozycji k musimy obliczyć jako sumę wiarygodności dla wszystkich możli
wych nukleotydów w węzłach 5 i 6:

pXixl (vi )p^2 (v2 (v5 Kx, (vjKx4 W=X kk)] X (vs k )pVt (v4)] •

•«ś •>« X,

Oczywiście wiarygodność drzewa obliczana jest dla całych sekwencji, nie dla jednej 
z pozycji. Całkowita wiarygodność dla zestawianych sekwencji równa jest iloczynowi 
wiarygodności dla wszystkich pozycji, bowiem w przyjmowanych modelach kolejne 
pozycje ewoluują niezależnie (co, jak wiemy, nie całkiem jest prawdziwe). Wiarygod
ności sąjednak wartościami bardzo małymi, zwykle poza zakresem kalkulatorów, toteż 
w praktyce wygodniej posługiwać się ich logarytmami, zatem logarytm wiarygodności 
dla wszystkich sekwencji jest sumą logarytmów wiarygodności dla wszystkich pozycji:

ln L = £ ln L, .
4=1

Zmieniając wartości parametrów v„ możemy teraz maksymalizować wartość lnL 
dla danej topologii, zapisać drzewo o najwyższej wartości lnL, po czym tak samo 
optymalizować długość gałęzi dla kolejnych topologii, a finalnie wybrać tę topologię 
(z odpowiednio zoptymalizowanymi długościami gałęzi), dla której wartość lnL była 
najwyższa. Optymalizowanych parametrów - długości gałęzi - jest 2T- 3; jeżeli mo
żemy założyć działanie zegara molekularnego, wówczas długości gałęzi stają się mia
rami upływu czasu (Felsenstein 2000), a drzewo jest ultrametryczne - liczba estymo- 
wanych parametrów maleje niemal dwukrotnie, do T - 1 (gdyż odpowiednie gałęzie są 
sobie równe: Vj = v2, V3 = v4, a Vi + v5 - v4 + Vń na drzewie przedstawionym na Ryc. 
4.17). Oczywiście optymalizacja teoretycznie obejmować powinna wszystkie możliwe 
topologie (patrz Rozdział 4.3), a tych już dla T = 10 jest 2 027 025. Intensywność obli
czeń jest więc duża i już dla niewielu taksonów wyklucza pełne poszukiwanie global
nego optimum. Oczywiście wydajność algorytmu ma tu znaczenie kluczowe. Skorzy
stanie z drugiej postaci formuły na obliczanie Lk znacznie skróci czas obliczeń. Dla 
danego drzewa użyć można ogólnej techniki wielowymiarowej optymalizacji metodą 
Newtona (Edwards 1972) lub inną techniką numeryczną; Adachi i Hasegawa (1996) 
przedstawiają szybki algorytm, iteratywne algorytmy sformułowali m.in. Olsen i inni 
(1992), Tillier (1994) oraz Lewis i inni (1996). Kishino i inni (1990) przedstawili algo
rytm dla sekwencji białek. Algorytmy ML estymują najbardziej zgodne z modelem 
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długości gałęzi, lecz mogą także estymować parametry samego modelu (Felsenstein 
2000: DNAML w pakiecie PHYLIP, Yang 1999: PAML, Swofford 1998: PAUP). 
Przykłady obliczeń ML zamieszczają Swofford i inni (1996) oraz Nei i Kumar (2000).

Poszukiwanie najlepszego drzewa ML

Jak wskazaliśmy, długość czasu obliczeń w technice ML jest czynnikiem ograni
czającym możliwości jej użycia w stopniu daleko większym niż dla innych metod i już 
dla mniej niż 10 taksonów terminalnych wyklucza znajdowanie globalnego optimum 
w sposób pewny. Pozostają więc techniki przybliżone, których użyteczność nie jest 
taka sama jak np. w metodzie redukcjonistycznej (Nei i Kumar 2000). Przykładowo 
rozkład gwiazdy (SD: Saitou 1988, Adachi i Hasegawa 1969) nie daje drzew tak do
brych jak rozcinanie i powtórne łączenie drzewa (TBR) (Nei i Kumar 2000). Nei i inni 
(1998) sugerowali, że użycie wymiany najbliższego sąsiada z niewielu cyklami iteracji 
może znaleźć nie gorsze drzewo niż pełne poszukiwanie, bez porównania dłuższe. Sy
mulacje komputerowe przeprowadzone przez Takahashi i Nei (2000) wskazują, że 
stopniowe dodawanie, po którym następuje szereg cykli wymiany najbliższego sąsiada 
(NN1), jest zwykle nie mniej efektywne niż daleko bardziej czasochłonna technika 
TBR. Jak i inne metody, ML wykazuje skłonność do znajdowania rekonstrukcji nie
zgodnych z rzeczywistym przebiegiem filogenezy zwłaszcza wówczas, gdy taksonów 
(sekwencji) jest wiele, a sekwencje krótkie (Nei i inni 1998, Nei i Kumar 2000), więc 
długotrwałe obliczenia i tak nie gwarantują wówczas bardziej spójnego wyniku.

Porównywanie wiarygodności dla różnych modeli i różnych drzew

Mając różne modele ewolucyjnych zmian, a także różne drzewa i obliczone wiary
godności dla każdego z nich, wybieramy najlepsze, czyli mające najwyższe wartości 
wiarygodności. Techniki ML pozwalają na statystyczne porównywanie istotności róż
nic między wartościami L metodą testu proporcji wiarygodności (likelihood ratio 
test). Jak wiemy, wartości L są bardzo małe i wygodniej używać ich logarytmów, toteż 
proporcja przyjmuje postać różnicy:

A = ln L[ - ln Lo ,

gdzie Li to wiarygodność hipotezy H\, a Lo to wiarygodność hipotezy Ho. Jeżeli hipo
teza Ho jest specjalnym przypadkiem hipotezy Hy, różniącym się brakiem jednego lub 
więcej parametrów uwzględnianych w hipotezie Ht, to rozkład wartości 2A zbliża się 
do rozkładu x\ o liczbie stopni swobody równej różnicy liczb parametrów, uwzględ
nianych przez modele. Jeżeli jedna z hipotez nie jest szczególnym przypadkiem dru
giej, rozkład 2A nie odpowiada x2 • pozostaje próbkowanie numeryczne. Możemy 
przykładowo testować hipotezę o zgodności danych z występowaniem zegara moleku
larnego:

2A — lnLbrak zegara — lnLzegar obecny,

gdyż rozkład 2A jest zbliżony do rozkładu x2 o T - 2 stopniach swobody. Zamiast testu 
X2 użyć możemy też testu G (Sokal i Rohlf 1995). Whelan i Goldman (1999) badali 
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symulacjami zgodność rozkładu 2A z %2, przy liczbie stopni swobody równej różnicy 
liczb dobieranych parametrów w porównywanych modelach i stwierdzili, że zgodność 
jest dostateczna dla modeli nieuwzględniających rozkładu T, lecz nie dla modeli włą
czających ten rozkład. Dwa drzewa porównać też możemy testem, zaproponowanym 
przez Kishino i Hasegawę (1989):

k
& ~ /L ^dc.drzewol ^kydrzewol)~ '

i=l

Test zakłada, że rozkład A zbliża się do normalnego, toteż gdy przedział błędu standar
dowego A zawiera 0, drzewa nie są statystycznie różne. Akaike (1974) sformułował dla 
technik ML kryterium informacyjne Akaike’a {Akaike’s information criterion - 
AIC):

AIC = - 21n L + 2p,

gdzie lnL to logarytm wiarygodności dla danego modelu, a p to liczba parametrów es- 
tymowanych.

Zastosowanie powyższych testów, choć rutynowe, budzi szereg wątpliwości. 
Przede wszystkim są to typowe testy dużych prób, więc dla stosunkowo krótkich se
kwencji mogą działać źle. Jeden z porównywanych modeli musi być szczególnym 
przypadkiem drugiego, co nie zawsze ma miejsce. Dla estymacji parametrów modelu 
zmian musimy mieć prawidłowo zrekonstruowane drzewo, a tego nigdy nie możemy 
być pewni. Założenia modelu muszą też odpowiadać rzeczywistości, co w praktyce 
nigdy w pełni nie zachodzi, a często rozbieżności są znaczne: test wówczas daje zawy
żone, innym razem zaniżone wartości. Ponadto dla krótkich sekwencji błąd standardo
wy estymowanych częstości nukleotydów jest znaczny.

Kryterium AIC możemy też użyć dla porównania dwóch modeli, z których jeden 
nie jest szczególnym przypadkiem drugiego, jeśli topologia drzewa pozostaje taka sa
ma (Nei i Kumar 2000). Uważa się, że model jest lepszy, gdy wartość AIC jest niższa: 
ponieważ kryterium może osiągać wysokie wartości nawet dla bardzo małego InL, kie
dy parametrów jest wiele, kryterium to w sposób oczywisty faworyzuje modele prost
sze. Ta oczywistość niekoniecznie się sprawdza w analizie filogenetycznej prowadzo
nej techniką ML - dla rzeczywistych danych AIC jest niemal zawsze niższe dla modeli 
bardziej złożonych (Nei i Kumar 2000), co jednak nie jest dowodem ich wyższości. 
Russo i inni (1996) wykazali, że właściwie brak korelacji pomiędzy AIC a prawdo
podobieństwem uzyskania prawidłowej topologii. Gaut i Lewis (1995) stwierdzili, że 
złożony model niekoniecznie daje lepsze wyniki niż prostszy, podobnie Yang (1997). 
Takahashi i Nei (2000) wygenerowali „sztuczne” dane: wykorzystując model HKY + T, 
uzyskali 48 sekwencji, każda o długości 1000 nukleotydów. Drzewa ML obliczono 
wykorzystując ten sam model HKY + T, a także nieodpowiedni dla tych danych, naj
prostszy model JC. Co znamienne, choć wiarygodności drzew obliczonych przy wyko
rzystaniu prawidłowego, złożonego modelu były znacznie wyższe od obliczonych dla 
modelu prostego, to jednak właśnie topologie drzew znalezionych, przyjmując prostszy 
model, były bliższe topologiom poprawnym. Tak więc przynajmniej w przypadkach 
wielu sekwencji, które są krótkie, model prostszy daje zwykle bardziej spójne rekon
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strukcje. Warto zauważyć, że stawia to pod znakiem zapytania użyteczność zarówno 
kryteriów wyboru modelu, jak i całej techniki ML.

Tworząc i wykorzystując coraz to bardziej złożone modele ewolucji sekwencji, dą
ży się do jak najwierniejszego odzwierciedlenia rzeczywistego procesu. Rzeczywistość 
jednak pozostaje i tak daleko bardziej złożona, a estymować się musi coraz więcej pa
rametrów, każdorazowo z pewnym błędem, tak więc im bardziej złożony model, tym 
większa wariancja wyników. Szereg prób wykorzystania bardzo skomplikowanych 
modeli, w nadziei uzyskania lepszych rekonstrukcji (m.in. McArthur i Koop 1999, Sil- 
berman i inni 1999, Zardoya 1999), przyniosło wyniki nieraz zupełnie niezadowalają
ce. Navidi i inni (1991) omawiają wybór modelu, Posada i Crandall (1998) napisali 
program, estymujący parametry modelu substytucji na podstawie analizowanych se
kwencji. Szczególnych trudności nastręczają modele +T. Yang (1994b) stworzył tech
nikę ML estymacji parametru a obliczanego wcześniej techniką redukcjonistyczną, 
jednak później (Yang 1996) wykazał, podobnie jak Gu i Zhang (1997), że estymaty 
zmieniają się w szerokim zakresie w zależności od przyjętego modelu substytucji. 
W sumie wydaje się, że najlepiej wykorzystywać modele jak najprostsze, zwiększając 
liczbę uwzględnianych parametrów z wielką ostrożnością, jak też traktując z rezerwą 
formalne kryteria dobroci rekonstrukcji parametrów i drzewa.

Zalety, wady i ograniczenia użyteczności ML

Jak już pisaliśmy, techniki ML opierają się na dokładnie sformułowanym modelu, 
więc różne parametry modelu możemy odpowiednio dobierać i założenia te są jasno 
określone, co sprzyja spójności rekonstrukcji, gdy w pozostałych metodach dopiero 
właściwości techniki pozwalają wnioskować, jakich założeń wymaga - niejednokrotnie 
więc badacz zapomina o tych założeniach, ponadto założenia można jedynie 
w pewnym stopniu modyfikować, dostosowując do konkretnego przypadku, dla które
go rekonstruujemy filogenezę. To są plusy. Z drugiej strony, nie zawsze dysponujemy 
odpowiednim modelem - to choćby niemal zupełnie wyklucza stosowanie ML dla da
nych morfologicznych. Oczywiście parametry modelu na ogół nie są dokładnie znane, 
a estymując je na podstawie drzewa, które skonstruowaliśmy, wykorzystując te para
metry, łatwo wpadamy w logikę błędnego koła, podobnie jak w omawianej już techni
ce redukcjonistycznej. Iteratywne estymowanie drzewa i parametrów jest zarazem nie
zwykle intensywne obliczeniowo.

Jak i w innych technikach rekonstrukcji filogenezy, jakość rekonstrukcji ML 
w znacznym stopniu zależy od tego, jak silny jest filogenetyczny sygnał w analizowa
nych danych. Ocenić to można techniką analizy względnej uwidaczniającej się syna- 
pomorfii (relative apparent synapomorphy analysis - RASA), niezależnej od topologii 
rekonstruowanego drzewa, zaproponowanej przez Lyonsa-Weilera i innych (1996). Aby 
sprawdzić, czy cały zestaw danych wykazuje filogenetyczny sygnał (^rasa), obserwowa
ne tempo wzrostu podobieństwa kladystycznego między parami taksonów na jednostkę 
fenetycznego podobieństwa pomiędzy taksonami (/3obse™0wana) porównywana jest z prostą 
regresji fio, obliczoną dla sytuacji, w której kladystyczny sygnał i fenetyczne podobień
stwa rozmieszczone są losowo między parami taksonów (Lyons-Weiler i inni 1996).

Zdaniem szeregu autorów ML przewyższa inne techniki, nawet dla krótkich se
kwencji (Hasegawa i Fujiwara 1993, Kuhner i Felsenstein 1994, Huelsenbeck 1995, 
Wilke i inni 2001), odznaczając się mniejszą wariancją wyników. Znaczy to, że często 
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wynik mniej zależy od losowych błędów w danych czy też generowanej losowo nie
pełnej reprezentatywności dla taksonów, których filogenezę chcemy zrekonstruować, 
tej właśnie części danych, którą mamy możliwość analizować. Podobnie bywa niezbyt 
wrażliwa na niespełnianie niektórych założeń modelu (Swofford i inni 1996), zwłasz
cza że przynajmniej część założeń jest na ogół spełniana przynajmniej przez większość 
danych. Warto wspomnieć, że Cavalli-Sforza i Edwards zaproponowali metodę reduk- 
cjonistyczną jako przybliżenie ML, obliczeniowo znacznie prostsze, więc nie może 
dziwić znaczne podobieństwo tych dwóch technik i dawanych przez nie wyników.

Należy przypomnieć, że przedstawione wcześniej formuły obliczania wiarygodno
ści nie uwzględniają topologii drzewa, skądinąd kluczowej dla rekonstrukcji filogene
zy. W oryginalnym ujęciu Cavalli-Sforzy i Edwardsa (1967) topologia traktowana była 
jako zmienna losowa, co słabo oddaje proces specjacji - kladogenezę, czyli tworzenie 
gałęzi estymowanego drzewa. Rannala i Yang (1996) oraz Yang i Rannala (1997) pró
bowali stworzyć bardziej realistyczny model specjacji, lecz wynik wciąż niedostatecz
nie odzwierciedla rzeczywiste procesy ewolucyjne. Współcześnie nadal brak techniki 
ML estymującej topologię drzewa (Yang i inni 1995, Nei 1987, 1996). Podobnie jak 
w omówionej wcześniej metodzie najmniejszych kwadratów, milcząco zakłada się, że 
najwyższe wartości wiarygodności będzie mieć drzewo o zoptymalizowanej długości 
gałęzi, mające topologię najbardziej zgodną z danymi i modelem; tak jednak bynajm
niej być nie musi, można też znaleźć przykłady danych, dla których inne techniki da
dzą lepsze topologie. Fukami i Tateno (1989) wykazali, że ML daje globalnie optymal
ne rekonstrukcje, jednak Steel (1994b) zakwestionował ich dowód, wykazując w nim 
błąd i przedstawiając przykład przeczący temu stwierdzeniu. Podobnie Rogers 
i Swofford (1999), Olsen i inni (1994), Saitou (1988) oraz Takahashi i Nei (2000) wy
kazali istnienie więcej niż jednego optimum, choć wymienieni badacze różnili się 
w ocenie, jak bardzo poważnym problemem jest to w przypadku prawdziwych, nie 
symulacyjnych danych.

Szczególnych problemów spodziewać się trzeba w przypadkach, gdy częstość sub
stytucji zmienia się, zależnie od pozycji w sekwencji i/lub gałęzi drzewa. Gaut i Lewis 
(1995) wykazali niespójność ML, gdy model zakłada homogeniczność, a proces prze
biega różnie w różnych pozycjach. Gdy analizujemy kodujące białka fragmenty se
kwencji, dla odległych taksonów sekwencje protein dają lepsze rekonstrukcje niż se
kwencje kwasów nukleinowych (Reeves 1992, Russo i inni 1996). Alternatywnie ana
lizować można wówczas sekwencje DNA, przyjmując model ewolucji o 61 stanach 
(Muse i Gaut 1994, Goldman i Yang 1994). Gdy częstość substytucji jest zdecydowa
nie różna dla różnych gałęzi, to błędne topologie ML mogą być częstsze niż prawidło
we, nawet gdy sekwencje są długie (wysokie wartości n) (Huelsenbeck 1995). Pamię
tać też warto, że warunki ciągłości i różniczkowalności funkcji wiarygodności, zapew
niające asymptotyczne własności estymatów ML, nie są spełniane w rekonstrukcji filo
genezy (Yang i inni 1995).

Kolejnym problemem są same algorytmy estymujące wiarygodność. Intensywność 
obliczeniowa sprawia, że poszukuje się coraz to szybszych, bardziej wydajnych algoryt
mów. Tymczasem różne algorytmy użyte dla tych samych danych, nawet gdy przyjęty 
model jest ten sam, dają nieco inne wartości wiarygodności. Wprawdzie względne warto
ści pozostają podobne - zależność między wartościami dla tych samych drzew optymali
zowanych różnymi algorytmami ma zwykle charakter funkcji monotonicznej - jednak 
niezgodności te mogą być problemem, zwłaszcza gdy taksonów T jest wiele. W miarę 
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wzrostu T różnice wartości L dla różnych rekonstrukcji stają się coraz mniejsze, więc 
potencjalnie wynik analizy filogenetycznej zależeć może od użytego algorytmu.

Powyższe uwagi krytyczne nie są podstawą do odrzucenia ML jako techniki rekon
strukcji filogenezy, zwłaszcza że wiele z zastrzeżeń dotyczy i innych metod. Są jed
nakże wystarczające, aby zakwestionować - jakże częste - rutynowe i niejednokrotnie 
bezkrytyczne stosowanie tej metody, traktowanej jako najlepsza, dająca najbardziej 
spójne i pewne rekonstrukcje. Niewątpliwie ML nadaje się do optymalizacji długości 
gałęzi drzewa, porównywania alternatywnych hipotez ewolucyjnych i estymacji para
metrów procesu ewolucyjnych zmian stanów cech. Do samej rekonstrukcji filogenezy 
należy jej jednak używać z dużą ostrożnością i raczej zawsze równolegle do innych 
technik, jak redukcjonistyczna czy minimalnej ewolucji.

4.7. Analiza spektralna

Analiza spektralna (spectral analysis - SA) pozwala na rekonstrukcję drzewa, ale 
też i na wskazanie konfliktu w danych, jak również ocenę, w jakim stopniu znaleziona 
najlepsza rekonstrukcja jest rzeczywiście lepsza od pozostałych. Opiera się na analizie 
cząstkowych rekonstrukcji (splits'), które zdefiniowaliśmy w Rozdziale 4.2, omawia
jąc technikę rozkładu cząstkowych rekonstrukcji. Metodę wprowadzili Hendy (1991) 
oraz Hendy i Penny (1993); Lento i inni (1995) przedstawiają dobre wprowadzenie do 
SA. Analiza spektralna jest niezbyt często stosowana, a aparat matematyczny dość 
skomplikowany, przedstawimy ją więc jedynie w zarysie.

Dla T taksonów istnieje 2r_1 rekonstrukcji cząstkowych. Konwencjonalnie (Hendy 
i Penny 1993) numerujemy je od 0 do 2T~ - 1. Dla konkretnego nieukorzenionego 
drzewa liczba ta jest jednak niższa, równa 2T - 3. Warto zauważyć, że z tej liczby jed
na rekonstrukcja to wszystkie taksony razem, a T rekonstrukcji to pojedyncze taksony 
terminalne, przeciwstawione całej reszcie - takie rekonstrukcje dostarczają oczywiście 
informacji o odrębności poszczególnych taksonów, jednak niczego nie wnoszą do ob
razu pokrewieństw. Analiza spektralna jest ograniczona do cech binarnych; istnieją 
rozszerzenia SA na cechy o większej liczbie stanów (omawiają je Swofford i inni 
1996), lecz wymaga to przekodowania stanów cech na zestaw stanów binarnych, co 
zdecydowanie komplikuje obliczenia. Dla każdej rekonstrukcji cząstkowej każdy 
z taksonów albo należy (1), albo nie należy (0) do danej rekonstrukcji. Dla pięciu tak
sonów mamy więc następujące rekonstrukcje cząstkowe:

takson 1 
takson 2 
takson 3 
takson 4 
takson 5 
numer 
rekonstrukcji

0 1 0
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0

1 0 1
1 0 0
0 1 1
0 0 0
0 0 0

0
1
1 
0 
0

1 0 1
1 0 0
1 0 0
0 1 1
0 0 0

0 1 o 
1 1 o 
0 0 1 
1 1 1 
0 0 0

1 0 1
0 1 1
1 1 1
1 1 1
0 0 0

10 11 12 13 14 150 2 3 4 5 6 7 8 9

W najprostszej formie SA przedstawia, w jakim stopniu dane uzasadniają wyodręb
nianie każdej z możliwych rekonstrukcji cząstkowych, choć oczywiście nie każda 
z nich istnieje na danym drzewie. Mając macierz stanów cechy binarnej, liczymy, ile 
razy występuje każda z rekonstrukcji cząstkowych, przeliczając wyniki na częstości.
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Oczywiście liczymy też cechy, których stany są identyczne dla wszystkich taksonów 
(rekonstrukcja 0) - jeżeli analiza dotyczy cech molekularnych (jak np. sekwencji 
DNA), to większość cech (pozycji) przemawiać będzie rzecz jasna za tą rekonstrukcją, 
więc częstości występowania pozostałych rekonstrukcji cząstkowych będą zwykle bar
dzo małe. Obliczone częstości przedstawiamy w postaci spektrum, czyli diagramu 
słupkowego, szeregując je od największych po najmniejsze. Wygodnie jest posłużyć 
się tu przykładem SA, przeprowadzonej dla sekwencji mtDNA współczesnych przed
stawicieli Hominidae (Ryc. 4.18), zamieszczonym przez Page’a i Holmesa (1998).

Ryc. 4.18. Spektrum częstości cząstkowych rekonstrukcji na podstawie mtDNA współczesnych Hominidae. 
Kratkowane słupki przedstawiają częstości dla taksonów terminalnych przeciwstawionych reszcie - mogą 
być one miarą odrębności taksonu, lecz nie niosą informacji pozwalającej na rekonstrukcję pokrewieństw. 
Na czarno zaznaczono częstości dla najlepiej uzasadnionych węzłów, na biało - dla węzłów, których nie da 
się pogodzić z topologią zawierającą przedstawione czarnymi słupkami węzły (Homo - człowiek, Hyloba- 
tes - gibbon, Gorilla - goryl, Pan - szympans, Pongo - orangutan). Wg Page’a i Holmesa (1998)

Jak widać na spektrum, najbardziej uzasadnione są rekonstrukcje wyodrębniające 
gibbona i orangutana, dobrze uzasadnione są też te, które oddzielają goryla, szympansa 
i człowieka od pozostałych taksonów. Większość ewolucyjnych zmian sekwencji miała 
więc miejsce już po oddzieleniu tych taksonów. Z pozostałych 10 rekonstrukcji 
wszystkie są w jakimś stopniu uzasadnione - dla każdej częstość występowania 
w danych jest większa od zera. Dla pięciu taksonów IT - 3 = 7, od tego odjąć musimy 
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pięć rekonstrukcji filogenetycznie pozbawionych informacji (oddzielających kolejne 
taksony terminalne od całej reszty drzewa), tak więc dla nieukorzenionego drzewa ist
nieją jedynie dwie filogenetycznie informatywne rekonstrukcje, uzasadniające utwo
rzenie wewnętrznego węzła na tym drzewie. W idealnym przypadku dane powinny 
w takim samym stopniu uzasadniać istnienie dwóch węzłów, mogących się znaleźć na 
tym samym drzewie; tak jednak bywa rzadko, jeśli kiedykolwiek. W naszym przypad
ku najlepiej uzasadniony jest węzeł orangutan-gibbon, musi się więc znaleźć na zre
konstruowanym drzewie. Węzeł człowiek-szympans jest jedynie nieznacznie lepiej 
poparty danymi niż węzeł szympans-goryl, więc ta część rekonstrukcji jest mniej pew
na; dość wysokie poparcie węzłów szympans-goryl, goryl-gibbon, itd. nie daje się na
tomiast pogodzić z topologią, określoną przyjętymi węzłami o największym uzasad
nieniu danymi. Na tej podstawie rekonstruujemy więc drzewo (Ryc. 4.19), zwane naj
bliższym drzewem (closest tree: rozumiane jako drzewo najbliższe analizowanym 
danym). Częstości cech popierających określone rekonstrukcje cząstkowe są tu propor
cjonalnymi długościami gałęzi.

Ryc. 4.19. Najbliższe drzewo dla danych z Ryc. 4.18. Wartości przy gałęziach, proporcjonalne do ich dłu
gości, to częstości z Ryc. 4.18 (Homo - człowiek, Hylobates - gibbon, Gorilla - goryl, Pan - szympans, 
Pongo - orangutan). Wg Page’a i Holmesa (1998)

Przy większej liczbie taksonów analiza spektralna nie dałaby się przeprowadzić 
w przedstawiony sposób, bowiem liczba możliwych rekonstrukcji cząstkowych rośnie 
gwałtownie, osiągając ponad pół miliona dla 20 sekwencji. To stanowi ograniczenie sto
sowania SA, zaś już dla kilku taksonów proste liczenie byłoby niemożliwe. Istnieje jed
nak aparat matematyczny zwany sprzężeniem Hadamarda (Hadamard conjugation), 
znany też jako transformacja Hadamarda (Hadamard transform), wprowadzony przez 
Hendy’ego i Penny’ego (1993), a w uproszczeniu omówiony przez Swofforda i innych 
(1996). Tu przedstawimy jedynie najogólniejszy zarys metody, w ujęciu Swofforda i in
nych (1996), zwłaszcza że jej zrozumienie wymaga znajomości rachunku macierzowego. 
Macierz Hadamarda H to kwadratowa macierz o elementach 1 i - 1, a każdy wiersz 
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jest ortogonalny do pozostałych wierszy i każda kolumna ortogonalna do pozostałych 
kolumn:

Ryc. 4.20. Czterotaksonowe drzewo identyczne z drzewem z Ryc. 4.15a; ci 0 to prawdopodobieństwa 
zmiany stanu cechy odpowiednio na długiej i krótkiej gałęzi

Dla prostego czterotaksonowego drzewa (Ryc. 4.20; powtórzone tu dla wygody 
Czytelnika, jest drzewem z Ryc. 4.15a) macierz Hadamarda liczy 2 7-1 = 8 wierszy 
i kolumn, a 2r_1-elementowy wektor p przedstawia prawdopodobieństwa e i 0 zmiany 
stanu cechy na określonej gałęzi, a więc określonych rekonstrukcji cząstkowych. 
Przyjmijmy: e = 0,4, 0= 0,1; p0 uznaje się za równe 0, a rekonstrukcje cząstkowe 6 i 7 
nie istnieją na tym drzewie (2T - 3=5, a więc wektor zawiera 5 niezerowych wartości):

' 1 1 1 1 1 1 1 P ' 0 '
1 -1 1 -1 1 -1 1 -1

Po
£ 0,4

1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 0 0,1
1 -1 -1 1 1 -1 -1 1

, wektor p =
P\ 0 0,1

macierz H = P2 = =

1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 £ 0,4
1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 0 0
1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 0 0
1 k -1 -1 1 -1 1 1 -1 0,1k 7

Przypomnijmy, że w naszym przykładzie korzystamy z prostego modelu Cavendera 
i Felsensteina (1987), dającego się użyć dla kwasów nukleinowych - gdy przyjmiemy 
np. puryny (A i G) za 0, a pirymidyny (C i T) za 1 - zmiany odpowiadać więc będą 
wyłącznie transwersjom. Model ten można traktować wówczas jako uproszczoną, 
dwustanową wersję modelu Jukesa i Cantora (1969). Wówczas wektor obserwowanych 
różnic p można przekształcić w wektor spodziewanych łącznych zmian stanu cechy 
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przypadających na pozycję sekwencji, zgodnie ze wzorem, będącym specjalnym przy
padkiem (gdy B = 1/2) wzoru na odległość między sekwencjami dla modelu F81:

q, = - l/21n(l - 2pi),

gdzie <7, to spodziewana liczba zmian przypadająca na pozycję w obrębie gałęzi i. Obli
czone wartości q, pozwalają zdefiniować wektor y(T), czyli spektrum długości gałęzi 
(branch-length spectrum):

f m-1 A

-1,94415'
0,80472

i=l
0,11157
0,11157

Y(D = =
92 0,80472

0
< gm"> ) 0

0,11157

Następnie definiujemy wektor s(7), czyli wektor spodziewanego spektrum sekwencji 
(expected sequence spectrum), którego elementami sk są przewidywane częstości cech 
o stanach przemawiających za wyodrębnieniem każdej możliwej bipartycji, czyli po
działu taksonów na dwie wykluczające się grupy; przypominając drzewo przedstawio
ne na Ryc. 4.17, odpowiada tam Poou + Pnoo, a ss odpowiada Poioi + Pioio- Dla obli
czeń posłużymy się sprzężeniem Hadamarda:

s(7) = IT’exptHYCD],

gdzie funkcja wykładnicza stosowana jest oddzielnie dla każdego elementu Hy a H-1 
to odwrotność macierzy H, czyli macierz skonstruowana tak, że iloczyn macierzy 
HET1 = I, gdzie I to macierz identyczności, złożona z jedynek na przekątnej i zer 
w pozostałych pozycjach. Dla danych z naszego przykładu zacznijmy od obliczenia 
wektora uogólnionych odległości p, a następnie uogólnionych odległości r. Odległości 
są uogólnione w tym sensie, że każda z nich odzwierciedla nie tylko odległości między 
parami taksonów, lecz również między rozłącznymi grupami, z których każda zawiera 
parzystą liczbę taksonów. Każdy z elementów wektora p odpowiada -2d’, , gdzie d', 
to skorygowana uogólniona odległość, a każdy z elementów wektora r to obserwo
wana uogólniona odległość: r, = 1 - 2di (Swofford i inni 1996). Dla naszych danych:
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' 0 f 1
- 2,05572 ePx 0,12800
- 0,66942 ep2 0,51201
-1,83258 , r = exp(p)= ep> 0,16000
-1,83258 ep* 0,16000
- 3,44202 eP1 0,03200
- 2,05572 ePi 0,12800
-3,66516X > 0,02560

Odwrotność macierzy Hadamarda (tu o 2T 1 rzędów i kolumn) ma prostą postać, co jest 
wygodne:

podstawiając nasze dane uzyskujemy:H r

/ 1 1 1 1 1 1 1 r ' 1 '0,26820 ' 1*0000 + 1*1111

1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 0,12800 0,18180 1*1000 + 1*0111

1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 0,51201 0,06180 1*0100 + 1*1011

1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 0,16000 0,06820 * 1*1100 + 1*0011

8 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 0,16000 0,18180 1*0010 + 1*1101

1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 0,03200 0,12420 * 1*1010 + 1*01011

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 0,12800 0,05220 1*1001 + 1*0110

1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 / 0,02560X > 0,06180 k 1*1110 + 1*0001 ,

Gwiazdkami oznaczyliśmy wartości obliczone dla przypadku przedstawionego na 
Ryc. 4.17 - jak widać, tamte algebraiczne obliczenia dały te same wartości co wyliczo
ne sprzężeniem Hadamarda. Tu jednak obliczono prawdopodobieństwa dla wszelkich 
możliwych bipartycji, ponadto metodę można uogólnić na obliczenia rozkładu stanów 
cech, przyjmując również bardziej realistyczne - a więc bardziej złożone - modele, 
a także na większą liczbę taksonów, choć już dla 10 taksonów wektor liczy 512 ele
mentów, dla 15 - 16 384 elementy, dla 20 - 524 288 elementów, a dla 25 - 16 777 216 
elementów, więc dość szybko natrafimy na kres możliwości obliczeniowych kompute

ra. Kolejną zaletą sprzężenia Hadamarda jest jego odwracalność. Jeżeli przez ś ozna

czymy obserwowane spektrum sekwencji, przez y estymat spektrum y długości gałęzi 

drzewa, a spodziewaną liczbę zmian na gałąź i przez p, , to sprzężenie Hadamarda 
przedstawić możemy w postaci:
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A 
y =H -1 In Hs

. i

= H1p , a długości gałęzi: Pi =

tak więc mając spektrum sekwencji, możemy estymować długości gałęzi. W praktyce, 
mając większy zestaw taksonów i zwykle niezbyt jednoznaczne dane, po obliczeniu 

wektora y wykorzystać musimy dla znalezienia drzewa jedną z paru dostępnych me
tod. Wspomniana już technika najbliższego drzewa (Hendy 1991), często stosowana 
w takim przypadku, formalnie polega na minimalizacji odległości Euklidesowej po

między poszukiwanym wektorem q(r) a wektorem y, gdzie t to dane drzewo o K ga
łęziach. Minimalizujemy wielkość daną wzorem: 

tf + 1

gdzie ei g e(r) to gałęzie nienależące do badanego drzewa r, a e, g e(r) to gałęzie na
leżące do tego drzewa (Hendy i Penny 1993). Najbliższe drzewo jest drzewem 
o najniższej wartości tak określonego parametru, znajdowane jednym z przedstawio
nych wcześniej (Rozdział 4.3) algorytmów poszukiwania drzewa o najlepszej wartości 

przyjętego kryterium optymalizacji. Zdarzyć się może, że jakieś wartości wektora y 
będą ujemne, w następstwie błędów losowych w danych lub niepełnego spełniania za
łożonego modelu - wszystkie drzewa zawierające takie wartości należy wówczas od
rzucić.

Drzewo znaleźć można też skorygowaną (ważoną) techniką redukcjonistyczną, 

traktując spektrum y jako transformację oryginalnej macierzy danych w nową macierz 
liczącą 2T_1 cech (gdy wyjściowe dane są binarne), z których każda odpowiada cząst

kowej rekonstrukcji odpowiadającej określonemu wierszowi wektora y, a wartości 
tego wektora traktowane są jako wagi cech, przy czym występujące niekiedy wartości 
ujemne traktujemy jako równe 0 (Swofford i inni 1996). Metoda ta dla modelu Caven- 
dera i Felsensteina daje zawsze spójne rekonstrukcje (Steel i inni 1993). Symulacje 
przeprowadzone przez Charlestona (1994) wskazują, że technika jest bardzo wydajna 
w niektórych sytuacjach, a ogólnie przewyższa metodę najbliższego drzewa, jak i inne 
techniki znajdowania drzewa w SA (Swofford i inni 1996).

Drzewo można też znaleźć metodą ważonej kompatybilności cech, poszukującej 
największej ważonej grupy (clique) cech kompatybilnych, o których mówiliśmy, oma
wiając ważenie cech w technice redukcjonistycznej (Rozdział 4.5). Można też wyko
rzystać technikę, łączącą metodę najbliższego drzewa z techniką kompatybilności cech. 
Przy zgodności danych z modelem i braku błędów losowych, obniżających reprezen
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tatywność analizowanych danych, 2T- 3 elementów wektora y będzie miało wartości 

dodatnie, gdy pozostałe (pozay0 ) - czyli reprezentujące gałęzie nieobecne na rozpa
trywanym drzewie - będą równe zeru. A więc suma kwadratów odchyleń od zera, obli

czonych dla elementów wektora y nieobecnych na rozpatrywanym drzewie - odpo
wiadająca pierwszemu elementowi prawej strony równości formułującej kryterium 
najbliższego drzewa - jest miarą niezgodności drzewa z danymi i modelem, estymo- 
waną techniką najmniejszych kwadratów:

e,«e(r)

wartość tę należy więc minimalizować. Zdaniem Waddella (1995) drugi element sumy 
prawej strony równania kryterium najbliższego drzewa znacznie mniej wpływa na 
wartość kryterium wartościującego drzewo, więc pozwala to na użycie powyższej rów
ności, której minimalizacja to właśnie wykorzystanie metody kompatybilności cech; tu 
znów wartości ujemne uznajemy za zerowe (Swofford i inni 1996). Ważenie wartości 

wektora y estymowanym błędem losowym zwiększa dobroć techniki (Waddell 1995, 
Swofford i inni 1996).

Oprócz znajdowania najlepszego drzewa technika SA umożliwia też analizę sa
mych danych użytych do rekonstrukcji, jak ocenę stopnia niezgodności z modelem, 
który może być za prosty (nie uwzględniając różnej częstości zmian dla różnych pozy
cji, przyjmując nieodpowiedni model substytucji), albo wykrywanie występowania 
rekombinacji lub braku niezależności zmian pomiędzy pozycjami. Metody uwidacz
niania konfliktów w obrębie danych i oceny jakości filogenetycznego sygnału oma
wiają Lento i inni (1995), Waddell i inni (1994), Waddell (1995) oraz Swofford i inni 
(1996). Istnieją też techniki umożliwiające SA dla cech o czterech stanach, choć są one 
bardziej intensywne obliczeniowo (4M zamiast 2T~ ), a także dopuszczające różne czę
stości substytucji dla różnych pozycji (Swofford i inni 1996), co jeszcze bardziej kom
plikuje i aparat matematyczny, i same obliczenia. Wówczas:

s(T) = H-‘[(a- p)/a]"“[Hy(7)], 

gdzie a to znany nam już parametr, określający kształt rozkładu T. Transformację Ha- 
damarda zastosować możemy również dla macierzy odległości między parami taksonów 
(Hendy i Penny 1993, Swofford i inni 1996), a nie bezpośrednio dla sekwencji, estymu- 

jąc wówczas spektrum długości gałęzi y D i znajdując najlepsze drzewo dla tego spek
trum. Odległości wprowadzamy jako elementy wektora uogólnionych odległości p, choć 
problemem jest wówczas występowanie w tym wektorze również odległości między 
grupami taksonów - estymujemy je metodą Hendy’ego i Penny’ego (1993). Symulacje 
wykazały, że wariancje elementów wektora obliczonych tą techniką są mniejsze od wy



175

liczanych bezpośrednio dla sekwencji, bowiem mniejszą wariancję mają estymowane 
odległości między grupami taksonów (Waddell 1995, Swofford i inni 1996). Drzewa 
obliczone na podstawie odległości są więc bardziej wiarygodne (Charleston 1994), 
choć z drugiej strony ta odmiana transformacji Hadamarda jest mniej czuła w stosunku 
do niezgodności z modelem, słabiej je wykazuje. Zapewne warto jej użyć jako pomocy 
w wyborze odpowiedniej odległości dla naszych danych.

4.8. Specjalne odmiany metody kladystycznej

Przedstawimy tu trzy techniki, które stosowane bywają nieczęsto, więc omówimy je 
w dużym skrócie. Pierwsza z nich zaproponowana została dla sekwencji kwasów nu
kleinowych i z klasyczną techniką kladystyczną łączy ją głównie nazwa, zapewne nie 
będzie ona w przyszłości stosowana częściej. Druga wykorzystuje „normalne” progra
my rekonstruujące filogenezę techniką redukcjonistyczną, odmiennie natomiast koduje 
dane, opierając się na nieco innym ich rozumieniu; wprowadzona niedawno i budząca 
kontrowersje, być może będzie szerzej wykorzystywana w przyszłości. Ostatnia to zu
pełna nowość, w pewnych sytuacjach okazać się może przydatna.

Metoda niezmiennych Lake’a

Metoda niezmiennych Lake’a (Lake's method of invariants - MI), zwana też 
przez jej autora ewolucyjną techniką redukcjonistyczną (evolutionary parsimony), 
przedstawiona została przez Lake’a (1987), omawiają ją też i rozwijają Cavender 
i Felsenstein (1987), Cavender (1989), Jin i Nei (1990), Sankoff (1990), Sidow 
i Wilson (1990, 1992) oraz Navidi i inni (1991). Technikę stosuje się do analizy se
kwencji kwasów nukleinowych, zakładając niezależność substytucji na określonej po
zycji sekwencji, równowagę między określonymi rodzajami transwersji (wystarczy 
przyjąć, że równie prawdopodobne są obie transwersje dla określonej zasady: np. A do 
C i do T) oraz to, że insercje i delecje możemy bezpiecznie pominąć, jako nieobecne 
bądź występujące rzadko. Metoda dopuszcza natomiast odmienną częstość substytucji 
dla różnych pozycji.

Jak pamiętamy, nieważona technika redukcjonistyczną nie kompensuje zmian, któ
re zaszły wzdłuż gałęzi, nawet dłuższej, zakładając jedną substytucję, gdy stan cechy 
uległ zmianie na tej gałęzi. MI próbuje kompensować nieobserwowane transwersje 
(pomijając znacznie przecież częstsze, choć filogenetycznie mniej ważące tranzycje), 
wykorzystując dla tej kompensacji tranzycje niepotwierdzające grupowania. Gdy przy
kładowo u taksonów A i B występuje G, u C jest T, a u D - G, a więc zakładamy, że 
miały miejsce dwie równoległe transwersje, to dla nieważonej techniki redukcjoni- 
stycznej taka (znana) sytuacja nie niesie informacji o grupowaniu C z D, natomiast 
w MI - takiemu grupowaniu przeczy. Z założenia obie transwersje są równie prawdo
podobne, zatem częstość równoległych zmian na ten sam nuleotyd jest równa częstości 
równoległych zmian na różne nukleotydy. Tak więc odjęcie liczby transwersji dających 
różne nukleotydy od liczby wszystkich transwersji powinno dać liczbę homologicz
nych transwersji (synapomorfii).

Wybiera się kwartet współosiowanych sekwencji (A, B, C, D) i znajduje w nich po
zycje, na których w dwóch sekwencjach występują puryny i w dwóch pirymidyny. Na-



176

stępnie rozważa się trzy możliwe grupowania dla każdej z tych pozycji: AB/CD 
(A razem z B, C razem z D) określone jako X, AC/BD - jako Y i AD/BC - jako Z. 
Wszystkie przypadki, gdy puryny występują jednocześnie u A i B, a pirymidyny u C 
i D oraz pirymidyny jednocześnie u A i B, a puryny u C i D (to znaczy pozycje po
twierdzające grupowanie AB/CD, czyli X), oznaczamy jako X+, zaś pozostałe 
z wybranych wcześniej pozycji jako X' (przeczące grupowaniu). Analogicznie obli
czamy Y+ i Y" oraz Z* i Z”. Suma tych sześciu wartości będzie równa łącznej liczbie 
znalezionych wcześniej pozycji. Obliczamy wartości X = X+ - X”, Y = Y+-Y" 
i Z = Z+ - Z~, które określają, w jakim stopniu dane potwierdzają kolejne grupowania 
sekwencji. Dla dwóch z grupowań wartości powinny być bliskie zeru, dla trzeciego - 
znacząco różne od zera. Lake (1987) zaproponował użycie testu %2 o jednym stopniu 
swobody, zgodnie z formułą: = X2 /(x+ + X") (analogicznie dla Y i Z), aby okre

ślić, czy wartość różni się istotnie od zera; dla małych wartości test nie jest odpowiedni 
i powinien być zastąpiony dokładnym dwumianowym (Swofford i inni 1996). Wartości 
mogą być negatywne, choć statystycznie istotne - zdaniem Lake’a potwierdzają one 
zasadność grupowania, lecz interpretacja taka jest dyskusyjna, bowiem wynik może 
wskazywać na selekcję lub inne nielosowe procesy (Swofford i inni 1996).

Technika, jak wiemy, nie uwzględnia tranzycji. Tak więc dla bliskich taksonów 
może być bezużyteczna, bowiem same tranzycje nie dają tu filogenetycznego sygnału. 
Z drugiej strony, tranzycje zawsze występują, tymczasem metoda zakłada, że całość 
obserwowanych zmian to następstwa transwersji. Często więc domniemane dwie rów
noległe transwersje bądź jedna transwersja przed rozdzieleniem gałęzi to w rzeczy
wistości wynik jednej transwersji i jednej lub więcej tranzycji bądź tranzycji poprze
dzonej dwu równoległymi transwersjami. Jak długo tranzycji jest niewiele, czułość 
techniki spada, lecz da ona wciąż wynik spójny; gdy tranzycje są liczne, filogenetyczny 
sygnał jest przez nie zupełnie maskowany, tak że rozkład obserwowanych (domniema
nych) transwersji staje się losowy (Li i inni 1987). Technika redukcjonistyczna ważona 
lub optymalizowana transwersjami (transversion parsimony, zamiast odejmowania 
sumuje ona X+ z X", Y+ z Yi Z4 z Z-) w wielu przypadkach dadzą więc lepsze wyniki 
(Hillis i inni 1994). Dla spójnych wyników MI wymaga bardzo długich sekwencji, co 
w praktyce na ogół wyklucza jej bezpieczne użycie. Hillis i inni (1994) wykazali sy
mulacjami, że dla czterotaksonowego drzewa, modelu KIP i sytuacji, gdy występuje 
przyciąganie długich gałęzi, wymagana jest sekwencja długości 108 nukleotydów jedy
nie po to, aby prawdopodobieństwo znalezienia prawidłowej rekonstrukcji przewyż
szyło 1/3, czyli prawdopodobieństwo losowego wyboru takiego drzewa. W tych sa
mych warunkach wystarczyło 5000 nukleotydów dla osiągnięcia prawdopodobieństwa 
0,95, stosując technikę maksymalizacji wiarygodności, choć potencjalnie MI może być 
spójna także w warunkach, gdy ML zawodzi.

Stwierdzenie o trzech taksonach

Stwierdzenie o trzech taksonach (three-item statement - TIS), znane też jako 
analiza stwierdzeń o trzech taksonach (three-item statement analysis), zapropono
wane zostało przez Nelsona i Platnicka (1991) dla zwiększenia precyzji klasycznej 
techniki redukcjonistycznej (kladystycznej). Technika spotkała się ze zdecydowaną 
krytyką (Harvey 1992, Kluge 1993, 1994, Farris i inni 1995), na którą autorzy techniki 
raczej przekonująco odpowiedzieli (Nelson 1992, 1993, Nelson i Ladiges 1993), lecz 
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dostrzeżono też zalety TIS (de Pinna 1996, Kitching i inni 1998). U podstaw metody 
leży świadomość, że analiza filogenetyczna pozwala formułować jedynie hipotezy za
równo o następstwie przodek-takson potomny, jak i o ewolucji cech; co więcej, hipotez 
takich nie da się obiektywnie sprawdzać. Tym natomiast, co możemy wykazać i testo
wać, są określane synapomorfiami kłady siostrzane (oczywiście wymaga to poprawne
go rozpoznania homologii, jednak te ostatnie testujemy przecież filogenezą). Zamiast 
więc - jak w tradycyjnej analizie kladystycznej (redukcjonistycznej) - zakładać nie
sprawdzalne hipotezy o seriach transformacyjnych, poprzestajemy na obserwowanym 
rozkładzie apomorficznych stanów cech u badanych taksonów i na tej podstawie tak- 
sony te grupujemy. W jakimś sensie TIS opiera się na najbardziej ortodoksyjnym ro
zumieniu taksonomii filogenetycznej, która przecież zajmuje się badaniem związków 
między cechami, genami, taksonami czy zasięgami biogeograficznymi, odkrywaniem 
ich hierarchicznej struktury. Z drugiej strony TIS, jak zobaczymy, w określonych przy
padkach zwiększa czułość rekonstrukcji, pozwalając na wskazanie pokrewieństw, któ
rych nie wykaże analiza kladystyczna w tradycyjnym ujęciu.

Zaczynamy od kodowania danych jako serii binarnych lub wielostanowych cech, od
zwierciedlającego wstępnie rozpoznane homologie. Dla czterotaksonowego drzewa A, B, 
C, D, taksony C i D mają określony, apomorficzny stan cechy (1), a u taksonów A i B go 
brak (0). Każda z binarnych cech reprezentuje odrębną homologię, jest więc niezależna 
od pozostałych, natomiast kolejne stany cechy wielostanowej niezależne nie są, bowiem 
opisują tę samą homologię. TIS nie przedstawia danych jako zmiennych binarnych lub 
wielostanowych, lecz redukuje je do zestawu wyrażającego wszystkie związki pokre
wieństwa, rozpisane dla kolejnych trójtaksonowych elementów analizowanego zestawu 
OTU. A więc dla naszego przykładu sformułować możemy dwa trójtaksonowe stwier
dzenia: A(CD) i B(CD). Stwierdzają one, że taksony CD łączy związek, wyróżniający je 
od taksonu A i wyrażony obecnością stanu cechy, którego brak u A, a także odróżniający 
je od taksonu B - również pozbawionego tego stanu cechy. Połączenie tych dwóch 
stwierdzeń: A(CD) + B(CD) = AB(CD), czyli powstanie kladogram, na którym C z D 
utworzą kład, zaś A i B trychotomię z kładem (CD). Możemy więc stworzyć macierz, 
gdzie kolejnym taksonom przypisujemy kolejne stwierdzenia.

Pojawia się oczywiście problem, jak w naszym przykładzie potraktować stan cechy 
dla taksonu B w pierwszym, a A w drugim stwierdzeniu. Otóż znaczymy je znakiem 
zapytania (?). W ten sposób, gdy wyjściowa, „tradycyjna” matryca miała postać: A: 0, 
B: 0, C: 1, D: 1, to dla techniki TIS zapisujemy ją: A: 0?, B: ?0, C: 11, D: 11. Oczywi
ście zwiększa to rozmiary macierzy danych, która staje się mniej przejrzysta, a wielka 
liczba znaków zapytania, jak wiemy kodujących także polimorfizm bądź brakujące 
dane - jak o tym pisaliśmy, takich przypadków lepiej unikać - to zapewne główny po
wód wspomnianej, zdecydowanej krytyki tej techniki (Harvey 1992, Kluge 1993, 
1994). Jak podkreślają jej twórcy (Nelson i Ladiges 1993), znaki zapytania interpretuje 
się tutaj jako „nie dotyczy”, choć programy komputerowe i tak mogą je interpretować 
w sposób, likwidujący na kladogramach politomie mimo braku dostatecznego oparcia 
w danych. W naszym prostym przykładzie tę samą wartość kryterium optymalizacji 
będą miały trzy kladogramy: (AB,(CD)), (A,(B,(CD))) i (B,(A,(CD))), wynik analizy 
przedstawić więc musimy w postaci drzewa pełnej zgodności (strict consensus tree: 
jak je obliczyć przedstawimy w Rozdziale 4.10), na którym kład (CD) tworzy trycho
tomię z taksonami A i B.
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Dla cechy binarnej liczba stwierdzeń o trzech taksonach zależy oczywiście od licz
by analizowanych taksonów T oraz liczby taksonów n mających apomorficzny stan 
cechy, i dana jest zależnością: (T - n)n(n - 1 )/2. Dla cechy wskazującej na pokrewień
stwo ABC(DE) stwierdzeń jest trzy: A(DE), B(DE) i C(DE), a dla AB(CDE) - sześć: 
A(CD), A(CE), A(DE), B(CD), B(CE) i B(DE). Cecha wielostanowa w TIS odpowiada 
zestawowi trzystanowych stwierdzeń, z których każde występuje tylko raz (Nelson 
i Ladiges 1992). Dla uporządkowanej cechy wielostanowej przedstawiającej pokre
wieństwo A(B(CD)) istnieją cztery stwierdzenia o trzech taksonach: A(BC), A(BD), 
A(CD) i B(CD), podczas gdy przekodowanie na dwie cechy binarne reprezentowane 
przez A(BCD) i AB(CD), wyrazić musimy pięciu stwierdzeniami: A(BC), A(BD), 
A(CD), A(CD) i B(CD), a więc o jedno stwierdzenie więcej, bowiem A(CD) występuje 
dwukrotnie, czyli waży podwójnie: tak więc przy przekodowaniu cechy trójstanowej 
na dwie binarne informacja filogenetyczna pozornie się zwiększa, czego wynikiem 
może być błędna rekonstrukcja filogenezy.

Pozostając przy czterotaksonowym drzewie ABCD, posłużmy się przykładem ma
cierzy danych dla 10 cech binarnych, przedstawionym za Kitchingiem i innymi (1998). 
Kodowanie tradycyjne przypisuje kolejnym taksonom stany kolejnych cech:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
B 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
C 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
D 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

Na ich podstawie obliczyć można techniką redukcjonistyczną drzewo o długości 13 
i topologii (A,(B,(CD))). Kodowanie tych samych danych techniką TIS to następujące 
stwierdzenia o trzech taksonach:

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10
A 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

B 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 0 0 0 9 9 9

D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 1 1 1 1 9 9 9 0 0 0

Jak widać, jest tu siedem stwierdzeń A(CD), trzy B(CD), cztery A(BC), cztery 
A(BD), trzy C(AB) i trzy D(AB), czyli razem 24. Najlepsza topologia będzie taka sama 
jak dla kodowania tradycyjnego i mieć długość 30. Z 24 stwierdzeń 18 znalazło się na 
kladogramie (topologia kladogramu je potwierdza) - oznaczamy je jako włączone 
w kladogram (accommodated three-item statements - ATS). Pozostałe sześć to nie- 
włączone w kladogram (nonaccommodated three-item statements - NTS). Oczywi
ście - jak pamiętamy - w technice redukcjonistycznej najlepsze drzewo to drzewo 
o najniższej wartości kryterium optymalizacji; dla TIS takie drzewo powinno zawierać 
jak najwięcej ATS i jak najmniej NTS. Długość kladogramu określona jest w TIS za
leżnością:

długość = LATS + 2ZNTS, 



179

a więc w naszym przykładzie 18 + 2x6 = 18 + 12 = 30. Pamiętajmy, że choć progra
my do obliczania drzew metodą redukcjonistyczną, jak PAUP (Swofford (1998) czy 
HENNIG86 (Farris 1988), z powodzeniem obliczają dane kodowane techniką TIS, 
bezbłędnie znajdując najlepsze drzewa, to jednak znaczenie „kroków” jest wówczas 
zupełnie inne, odzwierciedlając nie liczbę zmian stanów cech (ewentualnie ważonych), 
lecz właśnie liczby ATS i NTS.

Jak pamiętamy, technika redukcjonistyczną zakłada wzajemną niezależność cech 
i choć niezależność ta bywa nieraz wątpliwa, to nie powinniśmy używać razem cech, 
co do których wiemy, że niezależne być nie mogą. Tymczasem przy kodowaniu TIS 
niezależność z założenia nie zawsze ma miejsce. Bywa tak, gdy liczba taksonów mają
cych apomorficzny stan cechy n > 2. Wystarczy prosty przykład związku A(BCD): 
opisać go należy trzema stwierdzeniami o trzech taksonach: A(BC), A(BD) i A(CD), 
lecz jakiekolwiek dwa z tych trzech stwierdzeń opisują jednoznacznie ów związek, 
a więc jedynie dwa z trzech stwierdzeń są niezależne. Z ogólnej liczby (T-n)n(n- 

1 )/2 stwierdzeń o trzech taksonach, (T - n)(n - 1) to stwierdzenia niezależne (Nelson 
i Ladiges 1992), czyli 2/n wszystkich stwierdzeń. Choć w pewnych przypadkach część 
stwierdzeń nie jest niezależna, brak podstaw do eliminacji któregokolwiek z nich. 
Rozwiązaniem jest natomiast wprowadzenie proporcjonalnego ważenia (fractional 
weighting), którego nie należy mylić z omówionym w Rozdziale 4.5 ważeniem cech.

Logiczne jest przypisanie każdemu z trzech stwierdzeń opisujących A(BCD) wagi 
2/3, bowiem wszystkie trzy łącznie ważą tyle co dwa, jako że dwa wystarczają do opi
su związku; dla odmiany, trzy stwierdzenia opisujące związek ABC(DE) mają wagi 1, 
bowiem żadnego z nich pominąć nie można, a więc są one niezależne. Optymalizacja 
w przypadku proporcjonalnego ważenia polega na znalezieniu kladogramu o najniższej 
łącznej wadze, niekoniecznie identycznego z włączającym największą liczbę ATS 
(Nelson 1993, Nelson i Ladiges 1994). Proporcjonalne ważenie omija niebezpieczeń
stwo pozornego wzrostu informacji o niektórych ze związków między taksonami, nale
ży je więc stosować w TIS raczej z zasady. Wagi stwarzają jednak pewien problem: jak 
widzimy, obliczamy je jako proporcje, czyli ułamki, tymczasem programy komputero
we pracują w systemie dziesiętnym, wartości więc przybliżą i będzie to źródłem zna
czącego błędu. Ponadto większość programów rekonstruujących filogenezę dopuszcza 
jedynie liczby całkowite jako wagi i długości drzewa, co błąd jeszcze zwiększy (np. 2% 
będzie zastąpione wartością 3). Należy więc wszystkie wagi tak przemnożyć, aby 
ułamków uniknąć: zatem w naszym przykładzie po pomnożeniu przez 3 stwierdzenia 
dla A(BCD) ważyć będą po 2, a dla ABC(DE) - po 3.

Charakterystyczne dla TIS częste występowanie znaków zapytania w macierzy 
prowadzić może do znajdowania drzew, których w pełni dychotomiczne fragmenty 
mogą być konstruowane na podstawie jednoczesnego występowania tych właśnie zna
ków zapytania - czyli odzwierciedlać „pokrewieństwa” określane nie sygnałem filoge
netycznym, ani nawet nie danymi, a jedynie sposobem kodowania. Dlatego Nelson 
(1992) wprowadził pojęcie minimalnego kladogramu (minimal cladogram), który 
odpowiada w TIS kladogramowi w pełni popartemu danymi (strictly supported cla
dogram) w technice redukcjonistycznej analizującej tradycyjnie kodowane dane. Mi
nimalny kladogram to ten z kladogramów o najmniejszej długości, którego wszystkie 
węzły mają uzasadnienie w danych. W naszym przykładzie z początku rozdziału kład 
(CD) tworzy trychotomię z A i B i to jest właśnie minimalny kladogram: oczywiście 
możemy skonstruować zarówno kladogram (A,(B,(CD))), jak i (B,(A,(CD))) i oba będą 
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miały tę samą długość co kladogram minimalny, jednak w obu przypadkach rozkład 
trychotomii na dwie dychotomie nie będzie miał uzasadnienia w danych. Także mini
malnych kladogramów może być więcej niż jeden. Współczynnik spójności rekon
strukcji Cl będzie w technice T1S przybierał wartości 1 (stwierdzenie włączone w kla
dogram) lub 0,5 (niewłączone), więc nie będzie przydatny dla oceny dobroci rekon
strukcji; użyteczny natomiast będzie współczynnik retencji RI (Platnick 1993). 
W technice TIS RI = ATS/(ATS + NTS) i odzwierciedla dobroć odwzorowania danych 
na drzewie.

TIS w porównaniu z tradycyjnym kodowaniem daje raz mniej, raz więcej klado
gramów o najniższej wartości kryterium optymalizacji, kladogramy są raz identyczne 
jak przy kodowaniu tradycyjnym, innym razem nie. Wspominana już i wskazywana 
przez Nelsona i Platnicka (1991) większa czułość TIS występuje w niektórych przy
padkach, lepiej wykorzystując względną informatywność cech. Metoda okaże się uży
teczna wówczas, gdy w macierzy danych występuje wyraźny konflikt. Nelson (1996) 
przedstawia przykład czterech taksonów, dla których stwierdzono następujące stany 
trzech cech binarnych; oczywiście 0 to stan plezjomorficzny, 1 - apomorficzny:

1 2 3
A 0 0 0
B 0 1 1
c 1 0 1
D 1 1 0

Analiza wykorzystująca tradycyjne kodowanie da sześć najkrótszych kladogramów, 
a obliczone na ich podstawie drzewo pełnej zgodności będzie jedną politomią, wskazują
cą na brak jakiejkolwiek informacji filogenetycznej w analizowanych danych. Dla od
miany kodowanie techniką TIS da trzy kladogramy, dla których drzewo pełnej zgodności 
będzie miało topologię A, (BCD), a więc taksony BCD utworzą grupę, odrębną od tak- 
sonu A. TIS wskażę więc na pokrewieństwo między B, C i D, choć konflikt w obrębie 
danych uniemożliwiał uchwycenie tej zależności techniką tradycyjną. Inna rzecz, że 
można wskazać na mniejszą rangę takiego związku, nie mówiąc już o wyodrębnianiu 
grupy nieokreślonej synapomorfią, co jest niezgodne z kladyzmem, przynajmniej oto- 
doksyjnym. Z drugiej strony, jest to użyteczne podejście dla grób politetycznych, a tak 
definiowane grupy przynajmniej nie są określane symplezjomorfiami.

Inny przykład, znów czterotaksonowy, gdzie taksony A i B dzielą stan plezjomor
ficzny, a C i D apomorficzny binarnej cechy, przytaczają Platnick i inni (1996). Istnieje 
26 możliwych topologii takiego drzewa, wliczając wszystkie możliwe politomie (Ryc. 
4.21). Przy każdej z topologii podano na rycinie wartość kryterium optymalizacji: dla 
kodowania tradycyjnego/dla kodowania TIS. Najkrótsze z nich - o wartościach 1/2 - to 
drzewa (a)-(c) oraz (y), otoczone pojedynczymi ramkami, identyczne dla obu technik. 
Kodowanie tradycyjne dla wszystkich pozostałych 22 drzew dało długość 2. Kodowa
nie TIS natomiast dało lepszą wartość kryterium - 3 - dla drzew (d)-(f), (k) oraz (r)- 
(s), otoczonych podwójnymi ramkami, niż dla 16 pozostałych (tam wartość 4). Podczas 
gdy suboptymalne kladogramy (f) i (g) mają przy kodowaniu tradycyjnym taką samą 
dobroć, to używając TIS kladogram (f) jest lepszy. Dla większej liczby cech, gdy ta
kich przypadków jest więcej, wynikiem mogą być rekonstrukcje TIS lepiej odzwier
ciedlające filogenezę niż przy kodowaniu tradycyjnym.
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Ryc. 4.21. 26 możliwych topologii czterotaksonowego ukorzenionego drzewa, uzględniąjąc wszystkie 
możliwe politomie (a-z). Taksony A i B dzielą stan plezjomorficzny, a C i D apomorficzny cechy binarnej. 
Dla każdej topologii podano wartość kryterium optymalizacji: kodowanie tradycyjne/kodowanie TIS. 
W pojedynczej ramce (a, b, c, y) kladogramy najlepsze wg obu metod (1/2), bez ramki kladogramy najgor
sze (2/4) wg obu metod, w podwójnej ramce (d, e, f, k, r, s) kladogramy, dla których wartość kryterium 
optymalizacji w technice TIS (3) jest pośrednia między tą dla kladogramów w pojedynczej ramce a klado- 
gramów bez ramki, gdy tradycyjne kodowanie tych kladogramów nie wyróżnia. Wg Platnicka i innych 
(1996)

Kodowanie TIS pozwala też uniknąć zdarzającego się nieraz nieuprawnionego wy
korzystywania symplezjomorfii do grupowania taksonów. Choć wiemy, że taksony A 
i B „łączy” plezjomorfia, a jedynie C i D synapomorfia, to niejednokrotnie ad hoc 
traktuje się stany cechy u A i B jako np. następstwa odwróceń lub po prostu zapomina, 
że ten sam stan cechy nie odzwierciedla pokrewieństw, więc wynikiem rekonstrukcji 
bywa (A,B),(C,D), co w technice TIS nie jest możliwe. Podsumowując, wydaje się, że 
zdecydowana krytyka TIS nie jest uzasadniona i technika ma pewne zalety. Nie znaczy 
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to, że należy ją stosować zamiast kodowania tradycyjnego, a używać jej należy ostroż
nie i koniecznie z wykorzystaniem proporcjonalnego ważenia, ostatecznie znajdując 
minimalny kladogram. Niewątpliwie jednak warto jej spróbować w sytuacjach, gdy 
liczne konflikty w macierzy danych powodują przy tradycyjnym kodowaniu znajdo
wanie wielu drzew najkrótszych.

Technika najsilniejszego świadectwa

Salisbury (1999) przedstawił technikę najsilniejszego świadectwa (strongest evi
dence - SE), skrytykowaną następnie przez Farrisa (2000); na tę krytykę autor odpo
wiedział (Salisbury 2000), przedstawiając nowe argumenty i symulację. Choć Salisbu
ry (1999, 2000) uznaje SE za odrębną technikę, poniekąd zbliżoną do metody maksy
malizacji wiarygodności, to wydaje się że SE można uznać za wariant techniki reduk- 
cjonistycznej, zwłaszcza że SE korzysta z liczenia kroków na drzewie, a nie zakłada 
jakichkolwiek hipotez a priori o przebiegu ewolucji. Technika jest kontrowersyjna 
i wymaga sprawdzenia, toteż przedstawimy ją tutaj jedynie w najkrótszym zarysie. Jak 
pisaliśmy w Rozdziale 4.5, nieważona technika redukcjonistyczna często zawodzi, 
a teoretycznie budzi wątpliwości, natomiast ważenie cech w praktyce zawsze nie jest 
wolne od arbitralności. Właśnie te wady ma eliminować bądź ograniczać zapropono
wana technika SE. Także w SE cecha wymagająca mniejszej liczby kroków (a więc 
mniej podatna na zmiany) silniej popiera filogenezę, lecz związek - w odróżnieniu od 
ważonej techniki redukcjonistycznej - nie jest liniowy, zależąc od liczby stanów cechy 
i topologii rozpatrywanego drzewa. Koncepcyjnie SE różni się od „normalnej” techniki 
redukcjonistycznej bardzo poważnie: zamiast zwyczajnego minimalizowania liczby 
hipotez ad hoc o homoplazjach, formułuje hipotezę zerową Ho, z którą porównuje 
optymalizowane drzewo.

Hipoteza Hq zakłada brak związku między topologią drzewa a występowaniem 
określonych stanów cech u określonych taksonów. Po ustaleniu liczby zmian na danej 
topologii dla danej cechy (czyli długości drzewa dla tej cechy), SE oblicza prawdopo
dobieństwo, że dla tej samej topologii liczba zmian tej cechy będzie taka sama lub niż
sza, gdy stany cechy zostaną losowo przypisane taksonom. W tym celu permutuje się 
stany cech między taksonami (a więc liczba określonych stanów danej cechy występu
jących na drzewie się nie zmienia, inne jest tylko ich rozmieszczenie u taksonów), 
oczywiście wielokrotnie (im więcej razy, tym lepiej), każdorazowo określa się długość 
drzewa i następnie zlicza drzewa tej samej długości lub krótsze; ich proporcja do łącz
nej liczby permutacji określa prawdopodobieństwo, że przy spełnieniu hipotezy Ho 
drzewo będzie równie krótkie lub krótsze, a więc że dana cecha nie reprezentuje filo
genetycznego sygnału. Im mniejsze to prawdopodobieństwo, tym bardziej dana cecha 
popiera daną topologię, tym więcej reprezentuje filogenetycznego sygnału. Przeprowa
dza się tę procedurę kolejno dla wszystkich filogenetycznie informatywnych cech. 
Wiemy, że przy niewielkich wartościach prawdopodobieństw wygodniej jest operować 
ich logarytmami. Dla każdej z cech definiuje się więc uwidaczniający się sygnał filo
genetyczny (apparent phylogenetic signal - APS), jako: - log (P).

Zgodnie z ogólnym założeniem techniki redukcjonistycznej cechy są od siebie nie
zależne, a więc określone dla nich prawdopodobieństwa również: poziom homoplazji 
dla jednej cechy nie ma nic wspólnego z takim poziomem dla innej. Tak więc, jako dla 
zdarzeń niezależnych, prawdopodobieństwa mnoży się, aby uzyskać prawdopodobień
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stwo, że na danym drzewie wszystkie cechy łącznie nie reprezentują filogenetycznego 
sygnału. APSd dla całego drzewa definiujemy jako sumę APS/ dla wszystkich n cech, 
drzewo o najwyższej wartości APSd jest w SE drzewem najlepszym:

APSd=£APS,.
i=i

Jak widać, SE nie wymaga jakichkolwiek potencjalnie arbitralnych decyzji podej
mowanych przy ważeniu cech, a z drugiej strony nie traktuje każdej z cech jako równie 
ważącej w rekonstrukcji. Nie zakłada też rzadkości zmian stanów cech, czyli powolnej 
ewolucji. Z drugiej strony, SE eliminuje wykorzystanie rzeczywistej wiedzy o ewolucji 
cech, pochodzącej z innych źródeł niż sama rekonstrukcja. Tak więc wydaje się, że SE 
najsensowniej wykorzystać można wówczas, gdy homologie i wagi cech pozostają 
całkowicie niejasne. SE w porównaniu z nieważoną techniką redukcjonistyczną ma 
tendencję do koncentrowania homoplazji w niektórych z cech, co może być zaletą - 
pozwalać lepiej identyfikować homoplazje - bowiem „normalna” technika redukcjoni- 
styczna doda dodatkowy krok równie dobrze dla cechy reprezentującej niski sygnał 
filogenetyczny, jak i do cechy, która w rzeczywistości jest zupełnie pozbawiona homo
plazji. SE znajduje też zwykle mniej najlepszych drzew niż „normalna” technika re- 
dukcjonistyczna. Wymaga jednak znacznie dłuższych obliczeń, Salisbury (1999) 
przedstawia iteratywne techniki skracające obliczenia SE. Symulacje wykazały, że 
w pewnych przypadkach SE jest gorsza od „normalnej” techniki redukcjonistycznej, 
w innych lepsza (Salisbury 2000), lecz zachowanie SE wymaga dokładniejszego 
sprawdzenia; w sumie wydaje się jednak techniką obiecującą.

4.9. Próbkowanie numeryczne i drzewa losowe

Dotąd przedstawiliśmy kolejne techniki analizy filogenetycznej, stosowanej dla 
rzeczywistych danych, choć większość z nich testowano metodą symulacji, jak wielo
krotnie wskazywaliśmy. Można by więc zapytać: czemu ma służyć analiza danych 
otrzymywanych losowo bądź losowo generowanych drzew? Odpowiedź jest mniej 
więcej ta sama co w Rozdziale 2.8, gdy omawialiśmy liczby losowe. Otóż i tutaj po 
dane i drzewa losowe sięgamy wówczas, gdy proces jest zbyt złożony, aby opisać go 
technikami analitycznymi bądź choćby statystyką parametryczną. Rzeczywistość opi
sywana filogenezą jest daleko bardziej złożona niż dopuszczają to istniejące modele 
statystyczne, więc wykorzystanie randomizacji, a szerzej technik Monte Carlo wszel
kiego rodzaju, jest tu szczególnie obiecujące. Nie ulega wątpliwości, że zastosowanie 
tych metod w rekonstrukcji filogenezy będzie coraz szersze, w tym rozdziale poprze
staniemy na skrótowym wskazaniu najczęstszych zastosowań. Nieco dokładniej zaj- 
miemy się próbkowaniem numerycznym danych w Rozdziale 4.11, omawiającym wia
rygodność zrekonstruowanych drzew. Najogólniej ujmując, losowo uzyskujemy dane 
bądź drzewa zgodne z hipotezą Ho, by móc je porównać z danymi lub drzewami które 
badamy, by móc odrzucić lub nie tę hipotezę.

Śledząc procesy ewolucji cech i kladogenezy, szukamy odpowiedzi na dwa pytania: 
w jakim stopniu nasze rekonstrukcje odzwierciedlają rzeczywistość oraz jakie prawi
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dłowości i ewentualnie stojące za nimi mechanizmy dają się stwierdzić w zrekonstru
owanej filogenezie. Dane i drzewa losowe są pomocą w odpowiedzi na oba pytania. 
Możemy więc, wykorzystując generator liczb pseudolosowych, dla danego zestawu 
taksonów i liczby cech, stworzyć zupełnie losowy zestaw „danych” i użyć ich do kon
strukcji drzew. Dla tak uzyskanych „cech” obliczyć możemy takie współczynniki, jak 
CI, RI czy RCI, a także prześledzić rozkład długości drzew. Porównanie z rekonstruk
cjami przeprowadzonymi dla naszych danych wskażę, na ile intensywny jest filogene
tyczny sygnał w naszych danych. Możemy też generować losowo zachodzące zmiany 
stanów cech wzdłuż gałęzi drzewa i porównywać z ewolucją cech na drzewie opartym 
na naszych danych, co pozwoli na ocenę, na ile losowo odbywała się ewolucja na 
drzewie obliczonym dla naszych danych. Parametry procesu, jak prawdopodobieństwa 
zmian stanu cechy czy długość gałęzi, możemy przy tym odpowiednio modyfikować - 
pozwoli to na weryfikację niektórych hipotez o ewolucji cech.

Inne podejście to losowe przemieszanie danych w całej macierzy lub jej części, aby 
tak uzyskanych losowych danych użyć dla oceny intensywności sygnału filogenetycz
nego w naszych rzeczywistych danych. Ogólnie mówiąc, gdy dane losowe - losowo 
przemieszane dane oryginalne - dają drzewa zdecydowanie gorsze od obliczonych dla 
danych analizowanych, to wiarygodność rekonstrukcji rośnie. Rośnie też dla klado- 
gramu lub jego części, gdy próbkowanie numeryczne generuje dane, na podstawie któ
rych oblicza się drzewa lub fragmenty drzew, najczęściej nieodbiegające od oryginal
nego kladogramu. Wrócimy do tego w dalszych rozdziałach.

Losowo generować możemy nie tylko dane, aby użyć ich później do konstrukcji 
drzew, lecz także same drzewa (Maddison i Slatkin 1991). Jak wiemy, liczba teore
tycznie możliwych topologii rośnie drastycznie wraz z rosnącą liczbą taksonów, tym
czasem znalezione przez nas najlepsze drzewo bądź drzewa niejednokrotnie powinni
śmy porównać z pozostałymi - dla oceny wartości takich współczynników, jak Cl czy 
RI, a ponadto dla oceny rozkładu długości drzew (Fitch 1979, Huelsenbeck 1991) - 
rozkład zbliżony do normalnego wskazuje na dane niehierarchiczne, a więc niosące 
słaby sygnał filogenetyczny (Rozdział 4.11). Rozwiązaniem będzie więc losowe wyge
nerowanie, powiedzmy, paru tysięcy równieprawdopodobnych drzew i wykorzystanie 
ich długości zamiast niemożliwego do obliczenia pełnego zestawu rzeczywistych dłu
gości. Równieprawdopodobne drzewa to drzewa takie, że prawdopodobieństwo wylo
sowania każdego z nich ze zbioru wszystkich możliwych dychotomicznych i ukorze
nionych drzew ma tę samą wartość.

Inna technika budowania losowych drzew to losowe łączenie kolejnych taksonów: 
z terminalnych OTU losowo wybiera dwa i łączy w kład będący nowym OTU, z pozosta
łej po tym grupy T- 1 OTU wybiera znów dwa i łączy w kład, znów wybiera losowo 
dwa z T-2 OTU i tak dalej, aż do połączenia wszystkich taksonów wdychotomiczne 
drzewo. W ten sposób modeluje się proces podziału panmiktycznej populacji na subpo- 
pulacje potomne albo też procesy specjacji, gdy w każdej z linii ewolucyjnych specjacja 
jest równie prawdopodobna (Harding 1971, Simberloff i inni 1981, Maddison i Slatkin 
1991). Drzewa losowe można też generować poprzez losowe dzielenie zestawu taksonów 
terminalnych. Najpierw dzielimy na pół, przy czym każdy z taksonów może się znaleźć 
w, powiedzmy, prawej połowie z prawdopodobieństwem 0,5 - w ten sposób powstają 
pierwsze dwa kłady. Następnie w każdej z grup dzieli się powtórnie, i tak dalej, aż każdy 
z taksonów utworzy odrębny kład. Powstają w ten sposób drzewa skrajnie symetryczne, 
skrajnie uporządkowane - takim ekstremalnym drzewom trudno przypisać sensowną 
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interpretację biologiczną, jest to raczej model krańcowo uporządkowanej topologii, słu
żący porównaniom z empirycznymi drzewami. Zarazem jest to przeciwny biegun do 
skrajnie asymetrycznych, równieprawdopodobnych drzew - interesująca może być oce
na, bliżej której skrajności leżą badane przez nas empiryczne drzewa. Losowo mogą być 
też traktowane politomie - rozkładane losowo na zestawy dychotomii, co umożliwi oce
nę różnych rozwiązań, gdy politomia ma wiele gałęzi.

4.10. Wnioskowanie na podstawie więcej niż jednego drzewa
i zestawu danych

Wynikiem wszystkich metod filogenetycznych przedstawionych w poprzednich 
rozdziałach (a także należącej do technik fenetycznych analizy skupisk) są drzewa. Dla 
wszystkich opartych na kryterium optymalizacji często - może wręcz zazwyczaj - wy
nikiem jest więcej niż jedno „najlepsze” drzewo. Nieraz też mamy drzewa obliczone 
różnymi technikami, gdy brak przesłanek do wyboru tej najlepszej albo też drzewa 
oparte na różnych zestawach danych; alternatywnie wyjściowe dane mają różny cha
rakter - najbardziej typowa i częsta sytuacja to z jednej strony dane morfologiczne, 
z drugiej molekularne - i trudno zdecydować, czy można je wszystkie analizować 
łącznie. Teoretycznie, gdy drzewa obliczone dla różnych zestawów danych są takie 
same - lub „niemal” takie same - jest to silnym potwierdzeniem wiarygodności wyni
ków (Penny i Hendy 1986, Swofford 1991), jednak bywa tak nieczęsto. Oczywiście 
trudno po prostu przedstawić wszystkie „najlepsze” drzewa, zresztą stwierdzenie 
w rodzaju: „A to kład siostrzany B albo C lub F, zależnie od kladogramu” niewiele 
wyjaśnia. Konieczne jest więc stosowanie metod redukcji danych. Taka redukcja po
ciągać za sobą musi utratę części informacji, więc korzystać z niej trzeba rozważnie 
(deQueiroz 1993). Warto podkreślić, że brak jakiejkolwiek rutynowej techniki, której 
użyć można zawsze bądź niemal zawsze, a literatura obfituje w przeciwstawne opinie 
o tych samych metodach. Porównujemy zawsze ten sam zestaw taksonów, choć do 
analizy łącznej wprowadzić można ostatecznie - jak zobaczymy - taksony, dla których 
części danych brak: przykładem organizmy kopalne, dla których nie znamy części 
miękkich, analizowane wraz ze współczesnymi, czy też gatunki, dla których dysponu
jemy jedynie danymi o morfologii, analizowane wraz z innymi, dla których obok mor
fologicznych znamy też stany cech molekularnych.

Więcej niż jedno drzewo - porównanie filogenez, drzewo zgodności

Teoretycznie najwygodniej jest przedstawić drzewo, podsumowujące całość infor
macji zawartej w porównywanych drzewach. W Rozdziale 4.8 wprowadziliśmy, 
chwilowo bez wyjaśnienia, pojęcie drzewa pełnej zgodności (strict consensus tree), 
jako drzewa przedstawiającego wynik techniki redukcyjnej dla danych kodowanych 
techniką TIS. Jest to jeden z wariantów drzewa zgodności (consensus tree). Zapropo
nowano wiele odmian takiego drzewa (Adams 1972, Nelson 1979, Barthélemy 
i Monjardet 1981, Margush i McMorris 1981, Sokal i Rohlf 1981, Schuh i Farris 1981, 
Schuh i Polhemus 1981, Stinebrickner 1984, Finden i Gorden 1985, Barthélemy 
i McMorris 1986, Bremer 1990, Page 1993), tu omówimy jedynie najczęściej stosowa
ne. Warto podkreślić, że wielość metod obliczania drzewa zgodności wskazuje, iż po
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dejmowano i wciąż podejmuje się próby znalezienia możliwie najlepszej techniki, jed
nak nadal żadna nie jest w pełni zadowalająca. Jak wiemy, pełny opis drzewa obejmuje 
jego topologię i długości kolejnych gałęzi, choć nie dla każdego rodzaju drzewa te dłu
gości są estymowane. Drzewo zgodności zajmuje się jedynie topologią; liczba takso- 
nów musi być dla wszystkich drzew taka sama. Oczywiście aby porównanie miało 
sens, taksony muszą być te same, choć niekiedy drzewo oblicza się dla zupełnie róż
nych taksonów - gdy np. badamy koewolucję różnych grup na tym samym terenie, 
koewolucję faun na terytoriach oddzielanych stopniowo powstającymi barierami, ży
wicieli i pasożytów czy drapieżników i ich ofiar albo kwiatów i zapylających je owa
dów (Mitter i Brooks 1983, Brooks 1988, 1990, Page 1988, Wiley 1988, Farrell i Mit- 
ter 1990, Hafner i Nadler 1990, Ronquist i Nylin 1990, Brooks i McLennan 1991, 
1993, Futuyma i McCafferty 1991, Hafner i Page 1995, Hedges i inni 1996, Cooper 
i Penny 1997, Hoberg i inni 1997, Paterson i Gray 1997).

Porównując topologię dwóch drzew, często używa się odległości topologicznej 
(topological distance), zdefiniowanej przez Penny’ego i Hendy’ego (1985b). Dla 
dwóch nieukorzenionych dychotomicznych drzew odległość równa jest podwójnej 
liczbie wewnętrznych gałęzi, łączących taksony różne w porównywanych drzewach. 
Inaczej ujmując, jest to liczba wewnętrznych gałęzi, na których podział drzewa na dwie 
części da części różniące się pomiędzy porównywanymi drzewami. Jeżeli na porów
nywanych drzewach występują politomie, obliczanie odległości jest bardziej skompli
kowane i wówczas możemy użyć ogólnego wzoru (Rzhetsky i Nei 1992a):

dt= 2[Min(<7i,g2) ~p] + |<7i - 92L

gdzie qi i q2 to całkowite liczby możliwych podziałów, czyli wewnętrznych gałęzi dla 
drzew 1 i 2 (qi / q2, gdy na jednym lub obu drzewach występują politomie), p to liczba 
podziałów (wewnętrznych gałęzi) takich samych dla obu drzew, a Min(gi,92) to mniej
sza z wartości q\, i <72. Oczywiście dla drzew w pełni dychotomicznych (q\ = q2) po
wyższa formuła sprowadza się do 2q-p. Ponieważ nieukorzenione dychotomiczne 
drzewo ma T-3 gałęzi wewnętrznych, największa możliwa wartość d, równa jest 
2(T- 3). Długość odpowiednich gałęzi - a więc miarę anagenezy w ich obrębie - po
równać można w ten sposób, że przyjmujemy jedną z topologii i dla drugich danych 
konstruujemy drzewo o takiej samej topologii (wygodnie to przeprowadzić programem 
MACCLADE: Maddison i Maddison 1992), po czym obliczamy współczynnik korela
cji długości odpowiednich gałęzi (Omland 1994, Falniowski i inni 1996); poziom 
istotności bezpieczniej jest obliczyć techniką permutacji, jak to przedstawiliśmy 
w Rozdziale 2.8 dla testu Mantela. Oczywiście jako długości gałęzi przyjąć możemy - 
najbezpieczniej - średnią liczbę zrekonstruowanych zmian, choć niekiedy bezpieczniej 
będzie przyjąć liczbę minimalną, a można się też zastanowić nad maksymalną, jeżeli są 
jakieś przesłanki dotyczące odtwarzanego procesu.

Choć wielość drzew będących wynikiem analizy bywa przytłaczająca, to jednak 
one właśnie odzwierciedlają hierarchiczną strukturę danych, są to więc drzewa pod
stawowe {fundamental trees), a wszelkie obliczane na ich podstawie pochodne (de
rivative) drzewa zgodności są jedynie uproszczeniem, w dodatku często gorszym pod 
względem optymalizowanego kryterium od drzew podstawowych. Stąd szereg badaczy 
kwestionuje ich użyteczność, jako na ogół słabiej odzwierciedlających wyjściowe dane 
niż którekolwiek z drzew podstawowych (Miyamoto 1985, Carpenter 1988), jednak 
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większość uważa, że drzewa zgodności bywają dobrym podsumowaniem danych. 
Niewątpliwie pozwalają na zorientowanie się, w jakim stopniu porównywane drzewa 
są podobne, które fragmenty rekonstrukcji są zawsze lub najczęściej takie same, a które 
kłady mają najmniej stabilną pozycję. Bardziej dyskusyjne jest użycie drzew zgodności 
jako podstaw klasyfikacji, właśnie z powodu braku ich bezpośredniego oparcia w da
nych, często jednakże nie ma innego rozwiązania (np. Anderberg i Tehler 1990), jako 
że więcej niż jedno drzewo jako wynik analiz to wręcz reguła.

Dla ukorzenionego dychotomicznego drzewa o T taksonach istnieje T- 2 informa- 
tywnych elementów, czyli wewnętrznych gałęzi. Drzewo pełnej zgodności (strict con
sensus tree), wprowadzone przez Schuha i Polhemusa (1981) oraz Sokala i Rohlfa 
(1981), to drzewo, które przedstawia wyłącznie te gałęzie, które spotykamy na wszyst
kich podstawowych drzewach. W pozostałych przypadkach drzewo pełnej zgodności 
pokazuje politomie. Dla drzew (a), (b) i (c) z Ryc. 4.22 takie samo jest jedynie położe
nie taksonów A i F, a także odrębność B, C od D, E (Ryc. 4.22d). Jak widzimy, kon
struując drzewo pełnej zgodności, tracimy wiele danych, lecz jest to jedyna technika 
w pełni przedstawiająca zgodność drzew, pokazująca wyłącznie te fragmenty, które 
występowały na wszystkich drzewach. Warto zauważyć, że jeżeli podstawowe drzewa 
różniły się gałęziami mającymi pełne poparcie w danych, to drzewo pełnej zgodności 
będzie miało gorszą wartość kryterium optymalizacji (np. będzie dłuższe w technice 
redukcjonistycznej) niż drzewa podstawowe. Jeżeli natomiast odmienne fragmenty 
topologii były następstwem optymalizacji przyjmującej różne, podobnie uprawnione 
rekonstrukcje ewolucji cech, to drzewo pełnej zgodności będzie miało tę samą długość 
co drzewa podstawowe, likwidując jedynie gałęzie o zerowej długości, i drzewo takie 
będzie właśnie wspomnianym już w Rozdziale 4.8 kladogramem w pełni popartym 
danymi (strictly supported cladogram), czyli o wszystkich węzłach popartych danymi, 
a więc w pełni uprawnioną - choć niecałkowicie dychotomiczną, „gubiącą” część in
formacji i rozdzielczości - podstawą klasyfikacji. Interpretacja drzew zgodności 
wszystkich pozostałych rodzajów wymaga ostrożności.

Ryc. 4.22. Dla trzech różnych dychotomicznych drzew podstawowych (a, b, c) obliczono drzewo pełnej 
zgodności (d) i zgodności z większością (e). Bliższe objaśnienia w tekście
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Drzewo pełnej zgodności - jak jeszcze zobaczymy - często przedstawia wyłącznie 
lub niemal wyłącznie politomie, poza tym nie może wskazać części topologii, które 
były obecne choćby we wszystkich drzewach podstawowych z wyjątkiem jednego. 
Wygodnie jest więc obliczyć drzewo zgodności z większością (majority-rule consen
sus tree: Margush i McMorris 1981), w przypadku większej liczby podstawowych 
drzew często lepsze od drzewa pełnej zgodności (Swofford 1991). Przedstawia on te 
gałęzie, które występują u większości porównywanych drzew. Większość z definicji 
oznacza ponad 50% (konwencjonalnie już tę wartość technika uwzględnia), choć moż
na przyjąć wartość wyższą, a niekiedy wygodnie jest ustalić próg poniżej 50% - oczy
wiście nie jest to wówczas „większość”, choć technika działa tak samo. Zwykle podaję 
się częstości przy gałęziach obliczonego drzewa zgodności. Na naszych drzewach 
(Ryc. 4.22a-c) kład ((A,B),C) występuje w 2/3, czyli 67% przypadków, podobnie to
pologia ((((A,B,C),D),E),F); a więc drzewo zgodności z większością jest w pełni dy- 
chotomiczne, o gałęziach popartych odpowiednio 100 i 66% drzew podstawowych 
(Ryc. 4.22e). Obok wygodnego podsumowania informacji zawartej w wielu podsta
wowych drzewach, drzewo zgodności z większością jest szeroko stosowane przy oce
nie wiarygodności poszczególnych kładów, podsumowując wyniki analizy techniką 
bootstrap (patrz Rozdział 4.11).

Ryc. 4.23. Gdy na jednym z podstawowych drzew (a, b) występują politomie (b), politomie te pojawią się 
także na drzewie pełnej zgodności (c), lecz nie na drzewie niemal pełnej zgodności (d). Przy braku polito- 
mii drzewa pełnej i niemal pełnej zgodności są identyczne

Gdy jedno z podstawowych drzew zawiera politomię, będzie ona obecna także na 
drzewie pełnej zgodności (Ryc. 4.23a-c). Zwykle taka politomia jest miękka, czyli 
wynika z niedostatku danych, a więc jakiekolwiek jej rozłożenie na zestaw dychotomii 
nie może być z nią sprzeczne. Dla takich właśnie przypadków - podsumowania infor
macji niesprzecznej między drzewami - wprowadzono drzewo niemal pełnej zgodno
ści, czyli połączenia niesprzecznych składników (semi-strict consensus tree, combi- 
nable component consensus tree: Bremer 1990). Zastępuje ono politomie występujące 
na którychś z drzew dychotomiami, jeżeli były one identyczne na wszystkich pozosta
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łych drzewach (Ryc. 4.23d). Oczywiście dla drzew w pełni dychotomicznych drzewo 
niemal pełnej zgodności będzie identyczne z drzewem pełnej zgodności.

Bywa, że drzewo pełnej zgodności obliczone dla dwóch topologii (Ryc. 4.24a-c) 
jest jedną politomią, czyli że drzewa te są - formalnie - całkowicie różne. Bliższe 
przyjrzenie się drzewom z Ryc. 4.24a-b wskazuje jednak, że różnią się one jedynie 
przeciwnym położeniem taksonów A i E, podczas gdy wzajemne położenie pozosta
łych taksonów (B, C, D) jest identyczne. Dla takich przypadków wygodnie jest obli
czyć drzewo zgodności Adamsa (Adams consensus tree\ Adams 1972), wskazujące na 
stopień stałości struktury w obrębie badanych drzew. Drzewo zgodności Adamsa (Ryc. 
4.24d) obliczamy, przenosząc taksony występujące na niezgodnych pozycjach w pod
stawowych kladogramach do najbliższego węzła wspólnego dla tych kladogramów. 
Jest ono bardzo pomocne w przypadkach, gdy porównywane topologie wydają się bar
dzo różne, a zwłaszcza gdy zawierają jeden lub więcej taksonów, których położenie 
drastycznie się zmienia w zależności od drzewa. Pamiętajmy jednak, że jego interpre
tacja bywa problematyczna: w naszym przykładzie taksony B, C i D nie tworzą prze
cież kładu, nie jest to grupa monofiletyczna, a jedynie „zestaw taksonów mających 
z sobą coś wspólnego filogenetycznie”; taki „kład” jest elementem, który nie wystąpił 
na którymkolwiek z podstawowych drzew.

Ryc. 4.24. Choć podstawowe drzewa (a, b) różnią się jedynie wzajemnym przestawieniem taksonów A i E, 
to drzewo pełnej zgodności (c) jest jedną politomią, choć przecież układ taksonów B, C, D jest na drzewach 
podstawowych taki sam. Wówczas warto obliczyć drzewo zgodności Adamsa (d), choć jego interpretacja 
wymaga ostrożności

W przypadkach, gdy w drzewie pełnej zgodności dominują politomie, pomocne 
bywa też drzewo zgodności Nelsona (Nelson consensus tree). Bywa ono definiowane 
różnie; tutaj przedstawimy je w ujęciu Page’a (1989, 1993), za Kitchingiem i innymi 
(1998), posługując się ich przykładem (Ryc. 4.25a-e). W tym rozumieniu drzewo 
zgodności Nelsona nawiązuje do wspomnianej w Rozdziale 4.5 analizy kompatybilno
ści kładów, poszukującej największego możliwego zestawu kładów kompatybilnych 
(largest clique); w bardziej złożonych przypadkach obliczenie drzewa zgodności Nel-
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sona wymaga komputera, szczególnie pomocny będzie program COMPONENT (Page 
1993). Technika polega na formalnej analizie kompatybilności elementów drzew pod
stawowych. Zestawiając fragmenty topologii, które nie zawierają powtarzalnych ele
mentów niezgodnych z tymi fragmentami, może na obliczonym drzewie przedstawiać 
grupowania niezgodne z niektórymi z podstawowych drzew (podobnie, jak wiemy, jest 
na drzewie zgodności z większością). Takson B jest kładem siostrzanym dla (C,D) na 
drzewie z Ryc. 4.25a, dla kładu D na drzewie z Ryc. 4.25b i dla kładu F na Ryc. 4.25c. 
Kład (C,D) występuje na Ryc. 4.25a i c, a grupa (B,C,D) na Ryc. 4.25a-b, więc naj
większy zestaw kładów kompatybilnych dla tych trzech kladogramów to B,(C,D). 
(E,F) występuje na Ryc. 4.25a-b, a politomia (G,H,I) z drzewa na Ryc. 4.25c jest nie- 
sprzeczna z kładem ((G,(H,I)) z Ryc. 4.25a-b. Tak więc drzewo zgodności Nelsona 
(Ryc. 4.25e) wyodrębnia te wszystkie grupy; warto zauważyć, że drzewo pełnej zgod
ności dla tych samych drzew (Ryc. 4.25a-d) to dwie politomie. Drzewo zgodności 
Nelsona jest podobne do drzewa zgodności z większością i niezbyt często bywa stoso
wane, zwłaszcza że jego użycie budzi podobne wątpliwości jak sama technika kompa
tybilności, zarzucona w rekonstrukcji filogenezy, a interpretacji takiego drzewa brak 
jasno określonych podstaw.

Ryc. 4.25. Dla podstawowych drzew (a, b, c) drzewo pełnej zgodności (d) stanowi dwie politomie. 
Drzewo zgodności Nelsona (e) wskażę na wspólne elementy podstawowych topologii, choć jego interpreta
cja budzi wątpliwości. Gdy podstawowe drzewa różnią się znacznie, drzewo zgodnych fragmentów (f) 
wskażę najbardziej stałe fragmenty topologii. Za Kitchingiem i innymi (1998)
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Bywa, że w przypadkach dużych rozbieżności między drzewami - jak w powyż
szym przykładzie, gdy podstawowym drzewom (Ryc. 4.25a-c) odpowiada drzewo peł
nej zgodności w formie jednej lub paru politomii (Ryc. 4.25d) - sensowne jest zrezy
gnowanie z uwzględniania tych taksonów, których pozycja najbardziej różni się na 
kolejnych drzewach. Obliczamy wówczas drzewo cząstkowe (subtree), uwzględniają
ce jedynie część taksonów (Ryc. 4.25f). Technika znana jest jako drzewo zgodnych 
fragmentów (agreement subtrees, common pruned trees: Finden i Gorden 1985). 
Drzewo zgodnych fragmentów zawiera wyłącznie te taksony i kłady, które występują 
na dwóch lub więcej z podstawowych drzew. Jest to więc technika wykluczająca skraj
ności - eliminująca grupowania „unikatowe”, pojawiające się jednorazowo. Oblicza się 
takie drzewo poprzez wycinanie jednej lub więcej gałęzi z każdego z podstawowych 
drzew, aż uzyska się zestaw identycznych topologii. Najlepsze z obliczonych drzew 
(greatest agreement subtree - GAS) to takie, dla którego obliczenia trzeba było odrzu
cić najmniejszą liczbę gałęzi. Page (1993) zaproponował dla dwóch podstawowych 
drzew ii, r2 odległość ¿Jgas(îi. h), równą liczbie gałęzi odrzuconych dla uzyskania 
GAS, jako miarę odrębności tych drzew. Drzewo zgodnych fragmentów bywa uży
teczne w tych samych przypadkach co drzewo zgodności Adamsa, dając podobne wy
niki; niestety dzieli też jego wady: jak widzimy, zarówno (C,D), jak i (E,F) nie na każ
dym z drzew podstawowych są kładami, a politomia (G,H,I) pozostała politomią 
i na GAS.

Więcej niż jeden zestaw danych - analiza łączna i oddzielna

Jak już pisaliśmy, wynikiem analizy filogenetycznej jest często więcej niż jedno 
drzewo o takiej samej wartości kryterium optymalizacji, niejednokrotnie takich drzew 
jest wiele; wówczas jedynym sposobem redukcji danych jest obliczenie drzewa zgod
ności. W innych przypadkach, gdy mamy więcej niż jeden zestaw danych, postąpić 
możemy różnie: analizować każdy z zestawów oddzielnie, po czym obliczyć drzewo 
zgodności dla drzew podstawowych będących wynikiem tych analiz bądź też obliczyć 
drzewo dla całości danych, analizowanych łącznie. Często wyniki tych dwóch alterna
tywnych podejść będą różne, każde z nich ma zalety i wady, jak też zwolenników 
i przeciwników (Kluge 1989, Nixon i Carpenter 1996, Miyamoto i Fitch 1995). Nie
kiedy analiza oddzielna jest jedyną możliwością: nie da się poszukiwać drzewa na pod
stawie odległości genetycznych obliczonych dla częstości allozymów i jednocześnie 
odległości dla cech morfologicznych bądź odległości dla sekwencji DNA wraz z mor
fologicznymi albo odległości dla DNA z odległościami dla allozymów; tak samo nie
możliwe jest obliczenie jednego rodzaju odległości dla obu lub trzech rodzajów danych 
łącznie, by na ich podstawie znaleźć drzewo. Podobnie nie możemy poszukiwać drze
wa techniką maksymalizacji wiarygodności, przyjmując ten sam model ewolucji dla 
sekwencji i danych morfologicznych, zresztą - jak wiemy - techniki tej dla danych 
morfologicznych właściwie stosować się nie da. Większość rozważań o analizie łącz
nej przeciwstawianej oddzielnej dotyczy metody redukcjonistycznej (kladystycznej), 
gdzie formalnie nie ma ograniczeń dla analizy łącznej, zwłaszcza stosując różne wagi 
dla różnych cech i zróżnicowane koszty transformacji ich stanów.

Tam, gdzie to możliwe, wybieramy między trzema podejściami: analizą łączną, 
czyli całościową (simultaneous analysis, total evidence analysis), analizą oddzielną 
(separate analysis, congruence approach, consensus approach) i podejściem pośred
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nim: warunkową kombinacją (conditional combination). W tym ostatnim przypadku 
próbujemy analizować dane łącznie, jak długo nie stwierdzimy istotnej niezgodności 
sygnału filogenetycznego między różnymi rodzajami danych. Wyniki analizy łącznej - 
jak wspominaliśmy - mogą być inne niż drzewo zgodności obliczone dla podstawo
wych drzew, znalezionych w wyniku oddzielnych analiz kolejnych zestawów danych 
(Barrett i inni 1991), bowiem „najlepsze” drzewo dla wszystkich danych nie musi być 
identyczne z którymkolwiek z „najlepszych” drzew obliczonych dla cząstkowych da
nych.

Wybór między analizą łączną a oddzielną zależy po części od samych danych, ale 
też i od celu, jaki stawia sobie analiza. Najogólniej mówiąc, celem kladystyki jest mak
symalizacja mocy wyjaśniającej - dąży się do wyjaśnienia obserwowanych rozkładów 
stanów wszystkich dostępnych cech, w sposób jak najpełniejszy (inna rzecz, że nie 
musi się to udawać - poza symulacjami określony przebieg filogenezy pozostaje nie
mal zawsze jedynie hipotezą). Zgodność ewolucji cech testuje filogenezę, a moc takie
go testu rośnie z liczbą zgodnych cech, rośnie więc i wiarygodność rekonstrukcji filo
genezy. Takie podejście przemawia za analizą łączną. Oczywiście jest tak wówczas, 
gdy technika rekonstrukcji jest spójna, czyli ze zwiększaniem liczby danych obraz 
ewolucji staje się coraz bliższy rzeczywistości - dodawanie nawet bardzo wielu danych 
wprowadzających w błąd jedynie lepiej zagłuszy filogenetyczny sygnał. Analiza od
dzielna koncentruje się na fakcie, że różne, niezależne rodzaje danych w różnym stop
niu odzwierciedlają sygnał filogenetyczny, więc należy je traktować odmiennie i osob
no: skrajnym przykładem są dane morfologiczne przeciwstawiane molekularnym. Wy
niki analiz jednych danych testują wyniki analiz innych danych, bowiem zgodność 
drzew obliczonych na podstawie danych niezależnych jest mocnym testem wiarygod
ności rekonstrukcji (Falniowski i Szarowska 1995).

Analiza oddzielna wymaga rzeczywistej niezależności kolejnych zestawów cech, 
a niezależność ta nie jest bynajmniej oczywista. Zewnętrzne skrzela u larwy salaman
dry to cecha czaszki, nie reszty szkieletu, ale też cecha części miękkich, nie szkieleto
wych, a zarazem cecha larwy, nie płaza dorosłego - jak więc dzielić? Miyamoto i Fitch 
(1995) sformułowali następujące kryteria odrębności danych: (1) geny nie są sprzężo
ne, (2) produkty genów nie wchodzą w interakcje, (3) geny nie określają tej samej 
funkcji, (4) produkty genów nie uczestniczą w tym samym procesie fizjologicznym, (5) 
produkty genów z jednego zestawu nie regulują ekspresji genów z innego zestawu da
nych. Trudno nie zgodzić się z tymi kryteriami, a nasza wiedza o rzeczywistych me
chanizmach dziedziczenia u niemal wszystkich organizmów jest na tyle mała, że wła
ściwie nie wiemy nigdy, czy kryteria te są spełnione. Traktowanie kolejnych „genów” 
jako niezależnych jednostek również w znacznym stopniu odzwierciedla jedynie trady
cję i takie czynniki, jak np. znajomość określonych primerów. Z drugiej strony, filoge
neza różnych genów może być zdecydowanie różna i wówczas analiza łączna nie jest 
uprawniona. Ewolucja genu często nie odzwierciedla ewolucji organizmów (Ryc. 
4.26a-b), w następstwie duplikacji, wygasania określonych linii, a także takich zja
wisk, jak międzygatunkowa hybrydyzacja czy poziomy transfer. Dane molekularne 
można analizować oddzielnie od morfologicznych, mitochondrialne DNA oddzielnie 
od DNA jądrowego, a kodujące ocinki DNA oddzielnie od niekodujących. Ogólnie 
jednak dzielenie danych zawsze niesie z sobą ryzyko arbitralności, nieodzwierciedlania 
podziałem odrębnych procesów ewolucyjnych.
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ABC D

Ryc. 4.26. Gen ulegać może duplikacji, a różne kopie genu są tracone, lecz te procesy często nie są skore
lowane z procesami specjacji na poziomie organizmu (a), toteż rekonstrukcja filogenezy genu bywa różna 
od rekonstrukcji filogenezy organizmów mających ten gen (b). Jeżeli chcemy dopasować ewolucję genu do 
ewolucji na poziomie organizmów (b), musimy założyć występowanie duplikacji i utrat kopii

Buli i inni (1993) przeprowadzili symulację: dla znanej filogenezy utworzyli dwie 
grupy cech, ewoluujących szybko i wolno. Stwierdzili, że analiza łączna dała wyniki 
mniej zgodne z rzeczywistą filogenezą. Chippindale i Wiens (1994) wskazali, że - 
zgodnie z przewidywaniem - najgorsze wyniki dała analiza cech ewoluujących szybko, 
dla ewoluujących wolno była bliska rzeczywistej filogenezie, a analiza łączna dała do
bre wyniki wówczas, gdy - inaczej niż Buli i inni (1993) ważący cechy tak samo - 
cechom ewoluującym szybko przypisano niższe wagi niż ewoluującym wolno, co jest 
zgodne z ogólnymi zasadami ważenia omówionymi w Rozdziale 4.5. Chippindale 
i Wiens (1994) wykazali, że odpowiednie ważenie cech i kosztów transformacji 
w analizie łącznej pozwala uniknąć większości problemów, wskazywanych przez prze
ciwników tego podejścia. Miyamoto i inni (1994) stwierdzili, że odpowiednie ważenie 
różnych pozycji przy analizie sekwencji paru genów mitochondrialnego DNA zwięk
sza spójność rekonstrukcji dla analizowanych oddzielnie genów. Sullivan (1996) 
przedstawił wyniki analiz dla dwóch genów: choć analiza oddzielna dała zdecydowanie 
różne drzewa, analiza łączna wskazała na drzewo bliskie rzeczywistej filogenezie.

Zwolennicy analizy oddzielnej wskazują, że pozwala ona na ocenę, w jakim stopniu 
drzewa obliczone dla kolejnych zestawów cech znajdują poparcie danymi, a więc jak 
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dobrze różne dane odzwierciedlają ewolucję. Jeżeli jeden zestaw danych przynosi - 
obok jednego drzewa najkrótszego - cały zestaw drzew krótszych zaledwie o jeden 
krok, a dla drugiego zestawu danych drzewo najlepsze jest o kilka kroków krótsze od 
jakiegokolwiek z suboptymalnych, to niewątpliwie drugi zestaw danych zawiera mniej 
homoplazji, jego sygnał filogenetyczny jest silniejszy. Z drugiej strony, w analizie 
łącznej można kolejno wyłączać cechy i całe grupy cech, uzyskując te same informa
cje. Innym argumentem za analizą odzielną jest sytuacja, gdy np. mamy sekwencje 
o długości 2000 nukleotydów i, powiedzmy, 20 cech morfologicznych - tak wielka 
przewaga ilościowa cech molekularnych musi spowodować, że obliczone drzewo bę
dzie odzwierciedlać wyłącznie cechy molekularne. W rzeczywistości jednak rzadko tak 
jest, bowiem tak wielka liczba cech molekularnych jest pozorna: większość pozycji 
będzie identyczna dla wszystkich sekwencji, w wielu wystąpią autapomorfie, więc 
ostateczna liczba cech filogenetycznie informacyjnych będzie podobna jak dla cech 
morfologicznych lub jedynie nieco większa.

Analiza łączna często daje dobre wyniki dla wielkich zestawów różnorodnych da
nych (Wheeler i inni 1993, Allard i inni 1999, Bininda-Emonds 1999). Jak wspomnie
liśmy, jej wielką zaletą jest większa rozdzielczość, wyrażająca się znajdowaniem 
drzew o nielicznych politomiach, a więc większej zawartości informacyjnej. Politomie 
nieuchronnie występują w drzewach zgodności, podsumowujących analizę oddzielną. 
Inna rzecz, że takie drzewa zgodności mogą być bliższe rzeczywistości, przedstawiając 
konserwatywne estymaty filogenezy (Swofford 1991). Niewątpliwa utrata części in
formacji nie musi być jednak uzasadniona większą pewnością wyników - w rzeczywi
stości może być odwrotnie. Ponadto tracimy część informacji o ewolucji cech, bowiem 
politomie pociągają za sobą niepewność tych rekonstrukcji. Analiza oddzielna wiąże 
się też nieuchronnie z arbitralnym wyborem którejś techniki obliczeń drzewa zgodno
ści (Kluge i Wolf 1993), choć w analizie łącznej też obliczamy drzewo zgodności, gdy 
wynikiem jest więcej niż jedno drzewo.

Teoretycznie celem systematyki jest rekonstrukcja kompletnej filogenezy całego 
świata żywego, a analiza wielkich zestawów danych, dla - powiedzmy - paruset takso- 
nów to zadanie, z którym systematycy spotykają się często. Oczywiście dużym pro
blemem jest wówczas niemożność pewnego znalezienia najlepszego drzewa, choć 
z tym w praktyce - jeżeli dane są hierarchiczne i odzwierciedlają rzeczywiście filoge
netyczny sygnał - współcześnie stosowane techniki przybliżone radzą sobie nienajgo- 
rzej. Drugi problem to niekompletność danych: dla jednych taksonów mamy dane 
anatomiczne, gdy dla innych nie, dla taksonów kopalnych brak informacji o częściach 
miękkich, dane molekularne dostępne są wciąż jedynie dla małej części gatunków, 
a tam gdzie są - dotyczą różnych części sekwencji. We wszystkich tych sytuacjach 
warto jednak analizować wszystkie taksony. Można cechy morfologiczne jednego ga
tunku połączyć z molekularnymi innego, choć jest to ryzykowne. Czasem tworzy się 
„hybrydowy gatunek” - gdy np. mamy w obrębie rodzaju 15 gatunków i dla wszyst
kich z nich znamy stany cech morfologicznych, a jedynie dla jednego dysponujemy 
danymi molekularnymi, to możemy w obrębie rodzaju zrekonstruować filogenezę na 
podstawie morfologii, znaleźć plezjomorficzne stany wszystkich cech morfologicznych 
i utworzyć hipotetyczny takson, będący korzeniem drzewa dla rodzaju. Ten właśnie 
zestaw plezjomorficznych cech łączymy z posiadanym zestawem cech molekularnych 
i włączamy do większej grupy taksonów, dla której rekonstruujemy filogenezę. Final
nie „morfologiczne” drzewo dla rodzaju dołączamy do drzewa obliczonego dla całej 
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grupy. Technikę tworzenia takich „superdrzew” (supertrees) zaproponowali Sander- 
son i inni (1998), a Bininda i inni (1999) z powodzeniem użyli dla rekonstrukcji kom
pletnej filogenezy ssaków drapieżnych. Jedną z technik konstruowania superdrzewa 
łącząc drzewa cząstkowe jest metoda MRP, przedstawiona przez Bauma (1992) i Ra- 
gana (1992), zmodyfikowana przez Purvisa (1995); bardzo obiecująca, wymaga peł
niejszego sprawdzenia na rzeczywistych danych.

Jak wiemy, zarówno polimorfizm jak i brakujące dane mogą spowodować błędną 
rekonstrukcję, zwłaszcza gdy rozsiane są w całej macierzy danych. To powoduje 
ostrożność we włączaniu taksonów, dla których brakuje znajomości stanów jednego 
rodzaju cech. Będzie tak, gdy do analizy prowadzonej na danych molekularnych 
i morfologicznych włączamy taksony, dla których informacji molekularnej brak, albo 
gdy włączamy taksony kopalne do analizy, prowadzonej dla cech szkieletów, części 
miękkich i cech molekularnych. Szczęśliwie przeprowadzone przez Wiensa i Reedera 
(1995) symulacje wskazują, że gdy brakujące informacje są skoncentrowane 
w niektórych częściach macierzy, to błędy rekonstrukcji filogenezy są niewielkie. Choć 
zalety analizy łącznej wydają się przeważać nad walorami analizy oddzielnej, bezkry
tyczne użycie tego podejścia budzić musi niepokój. Warto więc przeprowadzić także 
analizę oddzielną, zanim przystąpimy do łącznej.

Rozwiązaniem powyższych kontrowersji może być też warunkowa kombinacja 
(Huelsenbeck i inni 1996). Oczywiście warunkiem analizy łącznej jest odpowiednio 
niewielka niezgodność między zestawami łączonych danych. Teoretycznie część nie
zgodności to wynik błędów losowych - niepełnej reprezentatywności analizowanych 
danych - i takie niezgodności nie wykluczają analizy łącznej. Gdy niezgodności są 
większe, danych nie powinno się łączyć. Rozróżnienie wymaga oczywiście odpowied
niego testu, a brak jakiegoś powszechniej przyjmowanego. Huelsenbeck i Buli (1996) 
zaproponowali test proporcji wiarygodności, analogiczny do stosowanego przy wy
borze najlepszego drzewa w technice maksymalizacji wiarygodności, aby ocenić, czy 
drzewa skonstruowane dla różnych danych różnią się istotnie od siebie (Ho: drzewa są 
identyczne): 2A = lnLi - lnŁ2, gdzie Li i L2 to wiarygodności drzew 1 i 2. Oczywiście 
statystycznie istotna wartość 2A wyklucza analizę łączną. Inny test przedstawili Farris 
i inni (1994). De Queiroz (1993) proponował skorzystanie z wartości poparcia 
(support: patrz Rozdział 4.11) obliczonych techniką bootstrap dla kładów, różniących 
się między drzewami znalezionymi na podstawie oddzielnie analizowanych danych: 
gdy poparcie jest duże, to analizy łącznej prowadzić nie należy. Jest to dyskusyjne, 
bowiem technika bootstrap budzi zastrzeżenia (patrz Rozdział 4.11), a ponadto bywa, 
że te właśnie rejony drzewa obliczonego analizą łączną mają nawet większe poparcie 
niż na drzewach obliczonych oddzielnie.

Dla n genów możemy poszukiwać drzewa w sposób analogiczny w metodzie re
dukcyjnej, znajdując drzewo t o najniższym koszcie, przy czym koszt C(t) danego 
drzewa definiujemy jako:

n
C(r) = c(Gm, i), gdzie c(Gm, t) to koszt „dopasowania” genu m do drzewa r, 

zn+1

czyli liczba duplikacji i delecji genu, które trzeba postulować, aby ewolucję genu m 
przedstawić na drzewie t (Ryc. 4.26b). Jest to więc ściśle technika redukcjonistyczna. 
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Guigó i inni (1996) skonstruowali w ten sposób drzewo, przedstawiające ewolucję 
głównych grup Eukaryota, używając 53 genów. Filogeneza jedynie 17 z nich była 
w pełni spójna z preferowaną na podstawie wszystkich danych filogenezą na poziomie 
organizmów. Powtórna analiza tych samych danych (Page i Charleston 1997) podwyż
szyła ocenę liczby genów ewoluujących zgodnie z ewolucją organizmów do mniej 
więcej połowy, jednak wynik jest dalej niepokojący i każę odnosić się z wielką ostroż
nością do rekonstrukcji filogenez opartych na jednym lub paru zsekwencjonowanych 
genach. Z drugiej strony, dane molekularne zwykle nie obalają filogenez opartych na 
badanych od stuleci cechach morfologicznych, natomiast pozwalają na wyjaśnianie 
tych części filogenez, dla których cechy morfologiczne okazały się niewystarczające 
(Patterson i inni 1993).

Templeton (1983) zaproponował nieparametryczny test porównujący dwa drzewa. 
Do porównania wykorzystujemy najkrótsze drzewa dla obu zestawów danych, a gdy 
drzew najkrótszych jest więcej, to z obu zestawów wybieramy po jednym tak, aby 
drzewa były do siebie najbardziej podobne. Następnie badamy zgodność rozmieszcze
nia stanów poszczególnych cech z obu topologiami: gdy dopasowanie cechy do drzewa 
obliczonego dla innego zestawu danych wymaga znacznie więcej lub mniej kroków niż 
na drzewie, będącym wynikiem analizy tego zestawu cech, do którego należy ta wła
śnie badana, to różnicę trudno przypisać niereprezentatywności danych, będącej na
stępstwem przypadku. Tak więc dla każdej cechy jednego zestawu obliczamy długość 
na topologii utworzonej na podstawie zestawu drugiego i porównujemy z długością na 
topologii utworzonej na podstawie zestawu danych obejmującego tę cechę. Różnicę 
zapisujemy odpowiednio ze znakiem + lub -. Po obliczeniu różnic dla wszystkich cech 
obu zestawów różnice sumujemy. Z sum: dodatniej i ujemnej wybieramy tę, której 
bezwzględna wartość jest wyższa. Istotność różnicy znajdujemy dla tej bezwzględnej 
wartości w tablicach testu sum rang Wilcoxa (Sokal i Rohlf 1995).

Gdy wartość jest statystycznie istotna (< 0,05), drzewa różnią się istotnie i analizę 
łączną uznajemy za nieuprawnioną. Gdy się istotnie nie różnią, prowadzimy analizę 
łączną. Statystycznie istotna niezgodność drzew bywa spowodowana skrajnie różnym 
położeniem któregoś z taksonów na porównywanych drzewach, więc można rozważyć 
pominięcie tego taksonu w dalszej analizie albo prowadzenie analizy łącznej pomimo 
tej niezgodności. Gdy wagi wszystkich cech są takie same i różnice między drzewami 
nie przekraczają jednego kroku, można użyć prostszej wersji testu Templetona, zapro
ponowanej przez Pragera i Wilsona (1988). Polega ona na porównaniu liczby cech le
piej odwzorowanych na każdym z drzew i wykorzystaniu testu dla rozkładu dwumia
nowego. Gdy dwa drzewa obliczono na podstawie sekwencji kwasów nukleinowych, 
Kishino i Hasegawa (1989) przedstawili parametryczny test, wykorzystujący różnicę D 
długości drzew, gdzie D = ZD(0, a to różnica minimalnych liczb substytucji nukle- 
otydów na dwóch drzewach na i-tej informatywnej pozycji. Hipotezę Ho'. D = 0 spraw
dzamy testem Studenta o n - 1 stopniach swobody. Wariancja, dla n informatywnych 
pozycji, dana jest wzorem:

a test Studenta zależnością:
Din 

sD ijn
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Dla niezgodności danych, wchodzących w skład dwóch zestawów, zaproponowano 
indeksy niezgodności (incongruence) I, przyjmujące wartości od zera (doskonała 
zgodność) do 1 (brak jakiejkolwiek zgodności). Dwa z nich to IMf (Mickevich i Farris 
1981) oraz IM (Miyamoto, za Omland 1994). Podobnie jak w analizie wariancji, opie
rają się na partycjonowaniu całkowitej niezgodności danych z drzewami iT na niezgod
ność wewnątrz zestawów danych iw i między zestawami ifl: / = (ir - iw)Hr - i^ir- 
W obu indeksach niezgodność wewnątrz zestawu danych iw oblicza się tak samo: jako 
sumę dodatkowych kroków wymaganych na najkrótszym drzewie dla danej grupy cech 
(sumowanych na obu drzewach łącznie), przekraczających najmniejszą możliwą liczbę 
kroków dla tej liczby cech, występującą przy braku jakichkolwiek homoplazji 
(Swofford 1991). Ogólną niezgodność ir oblicza się różnie: dla Imf dane się łączy 
i oblicza na ich podstawie drzewo, a iT to liczba dodatkowych kroków, ponad mini
mum możliwe przy zupełnym braku homoplazji, policzone na najkrótszym drzewie 
znalezionym dla połączonych danych; dla IM sumuje się dodatkowe kroki danego ze
stawu danych na najkrótszym z drzew obliczonych dla drugiego zestawu (i znów su
muje dane dla obu zestawów). Zgodnie z notacją Swofforda (1991) F(A*b) oznaczamy 
liczbę dodatkowych kroków wymaganych dla danych A na drzewie b, najlepszym dla 
zestawu danych B: jest to zatem liczba kroków ponad minimum określone dla zestawu 
B na drzewie B. Tak więc dla Im- ir = F(A*b) + F(B*a).

4.11. Błędy losowe i systematyczne, wiarygodność znalezionych 
drzew

Jak wielokrotnie mówiliśmy, wszystkie znane techniki analizy filogenetycznej 
znajdują jedno lub więcej drzew, mających odzwierciedlać filogenezę badanej grupy, 
lecz nigdy nie możemy być pewni, czy przedstawiany przez nie obraz historii ewolu
cyjnej jest prawdziwy. Wątpliwości dotyczą zarówno zrekonstruowanej topologii, jak 
i długości gałęzi. Jest więc istotne, by móc określać wiarygodność całych rekonstrukcji 
lub ich fragmentów. Problem nie jest trywialny, bowiem - jak wiemy - większość 
technik analizy filogenetycznej wykracza poza zakres parametrycznej statystyki, a ist
niejące modele statystyczne są za proste, aby móc je wykorzystywać w analizie filoge
netycznej; pomimo to dysponujemy szeregiem kryteriów pozwalających lepiej lub go
rzej oceniać wiarygodność zrekonstruowanych filogenez. Warto jednak pamiętać, że 
brak jakiejkolwiek metody pozwalającej na rutynowe, bezkrytyczne i pewne określa
nie, na ile możemy wierzyć naszym rekonstrukcjom.

Jak dla każdych danych empirycznych, wyróżniamy dwa rodzaje błędów: losowe 
i systematyczne. Błędy losowe są następstwem niereprezentatywności badanej próby, 
co zdarza się często, gdy próba jest za mała. Jeżeli przykładowo w populacji ślimaków 
o fioletowej barwie ciała trafiają się albinosy, z częstością - powiedzmy - 0,001, to 
zdarzyć się przecież może, że wśród trzech badanych osobników trafi się albinos albo 
wręcz wszystkie trzy będą albinotyczne. Podobnie częstość dwóch równoległych sub
stytucji nukleotydów na 300 pozycji łańcucha DNA nie wyklucza, że w danych 200 
pozycjach stwierdzimy pięć takich substytucji, choć oczywiście w obu przykładach 
prawdopodobieństwa takich zdarzeń będą niewielkie. Ze wzrostem wielkości próby 
prawdopodobieństwo błędu losowego maleje, by dla próby nieskończonej (lub całej 
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skończonej populacji) być równe zeru. Błąd systematyczny natomiast pojawia się wów
czas, gdy niespełnione są założenia techniki.

Błąd systematyczny - ocena, sposoby redukcji

Zwiększanie liczebności badanych obiektów - a także liczby analizowanych cech - 
błędu systematycznego nie zlikwiduje, a może go nawet zwiększyć. Przypomnijmy 
choćby omawianą w Rozdziale 4.5 „strefę Felsensteina”, gdy kolejne dane jedynie 
utwierdzają naszą wiarę w prawdziwość błędnej rekonstrukcji. Oczywiście błąd, zależ
nie od znaku, może nas utwierdzać w błędnej, lecz może i zwiększać poparcie praw
dziwej rekonstrukcji. Ponadto błąd systematyczny stanowi poważny problem dopiero 
wówczas, gdy jest duży, a filogenetyczny sygnał słaby. Tym niemniej błąd systema
tyczny w najlepszym przypadku zmniejsza czułość stosowanej techniki. Jak pamięta
my, wszystkie metody rekonstrukcji filogenezy zakładają przekazywanie cech w „pio
nowym” następstwie dziedziczenia przodek - potomek, przy braku (lub niezmiernej 
rzadkości) przekazywania „poziomego”, w następstwie takich zjawisk, jak międzyga- 
tunkowa hybrydyzacja (bynajmniej nie tak rzadka jak niegdyś sądzono: Templeton 
1989), introgresja czy poziomy transport fragmentów genomu przez wirusy. Inne zało
żenie, jak wiemy niejednokrotnie niespełniane a zawsze niemożliwe do jednoznaczne
go potwierdzenia, to wzajemna niezależność cech.

Źródła błędów dla kolejnych technik omawialiśmy w rozdziałach im poświęconych. 
Dla analizy skupisk wszystkie odległości muszą być znane, a dane ultrametryczne 
(obecny zegar molekularny), co rzadko w pełni ma miejsce. Dla technik drzew addy- 
tywnych również nie może być brakujących odległości, a same odległości muszą być 
addytywne; ponadto zwykle nie potrafimy prawidłowo korygować nieobserwowalnych 
zmian (wymaga to znajomości procesu ewolucji i istnienia opisującego go modelu 
matematycznego), a odległości nie są wzajemnie niezależne; kolejnym źródłem błędu 
systematycznego są same odległości, zwykle niedoskonale odzwierciedlające ewolu
cyjne różnicowanie w obrębie badanej grupy. Metoda redukcjonistyczna działa dobrze, 
gdy danych jest wiele (np. długie sekwencje), a różnice między taksonami nieliczne; 
ponadto drzewo musi być gęste, pozbawione długich gałęzi występujących obok krót
kich. Wreszcie technika maksymalizacji wiarygodności wymaga spełniania warunków 
modelu (choć jest dość odporna na ich złamanie), w dodatku im model bardziej złożo
ny, tym więcej potencjalnych źródeł błędu; metoda nienajlepiej też radzi sobie z dłu
gimi gałęziami. We wszystkich wymienionych przypadkach czułość technik spada, 
bowiem spodziewać się możemy systematycznych błędów.

Możemy też podjąć pewne kroki w celu redukcji błędu systematycznego. Jednym 
z nich jest zmiana założeń; gdy przykładowo mamy przesłanki dla uznania, że między 
taksonami zmieniają się istotnie częstości poszczególnych nukleotydów, to celowe jest 
użycie dla odległości transformacji LogDet. Najczęściej jednak jakichś konkretniej
szych przesłanek brak. Warto też pozbywać się długich gałęzi. Niezależność poszcze
gólnych odległości zakładana przez techniki na nich oparte nie jest do końca spełniona, 
a obecność długich gałęzi w takim drzewie (dużych odległości) spowoduje tendencję 
do sumowania błędów, co ostatecznie może spowodować wystąpienie dużego błędu 
systematycznego. Dlatego też w tych metodach nie powinno się włączać do analizy 
więcej jak jednego - dwóch taksonów grupy zewnętrznej, choć możemy oczywiście 
wykorzystać więcej takich taksonów, lecz kolejno. Dla odmiany użycie wielu takso- 
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nów nienależących do grupy wewnętrznej jest pożądane w technice redukcjonistycznej, 
bowiem pozwala dzielić długie gałęzie; oczywiście nie jest tak, gdy użyjemy np. 
dwóch blisko z sobą spokrewnionych, a odległych od grupy wewnętrznej taksonów. 
Taksony zewnętrzne powinny w miarę równo porozcinać długie gałęzie. Oczywiście 
długie gałęzie wewnątrz grupy wewnętrznej tak samo mogą być źródłem błędu.

Paradoksalnie, choć czas obliczeń rośnie gwałtownie z liczbą taksonów i już dla 
mniej więcej 20 stosować musimy techniki przybliżone, to chcąc w sposób jak naj
pewniejszy ustalić pokrewieństwa między, powiedzmy, pięciu taksonami, najlepiej 
dołączyć do nich, powiedzmy, 15 jak najbliżej z nimi spokrewnionych, znaleźć (choć
by techniką przybliżoną) MPR, po czym usunąć zeń te dodatkowe taksony, nie zmie
niając wzajemnego położenia tych pięciu. Warto też usunąć dane niepewne lub wyraź
nie zawierające niewiele sygnału filogenetycznego - przykładem szczególnie zmienne 
odcinki sekwencji. Oczywiście nieuniknione jest ryzyko arbitralnych decyzji, jednak 
arbitralności i tak nie jesteśmy w stanie całkowicie uniknąć w analizie filogenetycznej. 
Choćby wybór sekwencjonowanego odcinka kwasu nukleinowego, zwykle dobranego 
tak, aby jego zmienność między taksonami najlepiej umożliwiała rekonstrukcję pokre
wieństw na danym poziomie uniwersalności. Jeżeli więc fragment sekwencji, wybranej 
np. dla rekonstrukcji pokrewieństw między rodzinami, wykazuje zmienność między 
najbliższymi sobie gatunkami, to zalety jego usunięcia z analizy niewątpliwie przewa
żą nad ryzykiem następstw arbitralności. Także omówione w Rozdziale 4.5 ważenie 
cech powinno zmniejszać błąd systematyczny.

Analityczne podejście do techniki jest najprostszą i precyzyjną metodą oceny wia
rygodności wyników, jeżeli tylko (jak w przypadku analizy skupisk) model jest na tyle 
prosty, że możemy zwyczajnie sprawdzić spełnianie jego założeń. Dla analizy skupisk 
prowadzonej techniką UPGMA Nei i inni (1985) przedstawili analityczną metodę es
tymacji błędu znalezionych długości wewnętrznych gałęzi, a Rzhetsky i Nei (1992a, 
1993) stworzyli wydajny algorytm obliczania błędu standardowego długości drzewa 
znalezionego metodą minimalnej ewolucji, wykorzystując technikę najmniejszych 
kwadratów. Niestety, możliwe jest znalezienie statystycznie istotnych wartości Pc dla 
długości gałęzi, pomimo że badane drzewo jest błędne (Sitnikova 1995, Sitnikova 
i inni 1996), ponadto test jest odpowiedni jedynie dla drzewa przedstawiającego po
krewieństwa między blisko spokrewnionymi taksonami (Nei i Kumar 2000). Teore
tycznie wiarygodność drzew obliczonych różnymi technikami sprawdzać możemy, 
porównując wyniki analiz ze znaną filogenezą: problemem jest to, że w praktyce 
takimi „znanymi filogenezami” dysponujemy jedynie wyjątkowo - dla organizmów 
hodowanych w laboratorium. Hillis i inni (1992) hodowali bakteriofaga T7 w obecno
ści mutagenu, po czym zrekonstruowali tę znaną z laboratorium filogenezę różnymi 
metodami (UPGMA, Fitch-Margoliash, Cavalli-Sforza, technika redukcjonistyczna). 
Wszystkie techniki prawidłowo zrekonstruowały rzeczywiste drzewo, a metoda reduk
cjonistyczna wiernie odtworzyła 97,3% ancestralnych stanów cech, jednak wyniki te są 
niezbyt miarodajne, bowiem drzewo było łatwe do rekonstrukcji. Leitner i inni (1996) 
podobnie wykorzystali znaną filogenezę wirusa HIV. Bardziej realistyczne oceny wia
rygodności różnych technik rekonstrukcji filogenezy można uzyskać, rekonstruując 
drzewa dla organizmów, których pokrewieństwa są ustalone w sposób niewątpliwy, np. 
na podstawie rozległych danych morfologicznych, embriologicznych, paleontologicz
nych itp. (Kumazawa i Nishida 1995, Nei i Kumar 2000). Omówione w poprzednim
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rozdziale przypadki zgodności filogenez znalezionych różnymi technikami lub na pod
stawie różnych danych to kolejna metoda sprawdzania ich wiarygodności.

Ryc. 4.27. Zdolność do znajdowania prawdziwej filogenezy dla UPGMA (po lewej) i techniki kladystycz- 
nej (po prawej), przy różnych długościach kolejnych gałęzi, jak na rozmieszczonych wokół rogów kwadra
tów rysunkach (dokładniejsze wyjaśnienia w tekście). Przedstawione dane to procent przypadków odnale
zienia prawdziwego drzewa dla określonej kombinacji długości gałęzi. W strefie Felsensteina (lewy gómy 
róg) obie techniki nie są w stanie znajdować prawidłowych rekonstrukcji. Z Huelsenbecka i Hillisa (1993)

Inną metodą oceny spójności różnych technik są komputerowe symulacje, prze
prowadzane najczęściej na czterotaksonowych nieukorzenionych drzewach. Najpierw 
tworzymy drzewo, o określonej topologii i długości gałęzi, po czym odpowiednio do
bieramy do tego drzewa model ewolucji. Wykorzystując ten model, generujemy sy
mulowane dane (najczęściej są to sekwencje kwasów nukleinowych), generowanie 
przeprowadzamy wielokrotnie, dla otrzymania wielu (zwykle kilkuset) zestawów. Na
stępnie dla każdego zestawu znajdujemy drzewo najlepiej spełniające badane kryte
rium optymalizacji i w końcu liczymy, jaka część obliczonych drzew była zgodna 
z drzewem, dla którego dobraliśmy model. Takie symulacje mają bogatą literaturę (Nei 
1991: omówienie wcześniejszych studiów, Hasegawa i inni 1991, Rzhetsky i Nei 
1992a, Hasegawa i Fujiwara 1993, Kim i inni 1993, Kuhner i Felsenstein 1994, Gaut 
i Lewis 1995, Huelsenbeck 1995, Nei i inni 1995). Huelsenbeck i Hillis (1993) badali 
zachowanie różnych technik dla czterotaksonowych drzew o różnych długościach ga
łęzi. Rycina 4.27 przedstawia porównanie spójności rekonstrukcji dla analizy skupisk 
metodą UPGMA i nieważonej metody redukcjonistycznej. Kwadraty wyznaczają 
„przestrzeń topologiczną” drzew - skrajne przypadki to drzewo o równych krótkich 
gałęziach (lewy dolny róg), równych długich gałęziach (prawy gómy róg: wzdłuż 
przekątnej lokują się drzewa o równych długościach gałęzi), drzewo o dwóch gałęziach 
terminalnych długich, a pozostałych dwóch terminalnych oraz wewnętrznej krótkich 
(lewy gómy róg: jest to, jak wiemy, „strefa Felsensteina”), a w prawym dolnym rogu 
drzewo o dwóch gałęziach terminalnych krótkich, dwóch długich i tak samo długiej 



201

gałęzi wewnętrznej. Jak widzimy, obie techniki zupełnie nie radzą sobie w „strefie Fel- 
sensteina”, metoda redukcjonistyczna daje spójne wyniki w szerszym zakresie niż 
UPGMA, a zachowanie obu zależy od proporcji i długości gałęzi. Spójność rekon
strukcji jest największa dla gałęzi krótkich i o równych długościach. Stosunkowo naj
lepiej zachowywały się techniki maksymalizacji wiarygodności i ważona redukcjoni
styczna.

Warto jednak zauważyć że, jak zwrócili na to uwagę Nei i Kumar (2000), spójność 
technik dla biologicznie realistycznych sytuacji jest daleko lepsza: Huelsenbeck i Hillis 
(1993) przeprowadzili symulacje dla skrajnie małych i skrajnie wielkich odległości p 
między sekwencjami, gdy w rzeczywistości tak wielkich odległości niemal nigdy nie 
spotykamy. Przy tak dalekich taksonach, dla których mogłyby wystąpić, napotykamy 
trudności współosiowania, a także wysoki poziom szumu informacyjnego. Dla danych 
rzeczywistych „przestrzeń topologiczna” jest daleko mniejsza, ograniczając się do le
wej dolnej części kwadratu (mniej więcej ćwiartki albo i mniej: Nei i inni 1995, Rzhet- 
sky i Sitnikova 1996), a tam różne techniki zachowują się w sumie podobnie (Nei 
i Kumar 2000). Dla testowanych czterotaksonowych drzew oznaczmy długości gałęzi - 
mierzone liczbą spodziewanych substytucji na pozycję sekwencji - jako a, b i c (Ryc. 
4.27). Symulacje wykazały, że gdy a = b = c i a zawiera się w przedziale <0,1, 0,5>, 
praktycznie wszystkie metody zapewniają poprawną rekonstrukcję, jeżeli tylko liczba 
nukleotydów n > 100. Gdy 0,1 < a < 0,5, a b i c są zbliżone do 0,05, technika maksy
malizacji wiarygodności jest lepsza od dołączania sąsiada, a najgorzej zachowuje się 
metoda redukcjonistyczna (Hasegawa i inni 1991, Hasegawa i Fujiwara 1993, Tateno 
i inni 1994, Huelsenbeck 1995). Natomiast gdy a, b i c zawierają się w przedziale 
<0,01, 0,025> i n zbliża się do 1000, to wszystkie trzy metody dobrze znajdują prawi
dłową rekonstrukcję (Tateno i inni 1994). Jeżeli jednak para długich gałęzi terminal
nych znajduje się na jednym końcu gałęzi wewnętrznej, a para krótkich na długim, re
latywna spójność technik się zmienia (Nei 1996, Russo i inni 1996): metoda maksy
malizacji wiarygodności jest najmniej spójna, znacznie lepiej zachowują się technika 
redukcjonistyczna i dołączania sąsiada, ta ostatnia najlepiej. Wynika to z tendencji do 
przyciągania krótkich/długich gałęzi, cechującej zarówno metodę redukcjonistyczną, 
jak i dołączania sąsiada.

Nawet przy takiej samej częstości zmian na wszystkich gałęziach nieważona tech
nika redukcjonistyczna może być bardziej spójna niż maksymalizacji wiarygodności. 
Widać więc, że już dla czterotaksonowego drzewa nie jesteśmy w stanie ocenić, która 
z metod jest najbardziej spójna. Symulacje dla większej liczby taksonów były nielicz
ne, a jeżeli odległości między taksonami mają się mieścić w biologicznie realistycz
nych granicach, to długość wewnętrznych gałęzi maleje na tyle, że prawdopodobień
stwo znalezienia właściwego drzewa gwałtownie się zmniejsza, chyba że użyjemy dłu
gich sekwencji, co zwiększa czas obliczeń ponad akceptowalną miarę. Ogólnie mak
symalizacja wiarygodności jest lepsza niż dołączanie sąsiada, a to ostatnie niż niewa
żona technika redukcjonistyczna, lecz różnice nie są wielkie (Nei i Kumar 2000). Znów 
też musimy przypomnieć, że wszystkie modele substytucji są niezbyt realistyczne. Gdy 
HSstad i Bjórklund (1988) do generacji zestawów danych w symulacjach użyli para
metrów obserwowanych dla mitochondrialnego genu cytochromu b, wszystkie trzy 
metody były równie dobre. Dopóki nie ma skrajnego zróżnicowania tempa ewolucji 
między gałęziami, techniki wydają się podobnie spójne.
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Ryc. 4.28. Prawdopodobieństwa znalezienia prawdziwego drzewa (oś rzędnych) w zależności od długości 
użytych sekwencji (oś odciętych) dla różnych technik rekonstrukcji filogenezy, obliczone dla dwóch czte- 
rotaksonowych nieukorzenionych drzew, z których jedno ma wszystkie gałęzie tej samej długości (gómy 
wykres), a drugie dwie dłuższe od pozostałych (dolny wykres). Dokładniejsze wyjaśnienia w tekście. 
Z Huelsenbecka i innych (1996)

Jak wiemy, metoda rekonstrukcji jest spójna, gdy w miarę wzrostu liczby danych 
rośnie prawdopodobieństwo znalezienia prawdziwej filogenezy, a gdy danych jest nie
wiele, najczęściej rozpatruje się przykłady krótkich sekwencji - praktycznie każda 
technika zawodzi tym bardziej, im wyższe jest T, czyli liczba taksonów terminalnych. 
Prawdopodobieństwo rośnie jednak różnie dla różnych metod i różnych długości gałę
zi. Warto przytoczyć przykład symulacji (Ryc. 4.28) przeprowadzonych przez Huel
senbecka i innych (1996). Jak widać, dla wszystkich gałęzi tej samej długości - choć 
długich - zarówno ważona technika redukcjonistyczna, jak i maksymalizacji wiary
godności już dla sekwencji długości około 150 nukleotydów osiągały prawdopodo
bieństwo znalezienia prawidłowej rekonstrukcji bliskie 1, takie prawdopodobieństwo 
dla nieważonej techniki redukcjonistycznej wymagało już ponad tysiąca nukleotydów, 
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dla UPGMA i dołączania sąsiada - ponad 10 000, a technika niezmiennych Lake’a 
niezmiennie nie przekraczała prawdopodobieństwa 0,4. Dla drzewa o dwóch gałęziach 
terminalnych znacznie dłuższych od pozostałych gałęzi UPGMA dołączanie sąsiada 
i nieważona technika redukcjonistyczna ze wzrostem liczby nukleotydów wykazywały 
spadek prawdopodobieństwa znalezienia prawidłowej rekonstrukcji (czyli były nie
spójne), gdy techniki maksymalizacji wiarygodności (najlepsza w tym przypadku), 
dołączania sąsiada i ważona redukcjonistyczna osiągały wszystkie p bliskie 1 przy 
około 1000 nukleotydach. Dla bardzo krótkich sekwencji rekonstrukcja prawidłowa 
jest mało prawdopodobna, jakiejkolwiek techniki byśmy nie użyli.

Nei i inni (1998) stworzyli symulowane drzewo, dla którego przyjęli model ewolu
cji Jukesa i Cantora i wygenerowali 500 zestawów sekwencji, po czym rekonstruowali 
drzewa technikami minimalnej ewolucji, redukcjonistyczną i maksymalizacji wiary
godności, dla każdego z obliczonych drzew zapisując wartość kryterium optymalizacji. 
Symulacje przeprowadzili dla sekwencji o długości n równej 100, 300 i 600. Dla 
n=100 wiele drzew miało niższą wartość kryterium niż drzewo modelowe, więc 
prawdopodobieństwo znalezienia prawdziwej rekonstrukcji było niskie, lecz już dla n 
= 600 przekraczało 0,8. Co istotne, poszukiwanie najlepszego drzewa prowadzono za
równo metodą pewną, jak i heurystyczną i wyniki dla tej ostatniej były praktycznie 
równie dobre jak dla pewnej (Nei i Kumar 2000).

W sumie wydaje się, że podczas gdy UPGMA często zawodzi, a nieważona techni
ka redukcjonistyczna jest podatna na błędy systematyczne, to w większości przypad
ków wszystkie pozostałe metody są podobnie spójne, dając podobnie wiarygodne 
drzewa. Wątpliwości dotyczą krótkich, słabo popartych gałęzi, ale zwykle pozostaną 
one niepewne, bez względu na użytą technikę. Tym niemniej warto zawsze spróbować 
różnych metod, a obliczone drzewa poddać jak największej liczbie różnorodnych te
stów wiarygodności, mimo że wiele z nich budzi szereg zastrzeżeń i ma małą moc. 
Ponadto znów musimy podkreślić, że każda technika da drzewa błędne, gdy niespeł
nione są jej warunki, np. model korekcji nieobserwowalnych substytucji nukleotydów 
jest nieodpowiedni (Penny i inni 1993).

Ocena wiarygodności całego drzewa

Mając obliczone drzewo, możemy oceniać wiarygodność zarówno całego drzewa, 
jak i poszczególnych tworzących je kładów. Zajmijmy się najpierw metodami oceny 
wiarygodności całego drzewa. Większość rozważań dotyczyć będzie kladogramów 
obliczonych techniką redukcjonistyczną, bowiem najwięcej wiemy o tej właśnie meto
dzie. Dane słabiej lub silniej popierają MPR, czyli różnią się intensywnością sygnału 
filogenetycznego. Gdyby wszystkie potencjalnie informatywne filogenetycznie stany 
cech występowały w takiej samej liczbie, to wszystkie w pełni dychotomicznc topolo
gie miałyby tę samą długość, więc dane byłyby filogenetycznie nieinformatywnc: Go- 
loboff (1991) określił je jako niedecyzyjne. Dane decyzyjne natomiast są podstawą 
rekonstrukcji drzew, różniących się długością: im bardziej, tym dane są lepsze, bardziej 
decyzyjne. Decyzyjność danych (data decisiveness — DD) definiuje się jako: 

S-M ’
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gdzie S to średnia długość wszystkich możliwych dychotomicznych kladogramów, S to 
stwierdzona długość kladogramu MPR, a M to najmniejsza możliwa długość kladogra- 
mu, przy zupełnym braku homoplazji. Oczywiście im wyższa wartość DD, tym bardziej 
obliczone na podstawie danych kladogramy różnią się długością. Przybiera wartości 
w przedziale <0, 1>, gdzie 1 to zupełny brak konfliktów w danych, a 0 to dane całkowi
cie niedecyzyjne; jego wartość nie zależy od obecności cech nieinformatywnych. DD nie 
musi korelować z liczbą MPR ani nie ma wyraźniejszego związku z tym, w jakim stop
niu MPR są lepsze od pozostałych drzew. Niska wartość DD wskazuje, że podstawy 
uznania MPR za lepszy od pozostałych drzew są słabe, lecz wysoka nie upewnia nas 
w wyborze MPR, bowiem rozkład wartości DD jest nieznany - teoretycznie można by 
oceniać istotność DD próbkowaniem numerycznym, np. permutując dane.

Hillis (1991) oraz Hillis i Huelsenbeck (1992) zaproponowali badanie kształtu 
rozkładu długości drzew obliczonych dla analizowanych danych (distribution of cla- 
dogram lengths - DCL), wszystkich lub losowej próby (Rozdział 4.9), gdy taksonów 
jest więcej. Już Fitch (1979, 1984) zauważył, że dane niehierarchiczne bądź słabo hie
rarchiczne dają drzewa, których długość ma rozkład symetryczny, mniej więcej nor
malny; dla danych hierarchicznych spodziewać się możemy rozkładu lewoskośnego, 
tzn. z wyraźnym ogonem po lewej stronie: jedynie wówczas nieliczne drzewa są nie
wiele krótsze od MPR. Hillis i Huelsenbeck (1992) wykazali, że miarą hierarchiczności 
danych jest stopień lewoskośności rozkładu, dany standardową statystyką gi, dla n 
drzew długości L i odchylenia standardowego s długości drzew (Sokal i Rohlf 1995):

Huelsenbeck (1991) porównał rozkłady DCL dla drzew obliczonych na podstawie 
rzeczywistych danych i danych losowych, wykorzystując g\. Gdy dane odpowiadały 
jednemu MPR, DCL było silnie lewoskośne, gdy MPR było wiele, to rozkład był nie
odróżnialny od otrzymanego dla danych losowych. Z drugiej strony, przypadkowe 
zgodności w losowych danych również dawały hierarchiczny obraz - lewoskośny 
DCL, więc gi zwykle było ujemne - należało więc poszukiwać niższej („bardziej ne
gatywnej”) wartości dla danych hierarchicznych, w porównaniu z losowymi. Test DCL 
budzi wiele zastrzeżeń. Lewoskośność wystąpi wówczas, gdy określony stan cechy 
występuje u nielicznych taksonów, w niewielkiej części drzewa: można to np. osiągnąć 
dla danych losowych, duplikując któryś z taksonów. Hillis (1991) zaproponował znaj
dowanie takich taksonów/kladów, poprzez obliczanie wartości gi dla danych, w któ
rych kolejno eliminuje się po taksonie, a także porównywania rozkładu z rozkładami 
generowanymi losowo, dla ustalenia poziomu istotności wartości parametru. Losowe 
generowanie danych jest obliczeniowo znacznie szybsze od omówionych dalej permu- 
tacji danych rzeczywistych.

Brak lewoskośności stwierdzimy w przypadkach, gdy stan cechy dzieli taksony na 
dwie grupy podobnie liczne. Symulacje Huelsenbecka (1991) zakładały stałe prawdo
podobieństwo zmian wzdłuż wszystkich gałęzi drzewa. Tempo ewolucyjnych zmian 
wpływa zarówno na wartość gi, jak i rzeczywiście na liczbę MPR i drzew niewiele od 



205

MPR dłuższych. Najwyższe wartości gi i nieliczne MPR znajdujemy wówczas, gdy 
tempo jest umiarkowane. Gdy jest niskie, to większość cech jest niezmienna i wystę
puje szereg autapomorfn (gi = 0); gdy jest wysokie, to rozkład stanów cech staje się 
praktycznie niezależny od topologii drzewa (skośność jest niewielka). Skośność nie 
zależy od liczby cech, co nie jest pożądane dla miary wiarygodności rekonstrukcji, po
nadto skośność wystąpi zawsze, gdy mediana jest większa od średniej, choć „ogona” 
może nie być. Do tego obliczenia skośności są proste dla niewielu taksonów: dla ich 
większej liczby musimy użyć losowej próby drzew, a obecność w niej nielicznych 
w końcu drzew z „ogona” jest mało prawdopodobna. W sumie więc rozkład DCL jest 
słabym i mało wiarygodnym testem hierarchiczności danych. Ponadto rzeczywista hie- 
rarchiczność może też być następstwem nie filogenetycznego sygnału, a obciążenia 
danych różnymi frekwencjami nukleotydów w sekwencjach, albo wynikać z konwer
gencji.

Faith i Cranston (1991) zaproponowali test permutacyjny (permutation taił proba- 
bility - PTP). Zwrócili oni uwagę na to, że przy licznych homoplazjach sygnał filoge
netyczny bywa tak słaby, iż rekonstrukcja przeprowadzona na porównywalnym zesta
wie danych, w którym kladystyczne związki (kowariancje) między cechami zastąpiono 
związkami powstałymi w wyniku przypadku, dać może MPR o podobnej lub nawet 
niższej długości, a wówczas wiarygodność rekonstrukcji przeprowadzonej na oryginal
nych danych jest oczywiście bardzo niska. PTP polega na permutacji macierzy danych 
w ten sposób, że częstości poszczególnych stanów cech pozostają niezmienione, po
nadto nie permutuje się cech dla taksonów grupy zewnętrznej. Permutacje przeprowa
dza się niezależnie, kolejno dla każdej z cech. Dla takiej macierzy znajduje się MPR 
i odnotowuje jego długość. Permutacje powtarza się, powiedzmy, 99 razy (oczywiście 
im więcej permutacji, tym lepiej), otrzymując w ten sposób 99 + 1 macierzy i z nich 
99 + 1 MPR. Ostatecznie liczymy te kladogramy, które były tej samej długości bądź 
krótsze niż MPR obliczony dla oryginalnych danych. Hipoteza Ho zakłada brak klady- 
stycznej struktury danych; jeżeli więc kladogramów krótszych od obliczonego dla ory
ginalnych danych było mniej niż pięć, to PTP < 0,05, a więc hipotezę Ho możemy od
rzucić z prawdopodobieństwem 0,05. Gdy brak kladogramów o długości równej lub 
mniejszej od MPR obliczonego dla danych oryginalnych, Faith i Cranston (1991) za
proponowali umowną wartość PTP = 0,01.

Oczywiście przy większej liczbie taksonów stukrotne znalezienie najkrótszego 
drzewa będzie bardzo czasochłonne, a dla jeszcze większej liczby - zwyczajnie nie
możliwe. Proponowano obliczenie drzewa dla danych oryginalnych techniką pewną, 
a dla permutowanych - metodami przybliżonymi, jednak wówczas należy spodziewać 
się zaniżonych wartości PTP, czyli zawyżonego estymatu wiarygodności rekonstrukcji. 
Inna możliwość, to użycie tej samej przybliżonej techniki; wtedy zaniżanie wartości 
PTP może być jeszcze większe, bowiem dla danych losowych spodziewać się należy 
szczególnie licznych lokalnych optimów długości drzewa. Kitching i inni (1998) oma
wiają jeszcze inne próby estymacji wartości PTP dla większej liczby taksonów, rów
nież niezbyt pewne. Test PTP budzi jednak poważniejsze zastrzeżenia (Bryant 1992, 
Carpenter 1992, Kitching i inni 1998). Jeżeli nawet filogenetyczny sygnał w naszych 
danych jest słaby, to i tak macierz danych zestawia starannie wybrane cechy. Cechy te 
mają określone biologiczne znaczenie, gdyż starannie rozważono - zgodnie z całą wie
dzą- homologie, synapomorfie, serie transformacyjne, itd., a kladogram odzwierciedla 
biologiczne związki między cechami. Porównywanie go więc z drzewami obliczonymi 
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dla losowo przemieszanych danych (a zdarzyć się może, że po takim przemieszaniu 
rekonstrukcje będą bardziej spójne, choć przecież pozbawione jakiegokolwiek biolo
gicznego sensu) budzić musi poważne wątpliwości. Ponadto „statystyka PTP” założeń 
parametrycznej statystyki nie spełnia: technika permutacji została zaproponowana bez 
jakiegokolwiek uzasadnienia, czemu akurat permutacje i akurat w ten sposób przepro
wadzane, ponadto badane dane nie są losową próbą, a wręcz odwrotnie - starannie wy
branym zestawem. W sumie więc obliczanie poziomu istotności jest nieuprawnione. 
PTP może być co najwyżej wskazówką, na ile intensywny jesf sygnał filogenetyczny. 
Jeśli długość MPR dla danych oryginalnych o wiele niższa od długości dla permuto- 
wanych wskazuje na hierarchiczną strukturę danych i zwiększa nasze zaufanie do obli
czonego drzewa, to występowanie drzew o podobnej długości obliczonych dla danych 
permutowanych takiej struktury nie wyklucza. Fu i Murphy (1999) uznali jednak PTP, 
na podstawie zachowania dla danych symulacyjnych i rzeczywistych, za dobrą metodę 
wykazywania kowariancji cech i wartościowania poziomu sygnału filogenetycznego 
w danych, zwłaszcza dla sekwencji DNA zawierających liczne homoplazje. Inne tech
niki permutacyjnych testów obecności struktury filogenetycznej w danych przedstawia 
Alroy (1994), wymagają one jednak sprawdzenia.

Goldman (1993) zaproponował użycie omówionego już w Rozdziale 4.6 testu pro
porcji wiarygodności do oceny, czy bardziej złożony model ewolucji lepiej wyjaśnia 
dane - daje lepsze drzewo. Jak pamiętamy, bardziej złożony model może lepiej wyja
śniać procesy ewolucyjne, lecz wymaga dłuższych obliczeń i jest bardziej podatny na 
błędy losowe. Zaczynamy więc od najprostszego modelu, a gdy bardziej złożony staty
stycznie istotnie jest lepszy, odrzucamy ten prostszy. Nie znaczy to oczywiście, że ten 
bardziej złożony jest właściwy, a jedynie że prostszy jest za prosty. Teraz uznajemy ten 
bardziej złożony za prostszy i porównujemy z kolejnym, jeszcze bardziej złożonym. 
Oczywiście test wymaga znajomości rozkładu wartości A - jak wiemy (Rozdział 4.6), 
zastosowanie rozkładu %2 budzi zastrzeżenia. Goldman (1993) zaproponował więc 
użycie symulacji dla zbadania rozkładu statystyki A. Drzewo i parametry modelu są 
estymowane przy założeniu, że prostszy model jest właściwy, po czym te estymaty 
drzewa i procesu służą do generacji wielu zestawów danych, każdy tej samej wielkości 
co dane oryginalne. Na ich podstawie oblicza się drzewa, ich wiarygodności tworzą 
rozkład dla hipotezy Ho. Jedną z wad techniki jest to, że bardziej zgodny z rzeczywi
stością model ewolucji niekoniecznie musi umożliwiać rekonstrukcję filogenezy bar
dziej zgodną z prawdziwą (patrz Rozdział 4.6). Nie można natomiast użyć testu pro
porcji wiarygodności dla porównania dwóch alternatywnych topologii obliczonych 
techniką ML, bowiem miałby on zero stopni swobody (Felsenstein 1988), a funkcja 
wiarygodności nie zachowuje ciągłości i różniczkowalności (Yang i inni 1995).

Ocena wiarygodności poszczególnych kładów

Przy braku homoplazji, im więcej synapomorfii określa dany kład, tym pewniejsze 
jest jego wyodrębnianie. Gdy występują homoplazje - jak niemal zawsze ma miejsce - 
to proste kryterium przestaje być użyteczne. Jedną z metod określania stopnia poparcia 
danego kładu analizowanymi danymi jest miara poparcia Bremera (Bremer support: 
Bremer 1988, 1994, Kitching i inni 1988: używa się też terminów decay index lub 
support index). Poparcie Bremera obliczamy jako liczbę dodatkowych kroków na 
drzewie konieczną, aby kład znikł z drzewa pełnej zgodności - a więc im więcej takich 
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kroków trzeba, tym większa wartość poparcia Bremera, tym większa wiarygodność 
rozpatrywanego kładu. Gdy mamy jeden MPR, poparcie Bremera dla wszystkich kła
dów musi być >1. Gdy MPR jest więcej, to nieuchronnie niektóre z kładów znikną już 
z drzewa pełnej zgodności obliczonego dla wszystkich MPR, a więc ich poparcie Bre
mera będzie równe zeru. Dla obliczenia poparcia Bremera znajdujemy wpierw drzewo 
pełnej zgodności dla wszystkich MPR, następnie dla tego drzewa pełnej zgodności lub 
MPR (gdy jest jeden) i wszystkich drzew dłuższych o jeden krok od MPR znów obli
czamy drzewo pełnej zgodności: te kłady, które wówczas znikną (wejdą w skład poli- 
tomii), będą miały poparcie równe 1. Następnie obliczamy drzewo pełnej zgodności 
dla tego drzewa pełnej zgodności i wszystkich drzew dłuższych od MPR o dwa kroki, 
i tak dalej, aż wszystkie kłady znikną z drzewa pełnej zgodności - w ten sposób dla 
każdego z kładów określiliśmy miary poparcia Bremera. Oczywiście w przypadku cał
kowitego braku homoplazji poparcie Bremera będzie równe liczbie kroków na danej 
gałęzi, czyli długości tej gałęzi. Suma poparcia dla kolejnych gałęzi to ogólne popar
cie (total support - TI) dla całego kladogramu. Wartość TI nie może przekroczyć cał
kowitej długości kladogramu, a więc TI możemy skalować: jako proporcję TI do dłu
gości kladogramu: ti = TUL. Gdy drzewo pełnej zgodności dla wszystkich MPR jest 
jedną politomią, to ti = 0; gdy brak homoplazji, ti = 1. Wysoka wartość ti wskazuje na 
dużą wiarygodność drzewa i tworzących go kładów, lecz niska nie wyklucza istnienia 
kładów, dla których poparcie Bremera jest wysokie. W sumie poparcie Bremera to 
użyteczna miara wiarygodności kolejnych fragmentów drzewa, choć nie jest jasne, jak 
duża wartość poparcia musi charakteryzować dobrze poparte kłady.

Davis (1993) zaproponował indeks stabilności kładu (clade stability index - CSI)- 
Cechy stopniowo usuwa się z macierzy, najpierw pojedynczo, później coraz większymi 
grupami, aż kład znika z drzewa pełnej zgodności obliczonego dla wszystkich MPR 
z tak zredukowanej macierzy danych. Wówczas określamy CSI jako proporcję liczby 
cech, które musiały zostać usunięte z macierzy, aby kład znikł z drzewa pełnej zgodno
ści, do całkowitej liczby cech filogenetycznie informatywnych w wyjściowej, pełnej 
macierzy. Przy większej liczbie cech obliczenia CSI mogą być zbyt czasochłonne. 
Davis (1993) zaproponował przybliżone obliczenia CSI w takich przypadkach. War
tość CSI silnie zależy od liczby cech w macierzy, ponadto nie daje się sensownie obli
czać dla cech wielostanowych uporządkowanych. Poparcie Bremera wydaje się więc 
znacznie lepszym parametrem.

Faith (1991) zaproponował test permutacyjny zależny od topologii (topology
dependent permutation tail probability test - T-PTP) dla badania monofiletyczności 
danej grupy taksonów. Parametrem jest różnica długości najkrótszych drzew, z których 
na jednym badana grupa jest monofiletyczna, a na drugim nie. Rozkład parametru 
określamy techniką permutacji danych, z których następnie oblicza się oba najkrótsze 
drzewa. Wartość parametru zależy od struktury danych, niemającej związku 
z monofiletycznością testowanej grupy; T-PTP jest mało użytecznym sprawdzianem tej 
monofiletyczności.

Li i Gouy (1991) przedstawiają szereg metod testowania, czy długość określonej 
gałęzi wewnętrznej drzewa obliczonego na podstawie addytywnych odległości jest 
statystycznie istotnie różna od zera. Gdy nie jest, to topologia drzewa, na którym wy
stępuje ta gałąź, jest raczej błędna (Sitnikova i inni 1995). Drzewo (a) (Ryc. 4.29a) jest 
identyczne z drzewem (b) (Ryc. 4.29b) jedynie wówczas, gdy długości gałęzi są 
b = b' = 0, i wtedy rzeczywistą topologię przedstawia drzewo (c) (Ryc. 4.29c). Dla
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drzew opartych na odległościach możemy więc przedstawić hipotezę zerową Ho: dłu
gość gałęzi <0, a w naszym przypadku odrzucenie Ho: b<0 jest testem wiarygodności 
topologii. Dla dostatecznie dużej liczby taksonów T rozkład długości gałęzi zbliża się 
do normalnego (Rzhetsky i Nei 1992a), można więc wykorzystać standardową staty
stykę Z do testowania istotności różnicy od zera (Sokal i Rohlf 1995). Możemy np. 
sprawdzić monofiletyczność grupy taksonów 1 i 2 (Ryc. 4.29): odrzucić musimy hipo
tezę Hq: b < 0, natomiast długość c nie ma tu znaczenia. Dla sprawdzenia identyczności 
drzew (a) i (b) drzewo (c) jest „drzewem zerowym” - jego odrzucenie wyklucza tę 
identyczność. Takie testy są odpowiednie jedynie dla drzew opartych na odległościach, 
gdzie długości prawdziwych topologii muszą być dodatnie, a obliczonych niekoniecz
nie, natomiast nie nadają się dla technik redukcjonistycznej i maksymalizacji wiary
godności, gdzie długości gałęzi zawsze są dodatnie, toteż nie jesteśmy w stanie sfor
mułować hipotezy zerowej.

b -------- 1
r O

OJ
A

-------------5
a

Ryc. 4.29. Drzewo (a) jest identyczne z drzewem (b) jedynie wówczas, gdy b = b' = 0 (c), bez względu na 
wartość c. Drzewo (c) jest więc „drzewem zerowym” hipotezy o identyczności drzew (a) i (b)

Felsenstein (1988b) zaproponował testowanie hipotezy Ho: b = 0 znanym nam te
stem proporcji wiarygodności, bowiem gdy dla jednego z drzew b = 0, a dla drugiego 
b > 0, to pierwsze z drzew jest szczególnym (prostszym) przypadkiem drugiego, a więc 
warunki testu są spełnione. Z drugiej strony, w przypadku analizy filogenetycznej nie 
wydaje się to uzasadnione, gdyż - jak już pisaliśmy w Rozdziale 4.6 - przy porówna
niach topologii funkcja wiarygodności nie spełnia warunków ciągłości i różniczko- 
walności (Goldman 1993, Yang 1994c, Yang i inni 1995). Symulacje wykazały, że 
choć test wydaje się poprawny, gdy używa się przy rekonstrukcji odpowiedniego mo
delu substytucji, to może też wskazać na wysoką istotność statystyczną długości gałęzi 
błędnego drzewa, gdy przyjęto błędny model (Tateno i inni 1994, Gaut i Lewis 1995, 
Zhang 1999).

Poparcie dla poszczególnych kładów ocenia się też - powszechnie, wręcz rutynowo 
- stosując rozmaite techniki randomizacji, omówione w Rozdziale 2.8: permutacje, 
jackknifing, jak też techniki Monte Carlo, z których najczęściej używa się bootstrap. 
Na wstępie jednak warto zauważyć, że choć zachowanie tych technik najlepiej poznano 
dla kladogramów obliczonych techniką redukcjonistyczną, to wszystkie zastrzeżenia 
sformułowane wyżej dla testu PTP i tutaj pozostają w mocy: dane oryginalne nie są 
losowe, a przeciwstawianie starannie dobranym kladystycznym cechom losowych ze
stawów danych wydaje się już w swej istocie nieuzasadnione; ponadto założenia staty
stycznych testów istotności dla kladystycznych danych nie są spełniane, więc formalne 
poziomy istotności nie mogą być w ten sposób obliczane. Oryginalne dane powinny 



209

być losową próbą wszystkich możliwych cech, co jest wręcz odwrotnością Sadystycz
nego wyboru cech. Zwolennicy technik randomizacji twierdzą że założenie to jest 
spełniane dzięki wysiłkom taksonomów, wybierających cechy wzajemnie niezależne, 
jednak takie starania nie zapewniają przecież postulowanej niezależności między ce
chami.

Jak wiemy, wielkość błędów losowych, będących następstwem ograniczonej repre
zentatywności analizowanych danych, ocenić można, pobierając szereg prób, co 
umożliwi następnie obliczenie wariancji estymowanych parametrów - jak długość ga
łęzi rekonstruowanego drzewa. W praktyce jednak dysponujemy jednym, ograniczo
nym zestawem danych i więcej nie ma skąd wziąć. W takiej sytuacji pozostaje prób
kowanie numeryczne, czyli stworzenie z posiadanej próby - zestawu danych - dużej 
liczby nibyprób i użycie ich następnie dla estymacji wariancji. Bootstrap jako technika 
oceny wiarygodności drzew i/lub kładów, zaproponowany przez Felsensteina (1985), 
doczekał się bogatej literatury (Hedges 1992, Felsenstein i Kishino 1993, Hillis i Buli 
1992, Zharkikh i Li 1992a, b, Li i Zharkikh 1994). Bootstrap w analizie redukcjoni- 
stycznej tworzy nibypróby tej samej wielkości co dane oryginalne, poprzez losowanie 
z powtórzeniami n elementów (patrz Rozdział 2.8). Zwykle takich nibyprób generuje 
się 1000 lub więcej (znów: im więcej, tym lepiej), dla każdej nibypróby znajduje MPR, 
po czym oblicza drzewo zgodności z większością zwykle przyjmując poziom 50%. 
Procent drzew, na których występuje dany kład, określa stopień poparcia tego kładu, 
np. 80%. Takie drzewo zgodności w pewnych warunkach może być bliższe rzeczywi
stej filogenezie niż drzewo obliczone dla danych oryginalnych (Berry i Gascuel 1996). 
Felsenstein i Kishino (1993) zaproponowali, by poparcie interpretować jako miarę 
prawdopodobieństwa, że określona gałąź występuje na drzewie rzeczywiście odzwier
ciedlającym odtwarzaną filogenezę.

Bootstrap wymaga spełnienia szeregu warunków. Po pierwsze kłady, których mo- 
nofiletyczność testujemy, powinny być określone a priori, jeżeli poziomy istotności 
mają mieć jakiś formalny sens (Swofford i Olsen 1990). To ten sam problem co 
w testach post hoc w analizie wariancji: gwałtowny wzrost błędu I rodzaju, ponad 
wszelkie akceptowalne poziomy. Po drugie, estymaty poziomów ufności są zaledwie 
szacunkami, jak długo próba - czyli liczba cech - nie jest duża. W tym miejscu nie
uchronnie spotkamy się z odmiennym rozumieniem dużych danych przez taksonomów 
i statystyków: dla taksonoma ustalenie stanów stu cech to wielka praca, a często 
o wiele mniej danych w ogóle da się zebrać; dla statystyka cech powinno być nie mniej 
jak 10 000, ostatecznie 1000. Pozornie lepiej jest w przypadku danych molekularnych 
- sekwencje mogą być długie - jednak w rzeczywistości liczą się jedynie pozycje filo
genetycznie informatywne (niektórzy dla bootstrap temu przeczą), a tych nigdy nie ma 
wiele.

Inny wariant techniki bootstrap (Nei i Kumar 2000) nie oblicza drzewa zgodności, 
a jedynie zlicza węzły drzew, dzielących drzewo na takie same partycje jak na drzewie 
obliczonym dla danych oryginalnych. Tak estymowane poparcie nazywa się wartością 
ufności bootstrap PB (bootstrap confidence value) bądź po prostu wartością bootstrap. 
Dla drzew addytywnych obliczonych dla bliskich sobie taksonów PB ma podobne 
wartości jak Pc obliczone metodą analityczną choć estymaty techniką bootstrap są 
konserwatywne, więc PB ma tendencję do przyjmowania niższych wartości niż Pc (Sit
nikova i inni 1995, Sitnikova 1996). Przewagą tego wariantu jest możliwość bardziej 
precyzyjnego sformułowania hipotezy Ho. Nie stosuje się go raczej dla drzew znalezio



210

nych metodą redukcjonistyczną, bowiem na ogół jest więcej niż jeden MPR, więc 
drzewo zgodności staje się nieodzowne. Gdy niektóre wewnętrzne gałęzie drzewa mają 
niskie wartości poparcia, warto zastanowić się, czy nie należy przedstawić skonden
sowanego drzewa (condensed tree), na którym długość wszystkich gałęzi o niskim 
poparciu (wartość wymaganego minimalnego poparcia Pg, albo poparcia w rozumieniu 
Felsensteina można odpowiednio dobrać) przyjmuje się za równą zeru, czyli tworzy 
politomię: w ten sposób uzyskujemy drzewo, które przedstawia jedynie tę część rekon
strukcji filogenezy, która jest bardziej uzasadniona. Jakkolwiek skondensowane drze
wo może przypominać drzewo zgodności, to jednak nim nie jest.

Chociaż formalne poziomy istotności w praktyce nie są estymowane, to porównanie 
poparcia dla różnych kładów jest użyteczne. Trzeba jednak pamiętać, że „poparcie kła
du” nie jest wielkością mającą jakieś konkretne znaczenie w statystyce. Ponadto jest to 
znów test jednostronny: kłady pojawiające się na zdecydowanej większości MPR rze
czywiście są stabilne, poparte wielu synapomorfiami. Z drugiej strony niski procent 
poparcia nie wyklucza wiarygodności kładu: jak wiemy, wystarcza jedna pewna syna- 
pomorfia, aby kład wyodrębnić, choć oczywiście taki kład będzie miał bardzo niskie 
poparcie obliczone techniką bootstrap. Wartości poparcia zależą też od wielkości ze
stawu danych, wydajności przybliżonych technik znajdowania najkrótszego drzewa, 
topologii kladogramu, zróżnicowania częstości zmian między gałęziami. Gdy jakiś 
takson/klad w kolejnych drzewach bootstrap przemieszcza się od kładu do kładu, to 
obniża on poparcie tym kładom, nawet gdy poza tym są one stabilne. Dla sekwencji 
bootstrap zakłada m.in., że pozycje sekwencji są niezależne i mają takie same rozkłady 
częstości (inependent and identically distributed: i.d.d.). Cummings i inni (1995) 
sprawdzili to założenie: zrekonstruowali drzewo dla 10 kompletnych mitochondrial
nych genomów, po czym przeprowadzili takie same rekonstrukcje dla ciągłych frag
mentów genomów (co przypomina sytuację, gdy dysponujemy sekwencjami dla jedne
go lub paru genów mtDNA) oraz dla losowo wybranych pozycji genomu. Okazało się, 
że drzewa obliczone dla losowo wybranych pozycji były bliższe drzewom zrekonstru
owanym dla całych mitochondrialnych genomów niż te obliczone dla ciągłych frag
mentów. Wskazuje to, że założenie i.d.d. dla mtDNA nie jest spełnione, ponadto każę 
ostrożnie interpretować zarówno same filogenezy zrekonstruowane na podstawie jed
nego lub paru mitochondrialnych genów, jak i estymaty ich wiarygodności otrzymane 
techniką bootstrap. W każdym razie, gdy dane są niereprezentatywne lub metoda re
konstrukcji niespójna, bootstrap nie usunie tego obciążenia wyników, tak jak nie wy- 
każe niskich wartości poparcia dla błędnych topologii, znalezionych w następstwie 
przyciągania długich gałęzi. W technikach opartych na odległościach bootstrap wyko
nujemy na wyjściowych danych i dla tak powstałych nibyprób obliczamy odległości, 
używane następnie do znalezienia drzew.

Hillis i Buli (1993) badali własności estymatów otrzymanych techniką bootstrap, 
wykorzystując zarówno dane pochodzące z symulacji, jak i znanych filogenez organi
zmów laboratoryjnych. Stwierdzili, że wartości były nieobciążonymi lecz bardzo nie
dokładnymi estymatami powtarzalności gałęzi, a obciążonymi estymatami dokładno
ści, czyli zgodności z rzeczywistą filogenezą. Jeżeli technika rekonstrukcji jest spójna, 
bootstrap daje zaniżone estymaty dokładności, gdy osiąga wartości wysokie, a zawy
żone, gdy ma wartości małe. Aby poprawić dokładność estymatów, zaproponowano 
dwa ulepszenia techniki. Rodrigo (1993) wprowadził iteratywny bootstrap (Hall 
i Martin 1988), czyli bootstrap dla wszystkich nibyprób, obliczonych w pierwszej fazie 
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bootstrap oryginalnych danych; technika jest komputerowo bardzo intensywna. Zhar
kikh i Li (1995) wykazali, że podobną poprawkę obliczyć można dwoma cyklami bo
otstrap na oryginalnych danych: jeden przeprowadza się na kompletnych danych, drugi 
na mniejszej liczbie cech. Oba estymaty, z poprawką na wielkość próby, pozwalają 
obliczyć skorygowane estymaty dokładności; symulacje tych badaczy wykazały, że 
technika zmniejsza obciążenie estymatów, przynajmniej gdy cech informatywnych 
w oryginalnych danych jest co najmniej 100.

Statystyczne własności bootstrap są złożone i niejasne, choć były wielokrotnie ba
dane (Zharkikh i Li 1992a, Li i Zharkikh 1994, Felsenstein i Kishino 1993, Hillis i Buli 
1993, Sitnikova i inni 1995, Efron i inni 1996). Najprościej określić je dla techniki do
łączania sąsiada. Gdy każda pozycja sekwencji ewoluuje niezależnie, odległość użyta 
jest nieobciążonym estymatorem liczby substytucji nukleotydów, zarówno T, jak i n są 
dostatecznie duże, a hipotezę Ho formułujemy, zakładając, że długości każdej we
wnętrznej gałęzi równe są zeru, to wartość Pb dla określonej gałęzi powinny odpowia
dać Pc. Raczej tak jest dla dużego T (Efron i inni 1996), jak też dla małych wartości T 
i długiej gałęzi wewnętrznej (Sitnikova i inni 1995), lecz gdy T ma niską wartość i rze
czywista długość wewnętrznej gałęzi jest bliska zeru, PB ma tendencję do bycia zani
żonym estymatem Pc, gdy Pc jest bliskie 1, a zawyżonym, gdy Pc ma wartość niską 
(Sitnikova i inni 1996). Dla technik redukcjonistycznej i maksymalizacji wiarygodno
ści zachowanie Pg wydaje się podobne (Nei i Kumar 2000). W każdym przypadku bo
otstrap daje konserwatywne estymaty poparcia, co przy niekompletności naszej wiedzy 
o rzeczywistych procesach ewolucyjnych wydaje się do przyjęcia. Bootstrap pozwala 
też np. uniknąć długich obliczeń metodą minimalnej ewolucji, gdy obliczone techniką 
dołączania sąsiada pojedyncze drzewo ma gałęzie, dla których poparcie jest wysokie. 
Oczywiście może być tak i dla błędnego drzewa, gdy użyto niewłaściwej odległości, 
lecz tego błędu również nie unikniemy, stosując technikę minimalnej ewolucji. Z kolei 
gałęzie o dużym poparciu będą obecne i na najlepszym drzewie znalezionym inten
sywną obliczeniowo metodą minimalnej ewolucji, a gałęzie o poparciu niskim i tak 
pozostaną mało wiarygodne pomimo długich obliczeń.

Jak wspomnieliśmy, dla technik redukcjonistycznej i maksymalizacji wiarygodno
ści długości gałęzi są zawsze dodatnie, więc nie potrafimy sformułować takiego testu 
jak dla metod opartych na odległościach. Możemy jednak użyć testu bootstrap dla 
wewnętrznych gałęzi (bootstrap interior branch test), zaproponowanego przez Dopa- 
zo (1994). Bootstrap macierzy danych przeprowadza się tak samo jak opisaliśmy, uzy
skując kilkaset nibyprób, po czym dla każdej oblicza się długość gałęzi, nie zmieniając 
jednak topologii drzewa obliczonego z danych oryginalnych. W ten sposób dla każdej 
z wewnętrznych gałęzi uzyskujemy kilkaset wartości, w tym również ujemnych, mo
żemy więc sformułować hipotezę Ho: długość danej gałęzi <0, po czym użyć standar
dowej statystyki Z, jak opisaliśmy to dla drzew opartych na odległościach. I ta technika 
jednakże zawodzi, gdy badanych cech (np. nukleotydów w sekwencji) jest niewiele.

W ocenie wiarygodności drzew obliczonych techniką ML stosuje się też parame
tryczny bootstrap, będący w pewnym sensie połączeniem próbkowania numerycznego 
i symulacji. Dla rzeczywistych danych opisujących zestaw taksonów przyjmujemy 
różne parametry modelu ewolucji, dla każdego z nich generujemy po, powiedzmy, 
1000 symulowanych zestawów danych tworzonych zgodnie z danym modelem, dla 
każdego z zestawów znajdujemy drzewo, po czym określamy częstości różnych topo
logii. Jeżeli np. pomimo dobrania parametrów modelu odpowiadających określonej 
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topologii ta topologia występuje rzadko wśród drzew obliczonych dla nibyprób, to da
ne nie popierają tej topologii - którą na podstawie innych danych uważamy za najbliż
szą rzeczywistości - i nie jest to wynikiem błędów losowych, a raczej błędu systema
tycznego, jak np. przyciąganie długich gałęzi. Podobnie testować możemy np. obciąże
nie rekonstrukcji różnymi częstościami nukleotydów, jak zdecydowana przewaga A i T 
u nietoperzy, potencjalnie będąca następstwem adaptacji, a więc konwergencją (Petti
grew 1994). Van Den Bussche i inni (1996; cytowani za Swofford i inni 1996) wyka
zali, że to obciążenie samo nie wystarcza dla wytłumaczenia obserwowanej monofile- 
tyczności nietoperzy, która i bez tych wysokich frekwencji A i T wynikałaby z anali
zowanych sekwencji. Huelsenbeck i Crandall (1997) zaproponowali dla drzew obli
czonych techniką maksymalizacji wiarygodności testowanie metodą parametrycznego 
bootstrap poziomu istotności zdefiniowanych wcześniej grup monofiletycznych, choć 
nie jest to test rygorystyczny statystycznie (Nei i Kumar 2000), zwłaszcza że hipotezę 
Ho trudno zdefiniować dla parametrycznego bootstrap użytego do filogenetycznych 
drzew, a proponowany test może okazać się zbyt konserwatywny bądź zbyt liberalny, 
zależnie od rozpatrywanej grupy taksonomicznej, zwłaszcza że możemy błędnie do
brać model substytucji, a wszystkie istniejące modele są niedoskonałe. Lepiej więc 
przeprowadzić standardowy bootstrap.

Inna technika to jackknife, czyli tworzenie z próby o liczebności n zestawu 
n nibyprób o liczebności n - 1, poprzez losowanie bez powtórzeń (patrz Rozdział 2.8). 
Zestaw nibyprób służy do obliczeń MPR. Jackknife stosować możemy do cech lub do 
taksonów. Lanyon (1985) zaproponował jackknife taksonów: gdy w danych brak ho- 
moplazji, MPR dla T- 1 taksonów będzie identyczny z MPR dla T taksonów, jedynie 
gałęzi kończącej się usuniętym taksonem będzie brakować; w takim przypadku MPR 
znajdowalibyśmy już za pierwszym dołączeniem do drzewa kolejnych taksonów. Tak 
jednak właściwie nigdy nie jest, bowiem dane zawierają homoplazje: wówczas usunię
cie jednego taksonu może zmieniać topologię drzewa pozostałego po usunięciu tego 
taksonu, często drastycznie. Stąd jedną z technik oceny wiarygodności rekonstrukcji 
jest kolejne usuwanie taksonów (lub zawierających więcej niż jeden takson kładów): 
wrażliwość topologii na usunięcie kolejnych taksonów jest wskazówką, które części 
drzewa są lepiej uzasadnione danymi. Oczywiście wrażliwość topologii na usuwanie 
taksonów może być następstwem zarówno losowych, jak i systematycznych błędów, 
lecz - zwłaszcza gdy topologia zmienia się zdecydowanie po usunięciu taksonu koń
czącego długą gałąź - znaczny błąd systematyczny jest bardzo prawdopodobny. For
malnie dla T rekonstrukcji o T- 1 taksonach obliczyć należy drzewo pełnej zgodności 
i zobaczyć, które kłady są na nim obecne. Wiemy jednak, że drzewo pełnej zgodności 
byłoby wówczas zawsze politomią, jedynie grupa zewnętrzna - której się nie pomija 
w jackknife - byłaby odrębna, więc Lanyon (1985) zaproponował modyfikację techniki 
obliczeń drzewa pełnej zgodności, tak aby obok wspólnych uwzględniała też węzły 
niesprzeczne, czyli brakujące kolejno kłady. Problemem jest jednak to, że drzewo peł
nej zgodności nie uwzględnia częstości różnych kładów w nibypróbach: pojedyncza 
topologia skrajnie różna od pozostałych, nawet całkowicie między sobą zgodnych, 
przekształca drzewo zgodności w jedną politomię. Dla ominięcia tej niedogodności, 
Siddall (1996) zaproponował jackknife indeks monofiletyczności (jackknife mo- 
nophyly index - JMI):
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gdzie T to liczba taksonów grupy wewnętrznej, a p(cr) to proporcja kladogramów MPR 
nibypróby t, które popierają kład c. JMI oblicza się dla ukorzenionych kladogramów, 
toteż jackknife też nie obejmuje grupy zewnętrznej. JMI to znów test jednostronny: 
wskazuje na kłady dobrze poparte danymi, lecz nie wyklucza poparcia pozostałych 
kładów. Jest też pomocny we wskazywaniu kładów krytycznych i problematycznych: 
usunięcie kładów krytycznych gwałtownie zwiększa liczbę MPR, gdy usunięcie kła
dów problematycznych zmniejsza tę liczbę. Tak więc kłady krytyczne zwiększają jed
noznaczność rekonstrukcji, gdy problematyczne - zmniejszają. Jackknife można też 
przeprowadzać, zamiast dla pojedynczych taksonów, dla całych ich grup, jednak moż
liwych kombinacji jest tu wiele (dla T taksonów liczba możliwych wydzieleń grup, 
o liczebności do T- 1, równa jest 2T - 2), co ogranicza możliwości obliczeń. Jackknife 
dla cech wprowadzili Mueller i Ayala (1982), estymując wariancję odległości gene
tycznej Nei. W kladystyce takie użycie jackknife nie daje jednak nic więcej ponad 
wskazanie, czy więcej niż jedna synapomorfia popiera dany kład - a to można stwier
dzić na samym drzewie, można też obserwować zmiany topologii po kolejnym usuwa
niu cech i ich różnych kombinacji (Davis i inni 1993).

Wydaje się, że pomimo wszystkich sformułowanych wyżej zastrzeżeń najlepszą 
techniką oceny wiarygodności jest nieparametryczny bootstrap, toteż warto podać 
wartości poparcia dla każdej gałęzi. Niska wartość poparcia nie oznacza, że istnienie 
danej gałęzi musimy odrzucić, prowadząc badania nad procesami ewolucyjnymi. Jeżeli 
jednak istnienie określonej gałęzi ma być podstawą do decyzji taksonomicznych, 
zwłaszcza radykalnie zmieniających dotychczasową systematykę, wartość poparcia 
musi być wysoka, co najmniej około 95%. Wiąże się to z tym, że systematyka - jak
kolwiek nowatorskich technik by nie używała - ze swej natury musi być konserwatyw
na, bowiem korzystają z niej wszystkie nauki biologiczne i nie wolno do niej wprowa
dzać chaosu.





5. Programy komputerowe

Współczesna analiza filogenetyczna - a także fenetyczna - wymaga użycia progra
mów komputerowych. Jest ich obecnie paręset i wciąż powstają nowe. Felsenstein 
(http://evolution.genetics.washington.edu/phylip/software.html ) wymienia i krótko 
omawia przeszło 190 programów w dokumentacji do pakietu PHYLIP (main.doc), 
wskazując źródła ich uzyskania. Takie informacje znaleźć można też na stronach: 
http://www.nhm.ac.uk/hennig/software.html, http://mep.bio.psu.edu, http://www.oup- 
usa.org/sc/0195135857. W każdym przypadku podane są odsyłacze do innych stron 
z oprogramowaniem lub informacją o nim, toteż łatwo dotrzeć do najnowszych wersji 
programów, dlatego tutaj zamieścimy informację o zaledwie kilku najczęściej używa
nych.

Wiele programów można po prostu ściągnąć z sieci, bez jakichkolwiek opłat, inne 
trzeba kupić. Ceny nie są wysokie, zwykle najwyżej nieco ponad 100 dolarów amery
kańskich. W zamian otrzymujemy zwykle program bardziej dopracowany, lepiej 
sprawdzony i możliwość z korzystania pomocy w razie problemów technicznych. To 
nie znaczy oczywiście, że dostępne bezpłatnie programy są gorsze.

COMPONENT (Page 1993); Macintosh OS, PC MS Windows; porównywanie drzew 
i obliczanie drzew zgodności dla analiz koewolucji i biogeograficznych; dostępny 
bez opłat: http://evolve.zps.ox.ac.uk/Rod/cpw.html.

FREQPARS (Swofford i Berlocher 1987); PC MS DOS i kod źródłowy; analiza filo
genetyczna częstości techniką frequency parsimony, dostępny bez opłat przez ano
nymous ftp z onyx.si.edu.

HENN1G86 (Farris 1988); PC MS DOS; choć dość stary i niezbyt wygodny w użyciu, 
jest to szybki i wydajny program znajdujący najkrótsze drzewa techniką redukcjoni- 
styczną, dostępne rozszerzenia; aby kupić, należy skontaktować się z A. Kluge (ar- 
nold.g.kluge@um.cc.umich.edu) lub Department of Biological Sciences, George 
Washington University, Washington DC (biodl@gwuvm.gwu.edu).

MACCLADE (Maddison i Maddison 1992); Macintosh OS; doskonały program do 
interaktywnej manipulacji drzewami i cechami, do badania ewolucji cech i kładów 
techniką redukcjonistyczną, natomiast funkcje poszukiwania najkrótszego drzewa 
mocno uproszczone, współpracuje z PAUP (ten sam format plików) i doskonale go 
uzupełnia; można go kupić w Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts (or
ders® sinauer.com).

http://evolution.genetics.washington.edu/phylip/software.html
http://www.nhm.ac.uk/hennig/software.html
http://mep.bio.psu.edu
http://www.oup-usa.org/sc/0195135857
http://evolve.zps.ox.ac.uk/Rod/cpw.html
onyx.si.edu
mailto:ar-nold.g.kluge@um.cc.umich.edu
mailto:biodl@gwuvm.gwu.edu
sinauer.com
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MEGA2 (Kumar i inni 2000); PC MS Windows; odległości dla kwasów nukleinowych 
i białek, UPGMA, drzewa addytywne, technika redukcjonistyczna, analizuje cechy 
molekularne; dostępny bez opłat: http://www.oup-usa.org/sc/0195135857.

NTSYSpc (Rohlf 1998); PC MS Windows; wygodny w użyciu i wydajny program do 
analiz fenetycznych, obejmujący wszystkie metody opisane w Rozdziale 3 oraz do
łączanie sąsiada i obliczanie drzew zgodności; można go kupić w Exeter Software, 
Seatuket, New York (ExeterSftw@aol.com).

PAML (Yang 1999); kod źródłowy w języku C; zestaw programów do obliczeń tech
niką maksymalizacji wiarygodności dla protein i kwasów nukleinowych, rekonstru
uje ancestralne sekwencje, analizy dla wielu genów jednocześnie, symulacje drzew, 
estymuje matryce substytucji, zmienność częstości substytucji między pozycjami 
i ancestralne stany techniką redukcjonistyczna dostępny bez opłat przez anony
mous ftp z: ftp.bio.indiana.edu/molbio/evolve.

PAUP (Swofford 1998); Macintosh OS, PC MS DOS, UNIX, VAX, VMS; znajduje 
drzewa techniką redukcjonistyczną, minimalnej ewolucji, a dla DNA także maksy
malizacji wiarygodności, oblicza wiele testów wiarygodności drzew i ich gałęzi, 
drzewa zgodności i stany ancestralne cech, zapewne najczęściej używany program 
do analiz filogenetycznych i najlepiej nadający się do analiz danych molekularnych, 
choć jest wygodny i dla danych morfologicznych, współpracuje z MACCLADE; 
można go kupić (niestety nadal jedynie wciąż testowaną wersję beta, bez podręcz
nika) w Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts (orders@sinauer.com).

PHYL1P (Felsenstein 2000); Macintosh OS, PC MS DOS, PC Windows, kod źródłowy 
w języku C; zestaw 30 programów obliczających drzewa techniką redukcjonistycz
ną, maksymalizacji wiarogodności (dla nukleotydów, protein, miejsc restrykcyj
nych, frekwencji genotypów i innych cech ciągłych), niezmiennych Lake’a, technik 
opartych na odległościach, oblicza rozmaite statystyczne testy dla drzew, drzewa 
zgodności, odległości genetyczne; zapewne jest to pakiet obejmujący najwięcej 
technik, zorientowanych raczej na dane molekularne, choć niezbyt wygodny w uży
ciu i dość powolny; dostępny bez opłat przez anonymous ftp z: evolution.gene- 
tics.washington.edu/pub/ phylip, albo z World Wide Web: http://evolution.gene- 
tics.washington.edu/phylip/html.

RANDOMCLADISTICS (Siddall 1996b); PC MS DOS; testy permutacyjne, bootstrap 
i jackknifing dla drzew obliczonych za pomocą HENNIG86, dokumentacja zawiera 
jasny podręcznik dla tamtego programu; dostępny bez opłat przez anonymous ftp 
z: zoo.utoronto.ca/pub.

http://www.oup-usa.org/sc/0195135857
mailto:ExeterSftw@aol.com
ftp://ftp.bio.indiana.edu/molbio/evolve
mailto:orders@sinauer.com
tics.washington.edu/pub/
http://evolution.gene-tics.washington.edu/phylip/html
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