1

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

FYLOGENETICKÁ SYSTEMATIKA

JOZEF KLEMBARA
Katedra ekológie

BRATISLAVA, 2014

2
©2014, Jozef Klembara
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Katedra ekológie
84215 Bratislava, Slovensko
Telefón: +421 2/60296257
1. vydanie
ISBN 978-80-223-3684-0

Recenzenti:
Mgr. Andrej Čerňanský, PhD
RNDr. Jana Ciceková, PhD.

3

OBSAH

Fylogenetická systematika

1 – Základné princípy fylogenetickej systematiky........................................... 4
1.1 – Rekonštrukcia evolučnej histórie na základe pozorovaných rozdielov ............... 4
1.2 - Úspornosť a rekonštrukcia stromu ........................................................................ 15

2 – Znaky a homológia .................................................................................................... 27
2.1 – Homológia a homoplázia ........................................................................................ 27
2.2 – Homológia v molekulárnych dátach ..................................................................... 30
2.3 – Definícia znaku ....................................................................................................... 36
2.4 – Váženie znakov ....................................................................................................... 41

3 – Kladogramy a stromy ................................................................................ 43
3.1 – Procedúry zakoreňovania a polarita znaku ........................................................ 43
3.2 – Kladogramy, fylogramy a fylogenetické stromy ................................................. 52
3.3 – Monofýlia, parafýlia a polyfýlia ........................................................................... 59
3.4 – Stromy zhody ......................................................................................................... 63

4 – Súlad a robustnosť ................................................................................................... 68
4.1 – Meranie miery súladu ............................................................................................ 68
4.2 – Test robustnosti ...................................................................................................... 86
Použitá a doporučená literatúra .......................................................................................... 91

4

FYLOGENETICKÁ SYSTEMATIKA

Jozef Klembara

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie

1 – Základné princípy fylogenetickej systematiky

Predkladaný učebný text vychádza z práce Skelton a Smith (2002). Autori približujú
základné princípy fylogenetickej systematiky jednak textovým spracovaním problematiky a tiež
na nosiči CD ROM. Okrem tohto zdroja boli použité aj údaje z prác Wiley (1981) a Kitching et
al. (2000).

1.1 – Rekonštrukcia evolučnej histórie na základe pozorovaných rozdielov
Cieľom tejto kapitoly je ukázať, ako štiepenie vetví vo fylogenéze môže byť
rekonštruované na základe charakteristík-znakov skúmaných organizmov.
Ak by sme sa chceli pozrieť späť na evolučnú históriu napríklad koní, zebier a kráv, tak
by sme museli vidieť sériu okamihov štiepení – keď sa jeden druh rozštiepi na dva. Niektoré
z týchto vetiev nemuseli nevyhnutne viesť ku koňom, zebrám či kravám a v určitom okamihu
vyhynuli alebo dali vzniknúť nejakému inému živočíchovi, o ktorom tu neuvažujeme, napr.
somárovi či bizónovi. Avšak niektoré vetvy viedli ku koňom, zebrám a kravám, a tak môžeme
sledovať líniu pôvodu od jedného spoločného predka všetkých troch druhov ku každému druhu.
Ak by sme pozorovali všetky štiepenia, tak by sme videli, že vždy z jedného druhu vznikli ďalšie
dva, pričom sa charakteristiky nových druhov signifikantne líšili od ich predka. Problematickou
vecou však pre biológov je, že my nepoznáme detailný evolučný strom (alebo rodokmeň, angl.
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family tree) = fylogenézu (gr. phyle – kmeň, tribus; genesis – zrodenie, narodenie) takú
kompletnú, aká v skutočnosti prebehla. Teda, ako môžeme zrekonštruovať fylogenézu
a rozpoznať príbuzenské vzťahy medzi taxónmi? Odpoveďou je: pozorovať distribúciu znakov
študovaných taxónov.
Na obrázku 1 sú tri živočíchy – kôň, zebra a krava – s uvedením niektorých znakov, ktoré
sú im spoločné a niektorých, ktorými sa líšia. Tie znaky, ktoré majú všetky tri druhy spoločné, by
mohli byť dostatočným dôkazom, že všetky tri živočíchy sú si vzájomne veľmi blízko príbuzné.
Napríklad všetky tri majú osrstené telo a všetky tri produkujú mlieko, ktorým živia svoje
mláďatá. V skutočnosti, tieto charakteristiky sú spoločné pre všetky cicavce, teda aj pre človeka.
Na druhej strane, medzi koňmi, zebrami a kravami sú aj rozdiely. Len kravy majú rohy a len
kravy „prežúvajú“, sú teda prežúvavce. Kone a zebry sa líšia od kráv tým, že majú len jeden prst,
kopyto, na každej nohe, pričom kravy majú rozoklané kopyto s dvoma prstami. Ďalej, zebry sa
líšia od koňov pruhmi na tele, zatiaľ čo kone majú telo bez akéhokoľvek vzoru.
Teda, na príklade týchto troch živočíchov vidíme, že niektoré znaky majú všetky tri
spoločné (podobnosti) a niektoré nemajú (rozdiely). Vo svojej najväčšej jednoduchosti,
rekonštrukcia fylogenézy je o tom, ako vzťahujeme prítomnosť alebo neprítomnosť znakov
v rámci skupiny taxónov k ich evolučnej histórii. Inými slovami, znaky môžu byť
považované za „značky“, ktoré ukazujú fylogenézu. Fakt, že ja mám viac takýchto značiek
spoločných s mojím otcom než s mojím starým otcom poukazuje na fakt, že ja som viac
príbuznejší svojmu otcovi ako starému otcovi. Čím ďalej dozadu by sme išli v mojom
rodokmeni, tým menej týchto značiek či znakov budem mať spoločných s danými príbuznými.
Až nakoniec, všetci sme samozrejme príbuzní a pochádzame z prvých ľudí v Afrike a tak sme
súčasťou jedného veľkého ľudského stromu (rodokmeňa). I keď je to tak, ty a ja vyzeráme
celkom odlišne, pretože naše vývojové vetvy v rámci nášho spoločného ľuského rodostromu
divergovali už pred mnohými generáciami. Presne takýmto istým spôsobom, kone a zebry majú
viac spoločných znakov než má každý z nich s kravou, jednoducho pretože kone a zebry
divergovali relatívne nedávno (pred niekoľkými miliónmi rokov), zatiaľ čo ich spoločná
vývojová línia sa odštiepila od línie vedúcej ku krave oveľa skôr v minulosti (pred desiatkami
miliónov rokov). Môžeme teda povedať, že kone a zebry mali spoločného predka, ktorý žil len
nedávno, žatiaľ čo spoločný predok, koní, zebier a kráv žil v oveľa hlbšej minulosti. Na
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rodokmeni (fylogenéze) koňa, zebra je jeho blízky príbuzný, zatiaľ čo krava je jeho vzdialenejší
príbuzný.

Obr. 1
Ak už teda vieme, že môžeme vzťahovať znaky k fylogenéze, je potrebné zvážiť, aký
druh charakteristík môže byť použitý ako znak. Sú dva hlavné zdroje znakov: 1) tie, ktoré
môžeme získať z telesných vlastností organizmov a 2) tie, ktoré môžeme získať z génov (sú
zakódované v génoch). Telesné vlastnosti organizmu zahrňujú jeho morfológiu, fyziológiu
a správanie a znaky môžu byť získavané z ktoréhokoľvek z týchto zdrojov. Príkladom je
morfologický znak, taký, aký sme si už spomenuli, napr. srsť. To je spoločný znak koní, zebier
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a kráv. Je nutné poznamenať, že paleontológovia musia používať predovšetkým morfologické
znaky, pretože fosílny záznam poskytuje takmer výlučne len tie. Biológovia pracujúci so živými
organizmami môžu použiť oveľa väčší rozsah zdrojov. Fyziológia organizmu môže byť veľmi
informatívna. Napríklad fotosyntéza je fyziologický process charakteristický pre rastliny, avšak
neprítomný u živočíchov. Ďalším zdrojom znakov je správanie, i keď správanie môže byť trocha
problematické, pretože je viac flexibilné ako je morfológia alebo fyziológia; živočíchy sa môžu
často adaptovať na už existujúce správania alebo sa naučiť nové ako odpoveď na zmeny
prostredia. Príklad: ľudoopice ukazujú svoje zuby – smejú sa – takým istým spôsobom ako
človek, aby naznačili absenciu nepriateľstva. Psy a mačky ukazujú zuby - ceria zuby – ako
reakciu na ohrozenie. Takže fakt, že človek a ľudoopice majú ten istý typ správania, zatiaľ čo psy
a mačky nie, mohol by byť typ správania človeka a ľudoopice použitý ako dôkaz ich blízkej
vzájomnej príbuznosti.
Genetické znaky sú založené na sekvenciách nukleotidových báz adenínu, cytozínu,
guanínu a tymínu (A, C, G a T) v molekule DNA. Určité časti DNA kódujú špecifické proteíny
a tieto časti sa nazývajú gény. Každý takýto gén sa vytvára z určitého počtu báz a je možné
špecifikovať, ktoré bázy to sú a ktoré gény ich zapisujú. Táto procedúra sa nazýva sekvenovanie.
Porovnanie určitého úseku jedného génu jedného organizmu s tým istým úsekom toho istého
génu iného organizmu môže odhaliť rozdiely v sériách báz a tieto rozdiely môžu byť použité ako
znaky na určenie fylogenézy. Gény kódujú aminokyseliny, ktoré sa zlučujú a vytvárajú proteíny –
základné „stavebné bloky“ života. Sú podstatné pri určovaní ako sa organizmus vyvíja a ako
funguje. Zmeny v sériách báz menia spôsob, ako gén vyjadruje sám seba (ako sa gén prejavuje;
expresia génu) a v konečnom dôsledku i morfológiu, fyziológiu a správanie organizmu. Ďalej,
gény sa dedia; organizmus nededí morfológiu, fyziológiu svojich plne vyvinutých (adultných)
rodičov, ale genetický kód vo svojich bunkách. V priebehu rastu dochádza k expresii týchto
génov a bunky získavajú tvar a funkcie, ktoré tieto gény určujú. Jeden jednoduchý príklad. Žaluď
nemá žiadny typ listov. S postupom rastu a postupným utváraním svojho tvaru získava rastlina
charakteristické dubové listy. V žaludi nie sú miniatúrne listy čakajúce na chvíľu, až sa budú
môcť rozvinúť, avšak sú tam gény, ktoré dajú impulz deliacim sa bunkám, kedy sa majú vytvoriť
listy.
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Mutácie, klády (Obrazovky 2/16 – 11/16)
V nasledujúcom texte budeme sledovať vzťah zmien v poradí nukleotidových báz
k fylogenéze skupiny organizmov. V každom nasledujúcom časovom intervale sa poradie báz
descendentného druhu líši od poradia báz svojho predka. Takéto zmeny báz v genetických
sekvenciách sa nazývajú mutácie.
Mutácie génov sú základné mechanizmy prostredníctvom ktorých sa menia descendentné
línie a sú principiálne odlišné od náhodných zmien morfológie, fyziológie a správania sa
organizmu. Napríklad, nejaký chlapec si zlomí nohu a morfológia jeho nohy v mieste rany sa
zmení. I keď po nejakom čase sa rana zahojí a noha bude opäť funkčná tak ako predtým,
poranená kosť bude mierne odlišná od pôvodnej neporanenej kosti; pribudne nová kostná hmota
v mieste fraktúry. Keď chlapec vyrastie a bude mať deti, jeho deti budú mať kosti nôh úplne
v poriadku. Je to preto, lebo i keď jeho končatinová kosť bola zlomená, jeho gény, ktoré riadia
vývin kostí končatín sú v poriadku. A jeho deti dedia práve tieto gény.
Mutácie génov sa dedia. Ak nejaký organizmus získa nejaký druh genetickej mutácie,
potom jeho potomstvo môže zdediť túto mutáciu. Mutácie sa môžu uskutočniť z najrôznejších
dôvodov a sú prirodzenou súčasťou života. Sú pre život podstatné, pretože sú schopné meniť
a adaptovať organizmus cestou prírodného výberu. Sú tri typy mutácií:
i) Letálne mutácie - zabraňujú génom vykonávať svoju funkciu a zabraňujú organizmu
dosiahnuť dospelosť. Keď organizmus nežije dosť dlho, aby mohol mať potomstvo, nemá ani
možnosť odovzdať mutácie ďalšej generácii. Prírodný výber v tomto prípade veľmi rýchlo
odstráni takéto organizmus oslabujúce mutácie.
ii) Neutrálne mutácie – sú tie, ktoré neohrozujú organizmus, ale ani mu nič pozitívne
neponúkajú.
iii) Adaptívne mutácie – sú tie, ktoré dávajú organizmu schpnosť obstáť v kompetícii
s jedincami vlastného druhu. Organizmus, ktorý môže urobiť niečo prospešné pre svoje prežitie
je organizmus, ktorý má väčšiu šancu dosiahnuť dospelosť a mať viac potomstva. V tomto
prípade prírodný výber pôsobí tak, že uprednostňuje dedenie takéhoto nového mutovaného génu
v ďalšej generácii vzhľadom na pôvodnú verziu toho istého génu. Po nejakom čase celá
populácia môže získať túto mutáciu. Teda, mutácie môžu zapríčiňovať vznik nových
morfologických a fyziologických zmien, ako i zmien v správaní organizmu.
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Uvažujme hypotetickú fylogenézu, ktorá začína v čase T0 a končí v čase T3. Hypotetický
ancestrálny druh (predok) má 20 nukleotidových báz; v čase T0 existuje len jeden druh (obr. 2).
S postupom času môžeme pozorovať sériu náhodných mutácií (tzv. bodové mutácie). Prvú
mutáciu T na C dedia všetky jedince druhu (obr. 2). Po tejto mutácii dochádza k vetveniu. Jedna
časť populácie zdedí vzniknutú mutáciu C na T, zatiaľ čo druhá zdedí vzniknutú mutáciu z A na
G (obr. 3). Každá z týchto mutácii sa vyskytuje výlučne len vo svojej populácii, t. zn., že každá
mutácia charakterizuje danú vetvu a populácia vytvárajúca danú vetvu je teraz geneticky odlišná
nie len od ancestrálnej populácie, ale aj populácie vytvárajúcej druhú vetvu.

Obr. 2

Obr. 3
Postupom času dochádza k ďalším mutáciám (obr. 4). V pravostrannej vetve sa vyskytne
druhá mutácia. Tá je zdedená všetkými jedincami populácie tejto vetvy, takže krúžok na vrchole
pravostrannej vetvy , t. j. v čase T1 predstvuje teraz jediný druh, ktorý má spoločne obidve
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mutácie A na G a T na C vzhľadom na ancestrálny druh. Ľavostranná vetva je odlišná, pretože sa
delí druhýkrát na dve dcérske línie a vytvára tak dva odlišné druhy, ktoré tu reprezentujú dva
krúžky v časovej úrovni T1. Jeden z týchto druhov je vytvorený populáciou, ktorá zdedila nie len
pôvodnú mutáciu C na T, ale tiež dve ďalšie mutácie, v tomto prípade mutácie z T na C na dvoch
rôznych miestach génu (obr. 5).

Obr. 4

Obr. 5
Čas plynie ďalej a dostávame sa do časovej úrovne T3 (obr. 6). Dôsledkom ďalších
mutácií dochádza k ďalším vetveniam a v čase T3 už existuje 6 druhov. Ako môžeme pozorovať
na matici nukleotidových báz, napríklad na pozícii bázy 1, všetky druhy tu majú bázu A;
nevyskytla sa žiadna zmena. Pozícia bázy 2 sa naopak mení z T na C u všetkých troch druhov (a,
b, c) medzi T0 a T1. Pozícia bázy 2 zodpovedá mutácii pri samom dne stromu, medzi X a jeho
potomkami a, b, a c. Pretože sa táto mutácia vyskytuje pred rozštiepením a a b na jednej strane
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a c na druhej strane, obidve vetvy zdedia túto mutáciu. Pri pohľade na pozíciu bázy 12 vidíme, že
mutácia A na G sa uskutočnila dvakrát, nezávisle, raz vo vetve vedúcej k j a k v priebehu
intervalu od T2 k T3 a opäť vo vetve vedúcej k n v priebehu toho istého časového intervalu (obr.
7).

Obr. 6
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Obr. 7
Je to práve identifikácia takýchto zmien, ktorá slúži k identifikácii kládov, t. j. skupín
descendentných druhov spoločne s ich predkom. Každý klád má spoločnú jednu alebo viac
zmien báz a takéto zmeny sa nazývajú spoločné derivované znaky (angl. shared derived
characters). A tak podobne, všetky po sebe nasledujúce vetvy na strome, charakterizované
danými zmenami báz, potom identifikujú zahniezdené série kládov v kládoch. Kladistika je
process identifikácie takýchto spoločných zmien, teda proces identifikácie postupu vetvenia
vo fylogenéze na základe distribúcie zmenených znakov zdedených vzniknutými druhmi
a používa ich takto na pochopenie príbuzenských vzťahov medzi taxónmi.

Princíp úspornosti (Obrazovky 12/16 až 14/16)
Nasledujúci príklad ukazuje, ako nám poznanie znakov môže pomocť stanoviť evolučnú
históriu celej skupiny [v tomto prípade uvažujeme 20 pozícií nukleotidových báz troch
descendentných druhov označovaných písmenami x, y a z a tých istých báz u predka označeného
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písmenom w] (obr. 8). Inými slovami, využijeme tie znaky druhov, ktoré máme, aby sme mohli
zistiť ich fylogenézu.

A

B

Obr. 8

Na obrázku 8A je znázornený redukovaný strom na tri descendentné druhy a ancestrálny
taxón. Na prvý pohľad sa zdá, že sme stratili všetky ostatné informácie. Teda, ako potom môžme
zodpovedať základnú otázku fylogenézy, t. j. ktoré dva druhy sú si viac príbuznejšie než je
každý z nich s tretím druhom? V tomto prípade sú tri možné odpovede: x a y sú si vzájomne
viac príbuznejšie než každý z nich je k z; y a z sú si vzájomne viac príbuznejšie než každý z nich
je k x; x a z sú si vzájomne viac príbuznejšie než každý z nich je k y.
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Riešením je stanoviť, ktoré dva druhy majú väčší počet spoločných derivovaných
znakov. Poprvé: musíme vylúčiť všetky pozície báz, ktoré sú spoločné pre predka a všetkých
jeho potomkov, pretože takéto znaky nám nemôžu poskytnúť žiadnu užitočnú informáciu o
fylogenéze skupiny. Napríklad, znak prítomnosť či neprítomnosť srsti u koňa, zebry a kravy nám
nepovie nič o ich vzájomnom fylogenetickom vzťahu, pretože srsť majú všetky tri taxóny.
Takýmito znakmi sú pozície báz 1, 3, 9, 11, 13, 14 a 20 (obr. 8A). Podruhé: Podobne neužitočné
sú tie znaky, ktoré sú u všetkých troch descendentných druhov iné než u predka, z podobného
dôvodu. Pozícia bázy 2 je takýmto znakom. Potretie: Môžeme ignorovať znaky, ktoré sú odlišné
len u jedného z descendentných druhov, pričom zvyšné dva druhy si podržujú ten istý znak ako
predok. Takéto znaky sú na pozíciách báz 4, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18 a 19. Takéto znaky
nemôžu byť použité na odhalenie blízkej príbuznosti medzi dvoma druhmi, pretože len jeden
druh má zmenu alebo mutáciu, t. zn. nie je spoločný. Teda, jedinými znakmi, ktoré sa vyskytujú
v zmenenom (=derivovanom) stave u predka dvoch z troch descendentných druhov, sú zmeny
na pozíciách báz 5 a 6 (obr. 8A). Druhy x a y majú spoločné T na pozícii bázy 5 a C na pozícii
bázy 6, zatiaľ čo z si ponecháva tie isté bázy ako predok na pozíciách 5 a 6. Takže x a y majú
spoločné dva derivované znaky vzhľadom na z. Iba spoločné zmeny nám hovoria, že tieto dva
druhy s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzajú zo spoločnej ancestrálnej línie už oddelenej
od línie vedúcej k tretiemu druhu.
Ktorý strom najviac odpovedá tejto hypotéze? Biológovia predpokladajú, že pri opise
evolučnej hypotézy, ktorá uvažuje všetky pozorované stavy znakov a vyžaduje si najmenší
počet krokov (angl. steps, t. j. v tomto prípade zmien), dochádza k minimalizácii množstva
domnienok, t. j., že najjednoduchší strom je najmenej špekulatívny. V podstate toto hovorí,
že fylogenéza, ktorá obsahuje najmenší počet zmien, je najpravdepodobnejšia, a to,
intuitívne, dáva zmysel. Je ľahšie uveriť, že kačky, bociany a orly majú krídla, pretože ich
mal ich spoločný predok, ako veriť, že ich spoločný predok nemal krídla, a že sa krídla
vyvinuli oddelene v evolučnej línii každého druhu. Toto sa označuje ako princíp úspornosti
(angl. principle of parsimony) (pôvod: angl. low of parsimony log. - zákon o „ekonómii
myslenia“, pravidlo o zbytočnom nerozširovaní počtu príčin nejakého javu).
Strom, ktorý najlepšie vystihuje túto hypotézu je prvý zľava na obrázku 8B. Zmena bázy
na pozícii 5 z C na T a zmena bázy na pozícii 6 z T na C sa potrebuje uskutočniť len raz na báze
vetvy obsahujúcej druhy x a y. Ďalšie dva stromy si vyžadujú viac zmien, ako je to ilustrované na
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obr. 8. Prvý strom si vyžaduje len dve zmeny, ďalšie dva stromy potrebujú štyri: prvý strom sa
nazýva najúspornejší (angl. most parsimonious).
Z vyššie uvedeného vyplýva, že použijúc analýzu úspornosti sme schopní odhaliť cenné
informácie o fylogenéze skupiny jednoducho pozorovaním distribúcie znakov u skúmaných
druhov.

1.2 - Úspornosť a rekonštrukcia stromu
V tejto časti textu budeme pracovať s reálnymi organizmami – motýľom, moľou, muchou
domácou (v ďalšom len mucha) a tipuľou – aby sme ilustrovali, ako dedukujeme fylogenézu na
základe morfologických znakov. Na obrázku 9 vidíme jednu možnú sieť (typ vzájomného
usporiadania) vzťahov, s motýľom a tipuľou na ľavej a muchou a moľou na pravej strane. Každý
pár vytvára klád vzhľadom na druhý pár.
I keď takéto usporiadanie hovorí niečo o vzťahoch štyroch druhov, nevypovedá nič
o predkoch alebo potomkoch. Takýto kladogram sa nazýva nezakorenený strom (angl. unrooted
tree) – vzhľadom na fylogenézy mapované v čase tak, ako sme si to uvádzali v predchádzajúcej
kapitole; tento kladogram nemá žiaden koreň (angl. root) t. j. predpokladaného spoločného
predka.
Ďalším faktom vyplývajúcim z nezakoreneného kladogramu je, že vetvenie je vždy sériou
dichotómií (obr. 9; pretože akokoľvek sa na nezakorenený kladogram pozeráme, tri línie sa vždy
spájajú v jednom bode a vždy sa každá línia rozdelí iba na dve vetvy). Toto je čistá konvencia:
neexistuje žiaden principiálny dôvod, prečo by z jedného druhu nemohli vzniknúť súčasne tri
alebo viac druhov, i keď je ťažké si takúto vec predstaviť v reálnom živote. Ale aj keby sme to
teoreticky pripustili, je len málo pravdepodobné, že tri alebo viac druhov vzniklo z jedného druhu
naraz. Takže je veľmi pravdepodobné, že vetvenie bolo vždy sériou dichotómií.
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Obr. 9

V skutočnosti, usporiadanie taxónov, aké je znázornené na obrázku 9, nie je v žiadnom
prípade jediné možné. Celkove máme štyri druhy: motýľa, moľu, muchu a tipuľu; to však
neznamená, že sú možné štyri typy usporiadania vzťahov. Vezmime si ako príklad motýľa.
Motýľ by mohol byť:
1. príbuznejší tipuli než muche alebo moli,
2. príbuznejší moli než tipuli alebo muche,
3. príbuznejší muche než tipuli alebo moli.
Podobne, takéto tvrdenia o každom z ďalších troch druhov by sme mohli vzťahovať vždy na
zvyšné druhy a vždy by sme dostali tri možnosti. Celkove je možné takto vytvoriť 3
nezakorenené usporiadania (obr. 10).
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Obr. 10

Znaky (obrazovky 4/21 až 10/21)
Teraz upriamime našu pozornosť na princíp úspornosti a použijeme ju na dedukciu
fylogenézy štyroch druhov hmyzu, ktoré uvažujeme, teda motýľa, moľu, muchu a tipuľu.
Musíme sa pozrieť na ich znaky, ktoré nám umožnia vybrať to správne z troch usporiadaní.
Motýľ a moľa majú dva páry krídiel, zatiaľ čo tipuľa a mucha majú len jeden pár
normálnych krídiel (na lietanie); druhý pár je premenený na vysoko špecializované kyvadielka
(haltery), teda orgány zabezpečujúce rovnováhu pri dynamickom lietaní. Teda, krídla motýľov
a molí sú odlišné od krídiel tipulí a múch. Okrem toho, sú pokryté mikroskopickými šupinkami,
zatiaľ čo krídla múch a tipulí sú jednoduché, hladké, priesvitné listy tkaniva vystužené vénami.
Tieto znaky teraz usporiadame do matice znakov (ang. character matrix) (obr. 11).
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Obr. 11

Cieľom teraz bude použiť tie znaky, ktoré vidíme na týchto štyroch druhoch – počet
krídiel a prítomnosť šupiniek na krídlach - tak, aby sme mohli určiť, ktoré z troch typov
usporiadania (obr. 10) je najpravdepodobnejšie. Problém je však v tom, že len z týchto
samotných dát nie je možné určiť, ktorá verzia (alebo stav znaku; angl. character state) každej
vlastnosti (= znaku; angl. character) bol prítomný u spoločného predka. Takže, my nevieme, či
spoločný predok všetkých štyroch druhov hmyzu mal dva páry krídiel alebo jeden pár kríriel
a jeden pár kyvadielok. Podobne, nevieme, či predok mal hladké krídla alebo krídla so
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šupinkami. Použijúc kladistickú terminológiu, nedokážeme povedať, ktorý stav je primitívny
a ktorý je derivovaný (odvodený, zmenený) pre daný znak. I keď to nevieme, môžeme určiť
počet transformácií znakov, ktoré požaduje každý typ usporiadania.
Vezmime si vrchný z troch typov usporiadaní na obrázku 10 ako príklad a uvažujme
prechod medzi dvoma pármi krídiel a jedným párom krídiel a jedným párom kyvadielok. Na
jednej strane je možné, že jeden pár krídiel a jeden pár kyvadielok je derivovaný stav a spoločný
predok všetkých štyroch druhov mal dva páry krídiel. V tomto prípade tipuľa a mucha museli
nezávisle získať derivovaný stav jedného páru krídiel a jedného páru kyvadielok. Na druhej
strane, je možné, že primitívnym stavom bol jeden pár krídiel a jeden pár kyvadielok, čo by
znamenalo, že motýľ a moľa museli nezávisle stratiť kyvadielka a získať druhý pár krídiel.
V obidvoch prípadoch sú potrebné dva nezávislé transformácie znakov, aby pozorované znaky
zapadli do tohto typu usporiadania.
To isté sa stane aj v prípade druhého znaku – prítomnosti šupiniek na krídlach. Ak predok
mal na krídlach šupinky, a to je teda primitívny stav znaku, potom šupinky museli byť nezávisle
stratené u tipuli a muchy. Avšak, ak predok mal hladké krídla, a teda prítomnosť šupiniek je
derivovaný stav znaku, potom moľa a motýľ museli šupinky získať nezávisle. Aj v tomto prípade
sú potrebné dve transformácie znaku.
Teda, pri tomto prvom type usporiadania taxónov sú nutné štyri transformácie znakov, po
dve v prípade každého znaku. Pozrime sa teraz na typ usporiadania v strede (obr. 10).
Ľavostranný klád, motýľ a moľa, nemajú kyvadielka, ale majú šupinky na svojich dvoch pároch
krídiel. To znamená, že celý tento klád môže byť definovaný týmito znakmi. Podobne,
pravostranný klád, mucha a tipuľa, majú kyvadielka a jeden pár krídiel a nemajú šupinky na
svojich krídlach. Horizontálna línia spájajúca ľavostranný a pravostranný klád môže byť preto
definovaná len dvoma znakmi – získaním šupiniek na krídlach pre klád zahrňujúci motýľa a
moľu a zisk kyvadielok u kládu zahrňujúceho muchu a tipuľu alebo opačne pre každý znak.
Porovnajme tieto výsledky s tretím typom usporiadania na spodku obrázka 10. Toto
usporiadanie si vyžaduje štyri transformácie znakov. Podobne ako v prípade prvého typu
usporiadania, sú potrebné dve nezávislé transformácie medzi dvoma pármi krídiel a jedným
párom krídiel a jedným párom kyvadielok a dve nezávislé transformácie medzi ošupenými
a hladkými krídlami. Ak to zhrnieme, potom:
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Strom 1 = štyri transformácie znakov

1. z neprítomnosti šupiniek na šupinky na kríkdlach = motýľ
2. z dvoch párov krídiel na jeden pár krídiel + kyvadielok = mucha
3. z neprítomnosti šupiniek na šupinky na krídlach = moľa
4. z dvoch párov krídiel na jeden pár krídiel + kyvadielok = tipuľa


Strom 2 = dve transformácie znakov

1. z neprítomnosti šupiniek na šupinky na kríkdlach = (motýľ a moľa)
2. z dvoch párov krídiel na jeden pár krídiel + kyvadielok = (mucha a tipuľa)


Strom 3 = štyri transformácie znakov

1. z neprítomnosti šupiniek na šupinky na kríkdlach = motýľ
2. z dvoch párov krídiel na jeden pár krídiel + kyvadielok = tipuľa
3. z neprítomnosti šupiniek na šupinky na krídlach = moľa
4. z dvoch párov krídiel na jeden pár krídiel + kyvadielok = mucha
Ak chceme zvoliť jeden z týchto troch stromov ako najpravdepodobnejší typ vzťahov
použijúc princíp úspornosti, musíme si zvoliť ten, ktorý potrebuje najmenší počet
transformácií. Stromy 1 (vrchný) a 3 (spodný) na obrázku 10 si vyžadujú dĺžku štyroch
krokov (teda štyri zmeny), zatiaľ čo strom v strede na obrázku 10 len dva kroky (dve zmeny).
Preto, druhý strom je najúspornejší.

Zakoreňovanie kladogramu (obrazovky 11/21 až 14/21)
Keď už sme vybrali najúspornejší typ usporiadania, naledujúci krok je previesť toto
usporiadanie na fylogenézu – hypotézu neopisujúcu len vzťahy, ale aj evolučnú históriu. Aby
sme to urobili, musíme toto usporiadanie zakoreniť (angl. to be rooted), t. j. musíme zistiť, kde
sa ancestrálna línia na toto usporiadanie napojila. Môžeme dať moľu ako najbazálnejšiu
(ancestrálnu) vetvu, čím prekreslíme usporiadanie na kladogram – zakorenené usporiadanie
vzťahov opisujúcich fylogenetickú hypotézu (znázorňuje postup, v akom prebiehalo
štiepenie). Jeden takýto kladogram kompatibilný s nezakoreneným usporiadaním vzťahov, aký
sme si zvolili, je ilustrovaný na obrázku 12.
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Obr. 12
Divergencia medzi moľou na jednej strane a zyšnými troma druhmi na strane druhej je
označená krúžkom. Pretože sú ďalšie štyri línie v nezakorenenom usporiadaní, existujú ešte ďašie
štyri spôsoby prepisu usporiadania vzťahov do kladogramov, teda spolu ich bude päť (obr. 13).
Všetkých päť možných kladogramov je topologicky rozdielnych, ale kompatibilných
s nezakoreneným usporiadaním. Podobne, ak vezmeme ďalšie dve usporiadania, tie, ktoré sme
zavrhli ako neúsporné (viď. obr. 10), každé z nich má svojich vlastných päť rozdielnych, ale
kompatibilných kladogramov. Teda pre tieto štyri druhy (avšak v podstate pre akékoľvek štyri
taxóny) existuje celkove 15 možných kladogramov. Ako si zvolíme spomedzi nich ten správny?
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Stav znaku
Derivovaný: 1 pár krídiel a 1 pár kyvadielok; šupinky na krídlach
Primitívny: 2 páry krídiel; šupinky neprítomné

Obr. 13

Hneď na začiatku, pretože vychádzame z princípu úspornosti, môžeme ignorovať 10
kladogramov pochádzajúcich z dvoch neúsporných sietí. Ak sú totiž siete neúsporné, taktiež budú
i kladogramy z nich odvodené. Zostáva teda 5 kladogramov. Aby sme z nich vybrali ten správny,
potrebujeme vedieť smer, akým sa evolúcia uberala medzi dvoma stavmi každého znaku.

23
Smer evolúcie (obrazovky 15/21 až 18/21)

Smer evolúcie sa technicky opisuje ako postup od primitívneho k derivovanému. Musíme
si však byť vedomí toho, že primitívny neznamená, že stav znaku musí byť nevyhnutne
nevyvinutý alebo rudimentárny (zakrpatený) a ani neznamená, že derivovaný stav je lepší
(kvalitnejší) či zložitejší. Tieto termíny jednoducho označujú, čo vzniklo ako prvé, t. j. sekvenciapostup, v akom sa vyvinuli.
Ako príklad si uveďme pľúca suchozemských vertebrát (obojživelníky, plazy, vtáky,
cicavce). Z nášho pohľadu by sa pľúca zdali byť derivovaným, teda pokročilým znakom
vzhľadom na nesuchozemské stavovce (kostnaté ryby, žraloky a mihule). Pľúca sú anatomicky
podobné (a pravdepodobne homologické) plávajúcemu (vzdušnému, plynovému) mechúru
kostnatých rýb (Osteichthyes). Pľúca a plávajúci mechúr sa vyvíjajú rovnakým spôsobom - ako
výchlipky hltanu; a skutočne, niektoré ryby, ako dvojdyšníky, bichiry a šťukovce, majú pľúca
namiesto plávajúceho mechúra. Podobne ako suchozemské štvornožce, a na rozdiel od ostatných
kostnatých rýb, tieto ryby môžu dýchať vzduch. Fosílny záznam ukázal, že dvojdyšníky patria
medzi najranejšie skupiny rýb, čo znamená, že pľúca boli znakom prvých kostnatých rýb, a že
boli modifikované v priebehu času do plávajúceho mechúra. Takže, namiesto toho, aby boli
pľúca pokročilým znakom, sú v skutočnosti primitívne vzhľadom na vývin plávajúceho mechúra
u kostnatých rýb, napriek faktu, že sú extrémne dôležitou a zložitou štruktúrou nevyhnutnou pre
život na súši.
Podobným príkladom sú štruktúry, ktoré degenerovali v priebehu vývoja línie. Človek má
rudimentárny chvost čo dosvedčuje niekoľko viac alebo menej synostoticky spojených stavcov
na konci chrbtice tvoriacich kostrč. Opice majú oveľa lepšie vyvinutý chvost, zvlášť u tých,
u ktorých je chvost chápavý. Avšak to neznamená, že ľudský chvost predstavuje primitívny znak
pokiaľ ide o chvost primátov. V skutočnosti je to naopak. Väčšina dnes žijúcich primátov má
dobre vyvinutý chvost a fosílne nálezy dobre dokumentujú, že degenerácia chvosta je pokročilým
stavom charakteristickým pre klád opoľudí, kam patrí aj človek.
Problémom je, že a priori je veľmi ťažké vedieť, ktorý stav je pleziomorfný-primitívny
a ktorý derivovaný-pokročilý. Sledovanie embryonálneho vývinu a porovnávania rôznych fosílií
sú dve značne používané cesty určovania, ktoré stavy sú primitívne a ktoré pokročilé (porov.
Diskusiu v kap. 3.1.).
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Keď sa vrátime späť k fylogenéze štyroch druhov hmyzu, dve tvrdenia o použitých
znakoch sú zobrazené na obrázku 13hore; predpokladajme, že máme dôvod sa domnievať:
poprvé: že kyvadielka boli derivované z druhého páru krídiel, čo znamená, že dva páry krídiel je
primitívny stav znaku; podruhé: že získanie šupiniek na krídlach je derivovaný stav znaku
vzhľadom na primitívny stav hladkých krídiel. Obrázok 14 zachytáva tieto transformácie znakov
(teda zo stavu primitívneho na stav derivovaný) na jednom z piatich kladogramov. Tento
kladogram tvrdí, že moľa a motýľ nezávisle získali šupinky na krídlach (tmavošedé priamky),
zatiaľ čo línia vedúca k muche a tipuli premenila druhý pár krídiel na kyvadielka (svetlošedá
priamka). Inými slovami, obidva druhy - mucha a tipuľa – spoločne zdedili kyvadielka od svojho
spoločného predka. Súčet týchto zmien stavov znakov dáva číslo 3.
Môžeme však veci meniť a predpokladať, napríklad, že spoločný predok všetkých štyroch
druhov hmyzu mal šupinaté krídla (obr. 15). V tom prípade línia vedúca k muche a tipuli musela
stratiť šupinkaté krídla a transformovať druhý pár krídiel na kyvadielka. Opäť, táto situácia si
vyžaduje tri zmeny stavov znakov. Strata nejakej štruktúry u taxónu, ktorá bola prítomná
u predka tohto taxónu sa nazýva druhotná strata (angl. secondary loss). Toto je niečo celkom
odlišné od taxónu, ktorý v priebehu svojej evolúcie takúto štruktúru nikdy nemal vyvinutú.
Napríklad, absencia zadných končatín u veľrýb je sekundárna strata, pretože veľryby sa vyvinuli
zo suchozemských štvornožcov, ktoré zadné končatiny mali; avšak absencia zadných končatín
u žralokov nie je sekundárna strata, pretože žraloky zadné končatiny nikdy nemali.

Obr. 14
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Obr. 15
Pri pohľade na 5 kladogramov na obrázku 16 vidíme, že dva vrchné a dva spodné
kladogramy si vyžadujú tri transformácie znakov (kroky, zmeny). Kladogram vpravo hore
a obidva kladogramy dole si vyžadujú tri transformácie znakov takým istým spôsobom ako
v kladograme vľavo hore: buď jeden derivovaný stav znaku je získaný u kládu zahrňujúceho dva
horné* druhy a každý z dvoch dolných druhov nezávisle získa druhý derivovaný znak alebo celý
klád získava jeden z derivovaných stavov znakov a dva horné taxóny majú potom spoločný opak
tejto transformácie znaku (druhotná strata), a tiež majú spoločne získaný druhý derivovaný stav
znaku. Len kladogram v strede je iný. Jeden klád získava jeden derivovaný stav znaku a druhý
klád získava druhý derivovaný stav znaku, v tomto prípade klád zahrňujúci moľu a motýľa
získava šupinky na krídla a klád zahrňujúci tipuľu a muchu získava kyvadielka. Teda, toto je
najúspornejšie riešenie.
(*Horný a dolný druh – myslené na kladograme; horný – viac derivovaný, teda umiestnený
vpravo hore na kladogramoch.)
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Obr. 16
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2 – Znaky a homológia

2.1 – Homológia a homoplázia
(obrazovky 1/9 až 9/9)
Aj keď človek, delfín a orol vyzerajú odlišne, v mnohých základných prvkoch sú
skonštruované tým istým spôsobom. Tieto základné štrukturálne podobnosti sa nazývajú
homológie a sú veľmi dôležité pri určovaní príbuzenských vzťahov. Homológia je podobnosť
zapríčinená spoločným pôvodom (angl.: similarity due to common ancestry), teda prítomnosť
podobných znakov zdedených od spoločného predka. Predná končatina človeka, prsná plutva
delfína a predné krídlo orla obsahujú to isté základné usporiadanie kostí, ako je ilustrované na
obrázku 17. I keď sú si odpovedajúce kosti štrukturálne podobné aj v detailoch, končatina, plutva
a krídlo vyzerajú, aspoň na prvý pohľad, úpne odlišne. Je to preto, lebo každá z týchto troch
štruktúr má inú funkciu, je adaptovaná na inú úlohu.

28

Obr. 17
Krídla hmyzu a vtákov nie sú homologické štruktúry, napriek faktu, že slúžia tomu istému
účelu podobným spôsobom. Štrukturálne sa líšia v každom detaile: namiesto kostí sú hmyzie
krídla vystužené krvou naplnenými žilami a povrch krídiel nemajú pokrytý perím. Toto je príklad
homoplázie, t. j. povrchná podobnosť principiálne rozdielnych štruktúr. Vtákom a hmyzu sa
vyvinuli krídla, aby slúžili tej istej funkcii – letu, avšak úplne nazávisle: vtáčie krídla a hmyzie
krídla sú funkčné analogóny.
Príklady takýchto analógií je možné vidieť u tých organizmov, ktoré obsadili podobné
ekologické niky. Tento process sa nazýva konvergentná evolúcia. Príkladom konvergentnej
evolúcie sú civety na Madagaskare a veľké mačkovité šelmy. Ďalej, lastovičky a dážďovníky sú
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si veľmi podobné, avšak nie sú si blízko príbuzné. Alebo sukulenty Afriky a kaktusy Nového
Sveta.
Avšak homológia a homoplázia sú relatívne termíny; záleží na úrovni fylogenetickej
analýzy. Môžu vyjadrovať rôzne aspekty tej istej štruktúry. Príklad: na rozdiel od končatín
hmyzu, prsná plutva ryby, napríklad šťuky, má niektoré z tých istých základných štrukturálnych
komponentov ako plutva delfína. Plutva šťuky má svaly, je vystužená vnútornými chrupkami
a má kostené lúče spojené flexibilnou membránou. Teda, ako končatiny stavovcov, obidve plutvy
– delfína i šťuky – sú považované za homologické (majú spoločného predka v dávnej minulosti).
Avšak, rybej plutve chýba špecifické usporiadanie kostí prednej končatiny, také aké je prítomné
spoločne u delfína, vtáka a človeka. Fakt, že plutva delfína je svojou vnútornou štruktúrou oveľa
bližšie prednej končatine človeka a vtákov než rybej plutve znamená, že delfíny, vtáky a človek
majú neskoršieho spoločného predka naž majú delfíny a ryby. Takže z toho môžeme vyvodiť, že
ako plutva, je plutva delfína len analogická prsnej plutve ryby.
Usporiadanie kostí, aké je prítomné v plutve delfína, krídlach vtákov a končatinách
človeka, je charakteristické pre skupinu, ktorú nazývame tetrapódy (štvornožce). Táto skupina
zahŕňa obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce. Naopak, kostnaté ryby si v podstate ponechávajú
ten istý druh štruktúr plutvy, aký mal spoločný predok kostnatých rýb a štvornožcov, avšak
medzi štvornožce nepatria. Môžeme teda povedať, že kostnaté ryby vykazujú primitívny stav pre
hrudníkovú končatinu stavovcov, zatiaľ čo štvornožce majú derivovaný stav. Ak predpokladáme,
že v priebehu evolúcie jeden stav znaku bol derivovaný z druhého, tak ten primitívny nazývame
pleziomorfný (z gr. „blízko formy“) a derivovaný apomorfný (z gr.„od/z formy“).
Charakteristiky-znaky, ktoré definujú klády tak, ako je to v prípade končatiny tetrapódov,
sa nazývajú synapomorfie. Synapomorfie sú spoločné apomorfie zdedené od spoločného predka,
u ktorého novinka (derivovaný stav znaku) vznikla. Také znaky sú veľmi dôležité pre
systematikov, pretože: 1) slúžia ako značky, ktoré označujú členov kládov, aj keď iné znaky by
mohli zatemňovať ich príbuznosť. Napríklad Grécky filozof Aristoteles považoval veľryby za
cicavce, pretože produkujú mlieko pre svoje mláďatá. Bolo to v čase, keď väčšina ľudí
považovala veľryby za ryby. V skutočnosti, Aristoteles si všimol synapomorfný znak cicavcov;
2) slúžia na určenie relatívnej časovej postupnosti spoločných predkov druhov a tým aj uzlov
vetvenia v priebehu fylogenézy.
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Avšak ako môžeme rozpoznať valídne synapomorfie? Ako sme už uviedli,
pravdepodobnou synapomorfiou sa zdá byť vlastníctvo končatín s vnútorným chrupkovým alebo
kosteným skeletom. Tento znak zoskupuje ryby so štvornožcami, avšak vylučuje hmyz. Avšak
ako môžeme testovať správnosť tohto tvrdenia? Predpokladaná synapomorfia môže byť testovaná
skúmaním, či existujú aj ďalšie homológie podporujúce toto zoskupenie. Napríklad, všetky
živočíchy, ktoré teraz testujeme, majú oči. Avšak, opäť, zatiaľ čo oči štyroch vertebrát majú
podobnú anatómiu aj v detailoch, oko hmyzu je konštruované na inom stavebnom pláne. Takže
obidva znaky, štruktúra končatiny a stavba oka, dávajú ten istý výsledok: združujú spolu len štyri
stavovce. Takéto znaky sa nazývajú kongruentné (zhodné). Táto procedúra môže byť opakovaná
testovaním ďalších možných homológií. Záverečným praktickým testom pre vyhodnotenie
akejkoľvek predpokladanej synapomorfie je: čím viac znakov sa vzájomne podporuje pri
definovaní daného kládu, tým viac je pravdepodobné, že ide o valídne synapomorfie. Teda, na
príklade, aký uvádzame tu, ak by sme postulovali, že prítomnosť krídiel je synapomorfným
znakom kládu zahrňujúcim vtáky a muchu domácu, zistili by sme, že takýto klád by nemal
podporu žiadnym iným znakom. Takže naša hypotéza, že krídla sú synapomorfiou takéhoto kládu
by sa ukázala ako nesprávna. V skutočnosti, znak „prítomnosť krídiel“ je vhodným príkladom
homoplázie.

2.2 – Homológia v molekulárnych dátach
(obrazovky 1/8 až 8/8)
V prípade morfológie, pozičné vzťahy sledovaných štruktúr poskytujú počiatočné
informácie o predpokladaných homológiách ako v prípade párových končatín vertebrát.
V genóme, celom genetickom „programe“ organizmu, gény nemusia byť vždy zoradené do jednej
série báz. Často sú rozdelené do úsekov v rôznych častiach genómu, podobne, ako môže byť
jeden súbor v počitači rozdelený a uložený na rôzne časti harddisku. Funkčne je to jedna
jednotka, ale fyzicky je rozdelený do niekoľkých fragmentov, pričom každý zaujíma iné miesto.
Ešte viac komplikovaný je fakt, že rôzne druhy, aj blízko príbuzné, môžu mať rôzny počet
chromozómov, takže distribúcia génov v chromozómoch môže varírovať.
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Preto, nestačí jednoducho hľadať tie isté gény, je nutné hľadať podobné sekvencie
nukleotidových báz. Aj keď je samotný gén rozdelený, ešte by mali byť prítomné významné
sekvencie báz, ktoré môžu byť porovnávané so sekvenciami báz iných druhov. Čím väčší počet
podobných sekvencií, tým väčšia príbuznosť medzi druhmi sa predpokladá. Toto je ilustrované
na obrázku 18. Dva rady nukleotidových báz pochádzajú z dvoch druhov, Taxónu 1 a Taxónu 2.
Dvanásťbázový úsek z Taxónu 1 je porovnávaný s Taxónom 2. Ako ukazuje obrázok, spočiatku
len 4 z 12 báz sa zhodujú s bázami z Taxónu 1 (čo tvorí 33% zhodu). Avšak, ak posúvame
spodný rad báz postupne voči vrchnému radu báz, môžeme zistiť vyššiu alebo až 100% zhodu,
teda dokonalú zhodu dvanástich báz Taxónu 1 s určitým úsekom báz Taxónu 2.

Obr. 18
Samozrejme, evolúcia ovplyvňuje gény, takže postupom času divergované línie získavajú
odlišnosti v sekvencii báz vo svojich génoch. Obrázok 19 ukazuje dva taxóny, ktoré už trocha
divergovali, takže nemôžeme u nich očakávať 100% zhodu; dve bázy boli v priebehu evolúcie
substituované.

Obr. 19
Ďalšími dôvodmi, prečo nenájdeme úplnú zhodu sekvencií báz porovnávaných taxónov je
doplnenie, odobratie, inverzia alebo duplikácia bázy alebo série báz. Obrázok 20 ukazuje iné dve
sekvencie nukleotidových báz; v tomto prípade sa budeme snažiť zistiť, aká „chyba
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v kopírovaní“ spôsobila uvedený nesúlad báz. Najsamprv musíme nájsť najväčšiu zhodu medzi
obidvoma sekvenciami báz; tú ukazuje obrázok 21. Vidíme dve dlhé zhody, pričom päť báz
vľavo (AGGAT) a tri bázy vpravo (CCC) v spodnom rade sa dokonale zhodujú s ekvivalentnými
bázami v hornom rade. Jedno A uprostred v spodom rade sa tiež zhoduje s jedným A v hornom
rade, ale môžeme si všimnúť, že u obidvoch Taxónov je toto A časťou jednej dlhej sekvencie
AATCCC, ktorá je posunutá relatívne voči tej druhej Taxónu 2 (obr. 22). V tomto prípade Taxón
2 stratil G bezprostredne pred sekvenciou AATCCC, a tak sa celá sekvencia posunula o jednu
pozíciu bázy doľava.

Obr. 20

Obr. 21

Obr. 22
Tak, ako je možné nájsť homológie v molekulárnych údajoch, tak isto je možné nájsť aj
homoplázie. S pribúdajúcimi generáciami „zmätok“ v genóme prináša podobnosti, ktoré však nie
sú homológiami. Podobnosti sekvencií môžu byť dôsledkom konvergencií a reverzií, ako to
vidíme na obrázku 23. Na ľavej strane obrázku sú dve línie zobrazené voči prvým štyrom
časovým intervalom (T0 až T4). Tu vidíme, že i keď sekvencia troch báz bola na začiatku
obidvoch línií odlišná (ATA v línii A a GCT v línii B), tie sú teraz v časovej úrovni T4 tie isté.
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Takéto náhodné podobnosti sa označujú ako konvergencia, pretože neboli zdedené od
spoločného predka. Na pravej strane obrázka sú dve línie zobrazené voči ďalším štyrom časovým
intervalom. V čase T8, obidve línie majú tie isté tri bázy, aké mali na svojom začiatku. Tento stav
sa označuje ako reverzia (návrat; angl. reversal), pretože tu nejde o to, že nedošlo k žiadnym
zmenám od časového intervalu T0, ale o sériu zmien „tam a späť“, ktoré vyústili do tej istej
sekvencie troch báz.

Obr. 23
I keď jedna báza môže byť nahradená ktoroukoľvek z troch ostatných báz (obr. 24),
častejšie sa stáva, že náhrada sa uskutočňuje medzi dvoma purínmi (A na G) a dvoma
pyrimidínmi (C na T). Takéto výmeny-mutácie sa nazývajú tranzície (angl. transitions).
Transverzie (angl. transversions) – nahradenia jedného purínu jedným z dvoch pyrimidínov
(alebo pyrimidínu jedným z dvoch purínov) sú oveľa zriedkavejšie.
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Obr. 24
Na obrázku 25 je zobrazený trojlíniový „strom“ založený na šiestich nukleotidových bázach. Je
potrebné určiť, ktoré bázy sú apomorfné (t. zn. predstavujú derivované stavy znakov) v časovom
intervale 10 pre: i) ľavú a strednú líniu a ii) strednú a pravú líniu. Sledujme teda každý znak
zvlášť, teda postupne jednotlivé bázy zľava od časovej úrovne 00:

Obr. 25
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1. Pleziomorfný (alebo primitívny) stav pre prvú bázu je A. Tento znak je prítomný v ľavej
i strednej línii. Iba v pravej línii došlo k nahradeniu A na T v časovom intervale 5 a na C
v časovom intervale 7.
2. Pleziomorfný stav je C, avšak všetky tri línie majú derivovaný stav T.
3. Pleziomorfný stav je T, ale len pravá línia má derivovaný stav pre tento znak – C.
4. Pleziomorfný stav je G. Ľavá a stredná línia má derivovaný stav A, zatiaľ čo pravá línia si
ponecháva pleziomorfný stav G.
5. Pleziomorfný stav je T. Ľavá a stredná línia majú derivované stavy, avšak odlišné: G
v ľavej línii a C v strednej línii. Pravá línia si ponecháva pleziomorfný stav T.
6. Pleziomorfný stav je A. Ľavá a stredná línia majú derivovaný stav G, zatiaľ čo pravá línia
si ponecháva pleziomorfný stav A.
Teda, báza 2 nie je informatívna, pretože všetky tri línie majú spoločný ten istý
derivovaný stav, to znamená, že nemôže byť apomorfná ani pre jednu z dvoch báz. Bázy 1 a 3 sú
derivované len v jednej línii – pravej, a teda, nie sú tiež informatívne. Podobne neinformatívna je
báza 5; i keď ľavá a stredná línia vykazujú derivovaný stav, sú to stavy rozdielne a nemôžu byť
teda apomorfné. Avšak bázy 4 a 6 sú informatívne a sú apomorfné pre ľavú a strednú líniu.
Musíme si však všimnúť, že i keď takéto údaje naznačujú blízku príbuznosť medzi týmito
dvoma líniami, je to zavádzajúce. Skutočná fylogenéza ukazuje, že stredná a pravá línia
divergovali oveľa neskoršie (medzi časovými intervalmi 4 a 5; vykazujú až 3 synapomorfie
v časovom intervale 5) než ľavá a stredná línia (medzi časovými intervalmi 0 a 1). To, čo sa stalo
je, že zmeny báz vytvorili zdanlivé, avšak falošné synapomorfie, ktoré zatemňujú skutočnú
fylogenézu. Tento efekt sa nazýva príťažlivosť dlhých vetiev (angl. long branch attraction) a je
skutočným problémom pre systematikov. Najlepším riešením je pozorovať dlhé sekvencie báz,
preferujúc tie, ktoré sú relatívne stabilné v priebehu následných generácií.
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2.3 – Definícia znaku
(obrazovky 1/23 až 7/23)
Ako už bolo uvedené vyššie, znaky sú základom pre skúmanie príbuzenských vzťahov
medzi organizmami, avšak je potrebné rozhodnúť, ktoré znaky sú informatívne (t. j. homológie),
a ktoré sú buď neinformatívne (ako pleziomorfie) alebo zavádzajúce (homoplázie). Na obrázku
26 sú zoradené sekvencie báz štyroch rôznych taxónov. Niektoré z nich môžu byť užitočné pre
skúmanie príbuzenských vzťahov, avšak ktoré?

Obr. 26
Žiadna zmena. Prvá pozícia je neinformatívna, pretože tá istá báza sa vyskytuje na tom
istom mieste u všetkých štyroch taxónov. Takéto miesto sa nazýva invariantné miesto, t. zn., že
takýto znak neodlišuje jednu skupinu taxónov od druhej. Ako je znázornené na obrázku 26, je
veľa takýchto invariantných miest (sú označené šípkou).
Jedna zmena. Štvrté a pätnáste miesto sú tiež neinformatívne, avšak z iného dôvodu.
V obidvoch prípadoch len jeden taxón má odlišnú bázu vzhľadom na bázy u ostatných taxónov.
Pretože zisk (zmenu) jediného stavu znaku jedným taxónom je rovnako konzistentný s troma
možnými nezakorenenými stromami pre štyri taxóny (je teda kompatibilný s ktoroukoľvek
z možných sietí vzťahov), takýto znak nám nemôže povedať nič o príbuzenských vzťahoch
štyroch taxónov. Bázy na týchto miestach zaujímajú fylogeneticky neutrálne miesta, t. zn., že
i keď demonštrujú nejakú zmenu, neuprednostňujú žiadnu sieť vzťahov vzhľadom na ostatné. Na
obrázku 26 sú označené hviezdičkou.
Dve rôzne zmeny. Je miesto 8 tiež fylogeneticky neutrálne (obr. 26)? Taxóny 2 a 4 majú
odlišné bázy od taxónov 1 a 3, avšak každý inú, zatiaľ čo taxóny 1 a 3 majú spoločný druh bázy.
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Tri možné siete vzťahov sú znázornené na obrázku 27. Pochopiteľne, dve zmeny stavov znakov
sú potrebné, aby spojili dva taxóny. To v tomto prípade nie je, takže tento znak je fylogeneticky
neutrálny, a teda neinformatívny.

Obr. 27
Dva taxóny majú spoločný jeden stav znaku. Miesta 3, 19 a 30 sú fylogeneticky
informatívne miesta. Bázy na týchto miestach nie sú ani rovnaké pre všetky štyri taxóny, ani tu
nie je prípad, že by báza bola odlišná len u jedného taxónu. Na každom z týchto miest, dva
taxóny majú spoločný jeden stav znaku, zatiaľ čo druhé dva taxóny majú spoločný iný stav (napr.
C alebo T na mieste 3). Ak tento stav premietneme do troch nezakorenených sietí vzťahov, jeden
strom je viac úspornejší ako druhé dva (obr. 28). Takéto znaky by už čosi mohli vypovedať
o fylogenéze štyroch taxónov tým, že identifikujú skupiny so spoločnými derivovanými stavmi
znakov, t. j. synapomorfiami.

Obr. 28
Na obrázku 29 je znázornená matica znakov s pridaním ďalšieho, piateho taxónu. V tomto
prípade sa miesto 8 zmení z neinformatívneho, neutrálneho miesta na miesto informatívne,
pretože teraz sa ukázali dva spoločné stavy znakov pre dve skupiny taxónov (C u taxónov 1 a 3
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a G u taxónov 2 a 5). To znamená, že invariantné miesta, fylogeneticky neutrálne miesta
a informatívne miesta nie sú absolútnymi kvalitami, ale skôr variabilnými, závislými od úrovne
analýzy. Pridanie alebo odobratie taxónov môže urobiť neinformatívne znaky užitočnými
a naopak.

Obr. 29

Binárne a multistavové znaky
(obrazovky 8/23 až 11/23)
Jeden z najjednoduchších spôsobov ako definivať znak je poukázať na jeho prítomnosť
alebo neprítomnosť; napríklad prítomnosť srsti na tele je znak, ktorý odlišuje cicavce (tie ho
majú) od ostatných stavovcov (tie ho nemajú). Inými takýmito znakmi sú napríklad parohy
jeleňov, perie vtákov, plávajúci mechúr kostnatých rýb či floém a xylém rastlín. Takéto znaky sa
nazývajú binárne znaky (dvojkové znaky); v matici znakov je ich prítomnosť často označovaná
ako 1 a ich neprítomnosť ako 0.
Pretože binárne znaky sú jednoznačné, predstavujú najvhodnejšie znaky pre analýzu
a biológovia ich často používajú na definovanie skupiny organizmov. Avšak, existuje množstvo
iných znakov, ktoré nemôžu byť definované jednoducho na základe ich prítomnosti či
neprítomnosti. Ale, naopak, musia byť definované na základe nejakej variabilnej vlastnosti.
Napríklad, cicavce môžu mať rôzny počet prstov na prednej končatine: človek – 5, tapír – 3,
krava – 2, kôň – 1 (kopyto). Takéto znaky sa označujú ako multistavové znaky (viacstavové
znaky). Takmer všetko, čo sa vyskytuje v rôznom počte vzhľadom na morfológiu organizmu, by
mohlo byť multistavovým znakom; napríklad počet tŕňov v dorzálnej plutve ryby alebo počet
lístkov kvetu.
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Problém multistavových znakov tkvie v tom, že na rozdiel od binárnych znakov
neexistuje jeden, logický a jasný spôsob definovania rôznych stavov a ich zanášania do matice
znakov. Binárny znak je „buď/alebo“ tvrdenie, avšak definovanie počtu prstov môže byť
vykonané rôznymi spôsobmi, pričom každý z nich je rovnako platný, i keď nemusí byť rovnako
užitočný. Napríklad, znak – počet prstov, môžeme rozdeliť do piatich stavov, každý pre daný
počet prstov a prideliť im hodnoty od 1 do 5. Takže kôň s jedným prstom bude mať hodnotu 1,
krava s dvoma prstami hodnotu 2 atď. smerom nahor až po človeka s piatimi prstami a hodnotou
5. Alebo môžete urobiť to isté, avšak v opačnom poradí, alebo dokonca v žiadnom konkrétnom
poradí. Alebo, môžeme tento znak rozdeliť do dvoch znakov, na počet párnych prstov a počet
nepárnych prstov, alebo plný počet prstov a redukovaný počet prstvov. Z praktického hľadiska je
to jedno, podstatné je však, aby bol biológ konzistentný a explicitný, takže každý iný systematik
bude schopný rozpoznať tie stavy znakov, ktoré sme definovali (aj keby ich oni definovali iným
spôsobom!).
Molekulárne údaje, teda štyri nukleotidové bázy, môžu byť hodnotené buď ako
multistavové alebo binárne znaky. V prípade multistavových znakov, každá z báz sa počíta ako
jeden stav, zatiaľ čo v prípade binárnych znakov, pyrimidíny (C a T) sa počítajú ako jeden stav
a puríny (A a G) ako druhý.

Diskrétne a kontinuitne variabilné znaky
(obrazovky 12/23 až 14/23)
Zatiaľ čo multistavové znaky môžu byť použité na opis mnohých variabilných znakov
(tzv. diskrétna variácia), ešte väčší počet je tých znakov, ktoré nemôžu byť rozdelené do
diskrétnych kategórií. Napríklad, kostnatá ryba má určitý počet tŕňov vo svojej dorzálnej plutve
a toto číslo je celé a tak odlišné od iného stavu znaku, ktorý môže mať o jeden tŕň viac alebo
menej. Avšak mnoho znakov má stavy, ktoré jeden do druhého prechádzajú (tzv. kontinuitná
variácia). Tohto druhu – kontinuitne variabilné znaky – sú napríklad znaky týkajúce sa najakého
druhu rozmeru alebo pomeru medzi šírkou a výškou.
Predstavme si napríklad znak týkajúci sa dĺžky získaný z populácie organizmov, u ktorej
sa dá predpokladať, že zahŕňa dva rôzne druhy, napr. celkové dĺžky určitého počtu cichlidných
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rýb jazera Viktória vo východnej Afrike. Ak si zobrazíme dĺžku jednotlivých indivíduí rôzneho
veku, vznikne nám linkový diagram (obr. 30), na ktorom je ťažké rozdeliť dĺžky týchto rýb do
malého počtu diskrétnych stavov znakov, ako to požaduje matica znakov. To najlepšie, čo je
možné urobiť, je rozdeliť dĺžkový znak do arbitrárnych (ľubovoľných) jednotiek.
Iný príklad. Zakreslime výšku v kohútiku voči veku u jedincov populácie divých oslov
a divých koní (obr. 31). Tu vidíme dva rozdielne (prirodzené) zhluky výšok poukazujúcich na to,
že výška sa dá rozdeliť do dvoch rozdielnych znakov (diskrétnych variácií), t. zn. štatisticky
definovať, kódovať a zaniesť do matice znakov: zhluk s nižším rozsahom výšok označeným ako
stav znaku 0 a zhluk s vyšším rozsahom výšok označeným ako stav znaku 1.

Obr. 30
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Obr. 31
2.4 – Váženie znakov
(obrazovky 1/3 až 3/3)
Váženie znakov je značne kontroverzný aspekt fylogenetickej analýzy. Ide o to, že
zástancovia váženia znakov tvrdia, že niektoré znaky majú väčšiu „hodnotu“ než iné znaky pri
riešení vzájomných vzťahov medzi organizmami. Intuitívne sa to zdá dosť rozumné, avšak
problém je v tom, že určiť, ktoré znaky sú hodnotnejšie než iné znaky, a teda aká relatívna váha
alebo vplyv na analýzu by im mala byť prisúdená, je subjektívny proces. Keď vezmeme do úvahy
všetky tie problémy s homopláziou, reverziami a konvergenciou, o ktorých sme hovorili vyššie,
nie je ťažké si predstaviť situáciu, kde znaky, ktoré sa zdajú byť dôležité, v skutočnosti dôležité
nie sú. Takže, ak by sme ich začali vážiť hneď na začiatku analýzy, mohli by skôr zatemniť než
odhaliť skutočnú fylogenézu.
Oponenti takéhoto a priori váženia uprednostňujú dať všetkým znakom rovnakú hodnotu
minimálne v počiatočných štádiách analýzy a umožniť tak dosiahnuť najvyšší stupeň
kongruencie medzi najväčším počtom znakov a tak separovať užitočné znaky od zavádzjúcich.
Takýto príklad sme si uviedli vyššie, keď sme porovnávali kongruenciu medzi očami a prednými
končatinami (homologické znaky) vertebrát s konvergentným a homoplastickým vývojom krídiel
vtákov a hmyzu.
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Keď už je analýza úspornosti urobená, niektorí systematici doporučujú preváženie (angl.
re-weighting) znakov vzhľadom na množstvo homoplázie, ktoré vykazujú. Znaky, ktoré sú
charakteristické len pre určitý klád jasne vykazujú silný „signál“ a môžu byť vážené smerom hore
vzhľadom na iné znaky. Znaky, ktoré nevykazujú žiadnu konzistenciu, ale naopak ukazujú
množstvo reverzií a konvergencií na rôznych častiach stromu, produkujú naopak „šum“. Tieto
znaky môžu byť vážené smerom dole. Ak analýza prebehne opäť, znaky spôsobujúce šum budú
mať slabší účinok na topológiu stromu než tie, ktoré vykazujú silný signál a preto sa dá
predpokladať, že strom bude dôsledkom toho lepší. Tento proces sa nazýva váženie a posteriori.
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3 – Kladogramy a stromy

3.1 – Procedúry zakoreňovania a polarita znaku
(obrazovky 1/11 až 5/11)
Smer, v ktorom sa stav znaku mení v priebehu evolučnej histórie danej línie sa nazýva
polarita znaku. Na obrázku 16 je kladogram, aký sme získali zakorenením siete štyroch druhov
hmyzu – motýľa, mole, muchy domácej a tipule (viď vyššie). Kladogram ukazuje dva rozdielne
klády so štyrmi taxónmi, pričom jeden klád združuje motýľa a moľu a druhý klád združuje
muchu a tipuľu. Klád motýľa a mole môže byť definovaný synapomorfiou – prítomnosťou šupín
na krídlach, teda znakom, ktorý chýba muche a tipuli. Podobne, klád muchy a tipule môže byť
tiež definovaný na základe synapomorfie – prítomnosti kyvadielok namiesto zadného páru
krídiel. V tomto príklade sme predpokladali, že krídla so šupinkami a kyvadielka sú derivované
stavy, t. zn. že ancestor všetkých štyroch druhov mal hladké, bezšupinkové krídla, a že dva páry
krídiel je primitívny znak a kyvadielka boli derivované z druhého páru krídiel. Avšak ako
môžeme určiť takúto polaritu znakov (transformáciu znakov) bez toho, aby sme sa museli vracať
do minulosti?
Sú dva základné spôsoby. Prvým je použitím ontogenetického kritéria, t. zn. porovnaním,
ako sa daný znak vyvíja u študovaného druhu so stavom a vývinom tohto znaku u jeho
predpokladaných predkov. Druhý spôsob ako stanoviť polaritu znaku je urobiť mimoskupinové
porovnanie, t. zn. porovnať skúmaný taxón s jeho vzdialenejšími príbuznými.
Uvažujme plávajúci mechúr teleostomných kostnatých rýb. U niektorých rýb, ako
napríklad šťukovec (Lepisosteus) alebo amia (Amia) je plávajúci mechúr silne vaskularizovaný
a spojený s tráviacou trubicou pneumatickým duktom. Tieto ryby periodicky prehltávajú vzduch,
ktorý prechádza do plávajúceho mechúra, v ktorom dochádza k extrakcii kyslíka. Z funkčného
hľadiska, plávajúci mechúr je pľúcami. Iné druhy ako kapor alebo sumec majú tiež plávajúci
mechúr spojený s tráviacou trubicou, avšak nie je vaskularizovaný. Tieto ryby nepoužívajú
plávajúci mechúr ako pľúca, ale len ako orgán nadnášania. Periodicky ešte prehltávajú vzduch
a napĺňajú plávajúci mechúr. Iné ryby ako ostriež a ostračka majú pneumatický duktus len
v juvenilnom štádiu; v dospelosti už nie je spojenie medzi tráviacou trubicou a plávajúcim
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mechúrom, takže tieto ryby nemôžu prehltávať vzduch. Tieto ryby používajú špeciálnu „plynovú
žľazu“, prostredníctvom ktorej napĺňajú plynový mechúr využívajúc plyny z krvného toku. To im
umožňuje obývať hlbokovodné habitaty, v ktorých by bolo vystupovanie k hladine a prehltávanie
vzduchu nemožné.
Na základe morfologických a molekulárnych údajov sa fylogenéza kostnatých rýb dá
zobraziť takto (obr. 32). Na základe tohto kladogramu môžeme pozorovať, že najinkluzívnejšia
skupina (zahrňujúca všetkých šesť druhov rýb), celý teleostomný klád, mal predka, ktorý mal
pľúcam podobný plynový mechúr. Dva z tu uvedených druhov („mimoskupinové“ druhy) si
ponechávajú tento stav. V rámci tohto teleostomného kládu sú druhy, ktoré stratili vaskularizáciu
plávajúceho mechúra (intermediátne-„prechodné“ a „pokročilé“ druhy) a v rámci tohto kládu je
ďalší klád, ktorý zahrňuje druhy, u ktorých sa stratilo spojenie medzi plávajúcim mechúrom
a tráviacou trubicou („pokročilé“ druhy).
Ak sa teda pozrieme, ako sa pokročilé druhy vyvíjajú, tak spojenie medzi plávajúcim
mechúrom a tráviacou trubicou odráža predpokladanú evolúciu týchto rýb z primitívnejších
foriem. Juvenily pokročilých rýb majú toto spojenie, ale adulty nie, takže z tohto hľadiska je
morfologická podobnosť medzi juvenilami pokročilých rýb a juvenilami a adultami
intermediátnych rýb. Toto je príklad K. E. von Baerovho zákona, ktorý hovorí, že všeobecné
(pleziomorfné) znaky sa v ontogenéze živočícha objavujú skôr než viac špecifické-derivované
(apomorfné) znaky. Spojenie plávajúceho mechúra s tráviacou trubicou je spoločné pre viac
inkluzívnejšie zoskupenie, klád mimoskupinových + intermediátnych rýb, zatiaľ čo strata
spojenia je charakteristická pre derivované zoskupenie, teda klád pokročilých rýb.
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Obr. 32
Na obrázku 33 je zobrazená skupina hrabavých ježoviek. Niektoré druhy majú otvory vo
svojich schránkach; tieto otvory na nazývajú lunuly. Ak sledujeme ontogenézu jedného
z takýchto druhov (obr. 34), vidíme, že juvenily nemajú lunuly, a že sa lunuly vytvárajú postupne
s rastom a dospievaním živočícha. Z hľadiska ontogenetického kritéria, lunuly sa teda javia byť
derivovaným znakom a teda neprítomným u predkov kládu hrabavých ježoviek, ktoré ich majú
(rody Leodia a Echinodiscus).
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Obr. 33

Obr. 34
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Alternatívny prístup - mimoskupinové porovnanie – je znárornené na obrázku 35.
Porovnaním kládu zahrňujúcim rody Leodia a Echinodiscus s inými dvoma hrabavými ježovkami
tvoriacimi spoločne vnútornú skupinu (angl. ingroup), ako i s ďalšími ježovkami tvoriacimi
vonkajšiu skupinu (angl. outgroup) opäť ukazuje, že lunuly sú spoločný, derivovaný znak tých
hrabavých ježoviek, ktoré ich majú, teda sú ich synapomorfiou (obr. 36).

Obr. 35

Obr.
Obr. 36
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Cvičenie na zisťovanie polarity znaku
(Obrazovky 6/11 až 11/11)
Toto cvičenie je demonštráciou toho, ako sa určenie polarity znakov používa v analýze
úspornosti; v tomto prípade na príklade hrabavého sysľovitého hlodavca rodu Orthogeomys.
V tomto cvičení použijeme molekulárne znaky. V tomto prípade tu ontogenetické kritérium nie je
relevantné, pretože genóm organizmu zostáva konštantný celý život organizmu, avšak
porovnanie s vonkajšou skupinou (teda so vzdialenejšími príbuznými) je v tomto prípade možné.
Člena vonkajšej skupiny tu bude predstavovať iný sysľovitý hlodavec – Thomomys talpoides.
Prvým krokom je identifikovať informatívne znaky v matici (obr. 37).

Taxóny vnútornej

1 1111111112 2222222223 3333333334 4444

skupiny (Orthogeomys) 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234

A. (O. underwoodi)

TAAAATGTTT AAAGTTGTCC GGATAAAAAT

TGTGTAGTCT GTGT
B. (O. hispidus)

TAAGATGTTT AGAGATGTCC GGATAAAGAT

TGTGTAGACT GTGT
C. (O. grandis)

TGGGAAGTTT AGAATTGTCC GAATAAAGAT

TGTGTAGTCT GTGG
D. (O. cavator)

TAAAATGTTT

AAAGTTGTCC GGATAAAAAT

TAAGATGTTT

AGAATTGGCC TGATAAGGAT

TATGTAGTCT GTGT

Mimoskupinavý taxón
Thomomys talpoides

TGTGTAGTCT GTGG
Informatívne miesta

(1)

(2) (3)

(5)

Obr. 37

(4)
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Ako už vieme, tieto molekulárne znaky môžeme rozdeliť na informatívne, fylogeneticky
neutrálne a nevariantné miesta. Nevariantné je možné identifikovať najľahšie. V ich prípade,
taxóny vnútornej skupiny (t. j. štyroch druhov rodu Orthogeomys) majú spoločné tie isté stavy
znakov (A, C, G alebo T) ako mimoskupinový taxón, Thomomys talpoides. Ako môžeme
pozorovať, týka sa to napríklad znaku 1, kde všetkých päť taxónov má bázu T. Ďalšie invariantné
miesta sú znaky 5, 7 až 11, 13, 16, 17, 19, 20, 23 až 26, 29 až 31, 33 až 39 až 43. Fylogeneticky
neutrálne miesta vykazujú stav znaku, ktorý neuprednostňuje žiadne iné zoskupenie štyroch
vnútroskupinových druhov ako najúspornejšie, i keď aspoň jeden vnútroskupinový taxón má
rozdielny stav vzhľadom na stav u mimoskupinového taxónu. Toto je prípad, keď len jeden
vnútroskupinový taxón je iný, napríklad v prípade znaku 2; jeden druh má bázu G, zatiaľ čo
ostatné tri druhy majú ten istý spoločný stav ako mimoskupinový taxón, teda bázu A. Ďalšou
alternatívou fylogeneticky neutrálneho stavu je, keď všetky štyri vnútroskupinové taxóny majú
odlišný stav vzhľadom na mimoskupinový taxón, ako je to vprípade znaku 18, kde všetky štyri
druhy rodu Orthogeomys majú bázu T, zatiaľ čo mimoskupinový taxón má bázu G na tomto
mieste. Okrem znakov 2 a 18, fylogneticky neutrálne znaky v tejto matici sú 3, 6, 15, 21, 23, 27,
32 a 38. Len zostávajúcich päť znakov je fylogeneticky informatívnych: sú to znaky 4, 12, 14, 28
a 44. V prípade týchto znakov existujú minimálne dva stavy spoločné pre dva alebo viac
druhov, ktoré umožňujú rozlíšiť diskrétne systematické podzoskupenie.
Druhým krokom je zakresliť tieto znaky a zmeny stavov znakov do všetkých možných
kladogramov a určiť, ktorý kladogram je najúspornejší. I keď je pozícia mimoskupinového
taxónu umiestnená na báze kladogramu, čo vyplýva z definície mimoskupinového taxónu,
jednotlivé kladogramy sa budú líšiť pozíciou štyroch vnútroskupinových druhov, a ako už bolo
uvedené v kapitole 2.1, existuje pätnásť možností, ako usporiadať štyri taxóny, teda pre štyri
taxóny existuje pätnásť stromov-kladogramov. Jeden takýchto kladogram je znárornený na
obrázku 38 a je v ňom zakreslených všetkých päť zmien stavov. Takto podobne je možné
znázorniť zmeny stavov znakov na zvyšných štrnástich stromoch-kladogramoch. V tomto
konkrétnom prípade je celkove dvanásť zmien stavov znakov a hovoríme, že kladogram má
dĺžku dvanástich krokov. Ďalšie kladogramy budú mať dĺžku viacerých alebo menej krokov, čo
bude závisieť od topológie jednotlivých znakov; ten kadogram, ktorý bude mať najmenší počet
krokov, „najkratší kladogram“, bude najúspornejším kladogramom. Zo všetkých pätnástich
kladogramov to bude kladogram znázornený na obrázku 39. Keďže v tomto prípade ide o päť
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zmien stavov znakov, tento kldogram má dĺžku piatich krokov. Je kratší než všetky ostatné, ktoré
majú dĺžku od sedem do desať krokov. Takže na základe princípu úspornosti, toto je
najpravdepodobnejšia fylogenéza rodu Orthogeomys.

Obr. 38
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Obr. 39
V praxi, biológovia zriedka kreslia všetky možné stromy a navzájom ich porovnávajú.
Čím viac taxónov a čím väčší počet znakov, tým väčší počet možných stromov existuje. Postupne
by sa situácia stala neúnosnou, preto sa používajú počítače na analýzu dátových súborov.
Počítačové programy obsahujú alrogitmy, ktoré vyhľadajú všetky možné najúspornejšie stromy
pre akúkoľvek maticu. Takýmito programamy sú napríklad PAUP alebo HENNIG (viď nižšie).
Keďže veľké dátové súbory vyprodukujú milióny možných stromov, celá analýza môže trvať
i celé hodiny či dokonca i dni.
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3.2 – Kladogramy, fylogramy a fylogenetické stromy
(obrazovky 1/10 až 10/10)

Kladogramy, fylogramy a fylogenetické stromy sú si vzájomne príbuzné; predstavujú
rôzne metódy zobrazenia tých istých dát tak, aby sa príslušným spôsobom vyjadrila hypotéza
vzájomných vzťahov medzi taxónmi. V podstatných rysoch sa však nelíšia (obr. 40).
Kladogram je schematickým zobrazením hierarchie príbuzenských vzťahov medzi
taxónmi. Štruktúra-usporiadanie štiepenia, ktorú kladogram zobrazuje, sa označuje ako topológia
stromu. Dĺžka každej vetvy je čisto arbitrárna (ľubovoľná) a nič nevypovedá o počte zmien
stavov znakov na každej vetve alebo o tom, kedy došlo k štiepeniam vetiev. Uzly, t. j. spojenia
vetiev, sa nevzťahujú k žiadnemu známemu či neznámemu taxónu, takže nemôžu byť
považované za „ancestrálne formy“ (predkov) vetiev, ktoré z nich divergujú. Uzly iba označujú
relatívnu dobu spoločného pôvodu testovaných taxónov.

Obr. 40
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Fylogram je podobný kladogramu a aj jeho topológia odráža hierarchiu príbuzenských
vzťahov. Avšak dĺžka vetiev nie je arbitrárna, ale dĺžka každej vetvy je v proporcii k počtu zmien
stavov znakov, ktoré ju definujú. Na obrázku 40 má vetva vedúca k taxónu B „dĺžku jedného
kroku“, teda vyskytla sa zmena len jedného stavu znaku. Tak isto je to i v prípade vetvy vedúcej
ku kládu, ktorý zahrňuje Taxón B a Taxón C. Počet zmien stavov znakov vo vetve sa na
kladograme označuje horizontálnymi čiarkami, takže vetva vedúca k Taxónu A má dĺžku troch
krokov, vetva vedúca k Taxónu C má dĺžku štyroch krokov, atď.
Fylogenetický strom má opäť tú istú topológiu ako kladogram, a preto tiež zobrazuje
hierarchické príbuzenské vzťahy medzi taxónmi, avšak má navyše časové údaje pozdĺž jednej
osy. Stratigrafické rozsahy (výskyty) rôznych taxónov sú tu zobrazené a spojené s vetveniami
kompatibilnými s topológiou kladogramu. Na príklade obrázku 40, Taxón A sa vyskytuje od 50
do 40 miliónov rokov, Taxón B od 40 do 30 miliónov rokov a Taxón C od 10 miliónov rokov do
súčasnosti. Je potrebné si všimnúť, že rozsahy stratigrafických výskytov nie sú tie isté ako
predpokladané dížky vetiev jednotlivých taxónov. Stratigrafické rozsahy sú dedukované z prvého
a posledného výskytu taxónu vo fosílnom zázname, avšak existuje množstvo dôvodov prečo
fosílny záznam akéhokoľvek taxónu môže byť nekompletný. Mnoho organizmov má len
útržkovitý fosílny záznam reprezentovaný malým počtom fragmentov, ktoré sa občas objavia,
ako je to napríklad v prípade raných štvornožcov či fosílnych hominidov. Fakt je ten, že Taxón C
musel divergovať z Taxónu B trocha skôr ako pred 50 miliónmi rokov, napriek tomu, že jeho
fosílny záznam nie je starší ako 10 miliónov rokov. Toto je jeden konkrétny problém, s ktorým sa
paleontológovia stretávajú pri odhaľovaní skutočnej fylogenézy. Takéto predpokladané
existencie taxónov, i keď ich fosílny záznam zatiaľ chýba, sa nazývajú „nehmotné
(nedokumentované) línie“ (angl. „ghost lineages“). Jednou z takýchto veľmi dobre známych
predpokladaných nehmotných línií je dnešná celakantná ryba Latimeria chalumnae. Najmladší
fosílny záznam celakantnej ryby je z vrchnej kriedy (70 miliónov rokov) a doposiaľ sa nenašli
žiadne fosílne celakanty z terciéru a kvartéru. Avšak fakt, že celakanty dnes žijú a dobre sa im
darí v oceánskom prostredí svedčí o tom, že celakanty museli žiť v čase od vrchnej kriedy do
súčasnosti, i keď ich fosílie neboli zatiaľ objavené.
Nasledujú tri príklady na kladogram, fylogram a fylogenetický strom.
Kladogram. Na obrázku 41 je kladogram siedmich druhov lastúrnikov, ktoré sa nazývajú
rudisti. Hojne sa vyskytujú predovšetkým vo vrchnej jure a v kriede. Kladogram zobrazuje len
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relatívnu sekvenciu vetvenia sesterských skupín; dĺžky vetiev sú arbitrárne. Primitívny rudista
Valletia je umiestnený na ľavej vetve – ako mimoskupinový taxón k šiestim ostatným taxónom,
ktoré patria do čeľade Caprinidae. Kladogram zobrazuje transformácie stavov znakov
označených čiarkami na jeho vetvách. Pri každej čiarke je číslo daného znaku s derivovaným
stavom uvedeným v zátvorke, ktorý je odvodený na základe mimoskupinového porovnania.
Napríklad, Pachytraga tubiconcha je súčasťou kládu, ktorý zahŕňa ďalšie tri druhy (Pachytraga
paradoxa, Offneria simplex a Praecaparina varians), ktoré ako skupina majú spoločnú
transformáciu znaku 3 z 0 na 1. Avšak Pachytraga tubiconcha môže byť separovaná od ostatných
troch druhov absenciou transformácie znaku 7 z 0 na 1, preto sa nachádza na samostatnej vetve
kladogramu. Avšak na základe znakov obsiahnutých v matici nemá tento druh žiadne derivované
znaky vykazujúce iba ním samým. Kladogram je takto hierarchickým zoskupením taxónov, ktoré
sa vždy nachádzajú na koncoch vetiev bez ohľadu na to, či žili v tom istom čase alebo nie. Po
sebe nasledujúce body vetvenia – uzly – odpovedajú združeným skupinám taxónov, ktoré sú
definované na základe spoločných derivovaných stavov znakov. Prísne vzaté, uzly preto
nereprezentujú posledné spoločné ancestrálne taxóny ako také, i keď sa predpokladá, že tieto
taxóny budú mať dané spoločné stavy znakov.

Obr. 41
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Fylogram. Na obrázku 42 je fylogram, ktorý zobrazuje ten istý typ štiepenia ako
kladogram, avšak dĺžky vetiev (tučné čiary) sú tu nakreslené tak, že odpovedajú počtu apomorfií
(transformácií znakov), ktoré sa v každej vetve vyskytli. Horizontálne línie spájajúce sesterské
skupiny sú však ľubovoľne predĺžené (v tomto prípade na šírku strany, aby si grafické
znázornenia taxónov vzájomne nezavadzali). Takýto diagram poskytuje bezprostredný vizuálny
dojem relatívneho množstva evolučnej zmeny, ktoré každý taxón ukazuje od jeho separácie zo
svojej sesterskej skupiny. Napríklad spoločný kmeň vnútornej skupiny kaprinidov získal dve
apomorfie [1 (1) a 5 (1)] vzhľadom na mimoskupinový taxón Valletia tombecki a pred separáciou
jeho dvoch konštitučných sub-kládov, ako je to znázornené na spodnej časti fylogramu. V.
tombecki však nezískal žiadnu apomorfiu (aspoň na základe údajov v matici znakov). Ďalej
vidíme, že druhy Amphitriscoelus waringi a Offneria simplex sú derivované formy
charakterizované dvoma respektíve troma autapomorfiami. Teda, ich vetvy vybiehajú najďalej
smerom hore vo fylograme. Klád A. waringi + Retha tulae je definovaný dvoma synapomorfiami,
zatiaľ čo jeho sesterská skupina ukazuje po sebe nasledujúce podzoskupenia, pričom každé z nich
je charakteristické jednou synapomorfiou, čo možno označiť ako (Pachytraga tubiconcha + (P.
paradoxa + (Praecaprina varians + O. simplex))). Naopak, R. tulae, P. tubiconcha, P. paradoxa
a Pr. varians, podobne ako V. tombecki, nevykazujú žiadne autapomorfie (ich vetvy majú
„nulovú dĺžku“) vzhľadom na svoje sesterské skupiny. Teoreticky potom, každý druh by mohol
byť buď samostatnou líniou, ktorá zostala primitívna (teda podržiava si pôvodné znaky, ktoré
túto skupinu definujú) alebo každý druh by sám bol priamym predkom svojej sesterskej skupiny.
Napríklad R. tulae by sa azda mohol vyvinúť do druhu A. waringi. Len na základe kladistickej
analýzy nie je možné potvrdiť, či to tak skutočne bolo; ale hypotéza jednoduchej línie predok–
potomok by mohla byť zavrhnutá, ak by sa následne ukázalo, že druh R. tulae vlastní
autapomorfie, ktoré nemá spoločné s A. waringi. Ďalšie objasňujúce údaje by sa mohli odvodiť aj
zo stratigrafických údajov, ktoré je možné začleniť do fylogenetického stromu. Avšak mnoho
paleontológov má dosť závažných dôvodov na to, aby neopisovali druhy ako ancestrálne, už i len
kvôli nekompletnosti fosílneho záznamu. I keď napríklad druh Pachytraga tubiconcha nemá
žiadne apomorfné charakteristiky, nemôžeme povedať, či to isté platí aj v prípade jej biochémie
či génov. Keďže fosílny záznam nám tieto údaje neposkytuje, nemôžeme to zatiaľ ani potvrdiť
ani vyvrátiť.
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Obr. 42
Fylogenetický strom. Na obrázkoch 43 a 44 je fylogenetický strom, ktorý rekonštruuje
evolúciu taxónov v čase na základe kladistických i stratigrafických dôkazov. Známe
stratigrafické rozsahy siedmych rudistov sú znázornené tučnými vertikálnymi čiarami (príslušný
geologický vek ranej kriedy, spolu s časovou škálou absolútneho veku v miliónoch rokov, je na
ľavej strane diagramu). Spojenia medzi taxónmi (tenké čiary a bodkované obdĺžniky) sú
dedukované na základe kladistickej analýzy (viď predchádzajúce možnosti).
Ako vidíme, kombinácia kladistických a stratigrafických informácií vyžaduje od nás
predpokladať predĺženie reálne dokumentovaného rozsahu výskytu niektorých taxónov.
Napríklad druh Offneria simplex je známy zo stredného barremianu, čo znamená, že odštiepenie
od jeho sesterského taxónu Praecaprina varians sa muselo uskutočniť pred jeho najraneším
výskytom. Preto, rozsah výskytu druhu P. varians je nutné predĺžiť späť (čo predstavuje
„nehmotnú líniu“), minimálne do doby najranejšieho výskytu druhu O. simplex. Sesterské
zoskupenie Pachytraga paradoxa s kládom Praecaprina varians + Offneria simplex si naopak
vyžaduje pridanie nehmotného rozsahu k P. paradoxa a teda jeho rozšírenie minimálne tesne
pred objavením sa kládu Praecaprina varians + Offneria simplex. Fakt, že rozsah výskytu
Pachytraga paradoxa a Praecaprina varians sa prekrýva znamená, že obidva tieto taxóny sú
produktom speciácie: nemôžu byť jeden druhému predkom alebo potomkom. Avšak, vzťah
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medzi dvoma druhmi rodu Pachytraga je dvojzmyselný. Keďže sa ich známe rozsahy výskytov
neprekrývajú, môžu byť buď separátnymi produktami speciácie alebo po sebe nasledujúcimi
segmentami jednej evolučnej línie, tzv. chronodruhmi. P. tubiconcha postráda akékoľvek
apomorfie, ktoré by nemala spoločné s druhom P. paradoxa (teda nemá žiadne autapomorfie)
(obr. 40). Dvojzmyselný vzťah medzi týmito dvoma druhmi je tu znárornený bodkovaným
obdĺžnikom. Následné dôkazy, či už by dokladovali prekrývanie sa rozsahu výskytov obidvoch
druhov alebo zistenia autapomorfií u stratigraficky staršieho druhu (P. tubiconcha), by nám
mohlo umožniť zavrhnúť hypotézu priamej línie predok-potomok. Naopak, objavenie
intermediátnych foriem v stratigrafickom intervale medzi nimi, by mohlo svedčiť v
prospech pravdivosti tejto hypotézy.
Stratigrafické medzery medzi druhmi Valletia tombecki a Pachytraga tubiconcha a medzi
druhmi Retha tulae a Amphitriscoelus waringi neumožňujú jednoznačne určiť vzťah medzi
týmito pármi druhov. Preto je nutné medzi nimi zaniesť obdĺžniky s čiarkovanými čiarami,
podobne, ako to je v prípade dvoch druhov rodu Pachytraga. [Inak, v nedávnej dobe sa našli
prechodné formy medzi druhmi R. tulae a A. waringi, čo naznačuje, že by obidva druhy mohli
byť chronodruhmi jednej línie.] Avšak fakt, že známy rozsah výskytu druhu Pachytraga
tubiconcha je od počiatku hauterivianu znamená, že k rozštiepeniu tohto druhu a druhu R. tulae
muselo dôjsť minimálne na začiatku hauterivianu. Preto, nehmotnú líniu siahajúcu po začiatok
hauterivianu je treba pridať k dokumentovanému rozsahu výskytu druhu R. tulae.
Takouto kombináciou kladistickej analýzy a stratigrafického výskytu daných druhov je
možné dospieť k najpravdepodobnejšej rekonštrukcii evolučnej histórie skupiny druhov na
základe momentálne dostupných faktov.
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Obr. 43

Obr. 44
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3.3 – Monofýlia, parafýlia a polyfýlia
(obrazovky 1/14 až 8/14 )
Kladogramy sa používajú na zobrazenie príbuzenských vzťahov medzi organizmami
vzhľadom na spoločné, derivované znaky – synapomorfie. Ak aj tradičné systematické
zoskupenia, ako napríklad Mammalia, môžu byť definované na základe synapomorfií, môžeme
s istotou povedať, že takéto skupiny sa vyvinuli zo spoločného predka a všetci členovia tejto
skupiny majú spoločné niektoré derivované znaky. Takáto skupina sa nazýva monofyletická, t. j.
klád (obr. 45). Klád je teda skupina, ktorá zahŕňa spoločného predka a všetkých jeho potomkov.
Širšou monofyletickou skupinou sú napríklad stavovce, ktoré sú charakteristické prítomnosťou
chrbtice. A ešte väčšou monofyletickou skupinou sú triploblastické živočíchy, ktoré sú
charakteristické prítomnosťou troch základných zárodočných vrstiev – ektoderma, mezoderma
a endoderma, z ktorých sa vyvíja ich telo (napr. človek, vrabec, krokodýl, žaba, hviezdica,
mäkkýš, červ a krab).

Obr. 45
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Na druhej strane, bezstavovce sú definované ako živočíchy, ktoré nemajú chrbticu. Keďže
vlastníctvo chrbtice je synapomorfiou stavovcov mohlo by sa zdať, že absencia chrbtice je
syapomorfiou bezstavovcv. Keď sa však pozrieme na kladogram na obr. 45 vidíme, že skupina
bezstavovcov nezahŕňa celý klád, pretože vetva stavovcov je z neho jednoducho vylúčená.
Neexistuje žiadna synapomorfia, ktorá by spájala dohromady len bezstavovce. Absencia chrbtice
je preto spoločný, primitívny znak (nie derivovaný stav znaku) bezstavovcov, t. j.
sympleziomorfiou. Bezstavovce nie sú teda monofyletickou skupinou; sympleziomorfie nie je
možné použiť na definovanie kládov. V skutočnosti, bezstavovce môžu byť opísané ako to, čo
ostalo potom, čo jeden klád bol vyňatý, teda stavovce, z iného kládu (Animalia). Takýto
„zostatok“ sa nazýva parafyletická skupina (obr. 46). Parafyletické skupiny môžu zastierať
skutočné príbuzenské vzťahy. Napríklad, keď dáme do jednej skupiny hviezdicu a kraba, teda
bezstavovce, to by mohlo navodiť dojem – avšak chybný -, že tieto dva bezstavovce sú si
vzájomne viac príbuzné, než je každý z nich so stavovcami. Avšak, ako ukazuje kladogram na
obrázku 46, hviezdica je viac príbuzná stavovcom než krabovi. Ďalej, skupina Reptilia, tradične
definovaná ako skupina zahrňujúca napr. hady a krokodýly, je tiež parafyletickou skupinou, ako
je to možné vidieť na obrázku 46. Hady, krokodýly a vtáky tvoria klád, podobne ako vtáky tvoria
svoj vlastný klád, ale neexistuje taký klád, ktorý by zahŕňal len samotné hady a krokodýly.
V skutočnosti, kladistická analýza a nedávno objavené operené dinosaury ukazujú dosť jasne, že
vtáky a to, čo nazývame plazy, je ťažké od seba oddeliť. I keď parafyletická skupina, ako
napríklad plazy, nie je kládom, stále ešte obsahuje nejakú fylogenetickú informáciu zarhňujúc
sériu taxónov, ktoré sú blízko príbuzné kládu vnútornej skupiny. Tieto nekladistické klasifikácie
sú založené na celkovej podobnosti bez ohľadu na to, či sa tieto podobnosti vzťahujú na
derivované či primitívne stavy znakov.
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Obr. 46

Radiálny stavebný plán tela koralov a hviezdíc, na rozdiel od bilaterálnej symetrie
lastúrnikov, krabov a vtákov, by mohol poslúžiť na rozdelenie týchto živočíchov na dve skupiny.
Avšak takéto skupiny by neboli kládmi. I keď na prvý pohľad podobné, hviezdice a koraly majú
množstvo základných rozdielov týkajúcich sa morfológie, vývinu i fyziológie. Skutočne,
hviezdica i korál ležia na celkom iných miestach stromu. Zoskupenie koralu s hviezdicou by
nebol ani klád ani dokonca parafyletické zoskupenie, pretože taxóny nachádzajúce sa na
kladograme medzi hviezdicou a koralom sú z takéhoto zoskupenia vylúčené. Teda, skupina
hviezdica a koral nie je ani monofyletická a ani parafyletická, pretože posledný spoločný predok
je z nej takto vylúčený. Je tzv. polyfyletickou skupinou (obr. 47), ktorej taxóny z veľmi
odlišných častí kladogramu vytvárajú skupinu založenú na niektorých povrchných, avšak
kladisticky zavádzajúcich znakoch (homoplastických, vzniknutých konvergenciou). Preto,
polyfyletické skupiny nie sú fylogeneticky informatívne.
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Obr. 47
Z vyššie uvedeného vyplýva, že i keď v striktne kladistických klasifikáciách parafyletické
a polyfyletické skupiny nemajú svoje miesto, vyskytujú sa v tradičných klasifikáciách. I keď
niektorí biológovia považujú parafyletické taxóny za užitočné, žiaden biológ neobhajuje
používanie polyfyletických skupín.
V kladistike je nutné často uvažovať s párom kládov, ktoré divergovali z akéhokoľvek
daného miesta dichotomického štiepenia. Takéto klády sa označujú ako sesterské skupiny (angl.
sister groups), napríklad hviezdice a stavovce na obrázku 48. Každá sesterská skupina je takto
podrozdelením monofyletickej skupiny a sama je tiež monofyletická. Zahrňuje skupinu
najbližších príbuzných v kladograme, ktorí majú spoločného predka, ale tento taxón nemajú ako
predka žiadne iné taxóny. Dve sesterské skupiny tvoria spolu väčší klád; takto hviezdice
a stavovce tvoria spolu skupinu Deuterostomia.
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Obr. 48

3.4 – Stromy zhody
obrazovky 1/11 až 11/11
Ako už bolo uvedené v kapitole 3.1, v priebehu štúdia veľké série údajov môžu
vyprodukovať tisícky či milióny stromov. Ak má človek šťastie, tak z nich získa len jeden
najúspornejší strom, avšak často je ich viac než jeden. Ak je počet takýchto stromov malý
a existujú nejaké vhodné kritériá vybrať z nich jeden, tak je potom možné vybrať jeden z týchto
najúspornejších stromov ako ten, ktorý je preferovaný. Napríklad, keď niekto pracuje s fosílnymi
organizmami, tak môže vybrať jeden strom, ktorý sa najlepšie zhoduje so stratigrafickými
rozsahmi texónov, t. zn., že minimalizácia domnienok o predpokladaných, ale nezaznamenaných
stratigrafických rozšíreniach je najúspornejšia. Avšak, ak je tých stromov jednoducho veľa
a neexistujú rozumné kritériá pre výber, nie je možné z nich vybrať jeden strom ako „najlepší“.
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Preto biológovia určujú strom zhody (ang. consensus tree), ktorý sa môže považovať za strom,
ktorý je priemerom všetkých stromov a ukazuje len najmenej sporné topologické črty.
Samozrejme, takýto strom priemeru, podobne ako mnoho štatistických priemerov, neodpovedajú
samé o sebe realite, podobne ako napríklad - priemerná veľkosť topánok skupiny ľudí je napr.
6,34, avšak v skutočnosti nikto zo skupiny nemá topánky tejto veľkosti. Strom zhody jednoducho
odráža spoločné znaky všetkých najúspornejších stromov. Čo je ale najdôležitejšie, takýto strom
nie je fylogenézou, i keď vyzerá ako kladogram.
Striktný strom zhody je najjednoduchší strom zhody: obsahuje (resp. zobrazuje) len tie
vetvenia (štiepenia, zoskupenia), ktoré sa nachádzajú vo všetkých najúspornejších kladogramoch.
Uzly, ktoré nie sú spoločné pre všetky kladogramy sa zrútili. Aj keď zrútené uzly, ktoré nie sú
spoločné pre všetky stromy, odstránia určité údaje, výhodou striktných stromov zhody je, že
zvýrazňujú len tie črty, ktoré sú prítomné na všetkých stromoch, a takto sú najmenej
spracovávaným druhom stromu zhody. To je jasne vidieť na obrázku 49, kde sú znázornené tri
hypotetické kladogramy. Ten vpravo už obsahuje dve trichotómie, jednu pre taxóny G+H+I a
druhú pre tri bazálne vetvy vedúce ku kládom A+C+D, E+B+F a G+H+I. Nie je to strom zhody,
ale len strom, ktorý sa nedá lepšie rozriešiť na základe žiadneho z dostupných znakov (teda,
neexistujú žiadne synapomorfie, okrem tých, ktoré spájajú len G+H, G+I alebo H+I v tejto
konfigurácii). Len jedno zoskupenie je spoločné pre všetky tri kladogramy spájajúce taxóny
G+H+I. Avšak, pretože zoskupenie H+I je len na dvoch z troch kladogramov (ľavom a
strednom), tak trio G+H+I musí zostať ako nerozriešená trichotómia v striktnom strome zhody.

65

Obr. 49

Druhou alternatívou je semi-striktný strom zhody: obsahuje jednak uzly prítomné vo
všetkých stromoch ako i všetky uzly v jednom alebo viacerých stromoch neprotirečiacich uzlom
na ďalších stromoch (obr. 50). Usporiadanie vetvení taxónov G, H a I v semi-striktnom strome
zhody je také aké je vidieť na ľavom a strednom kladograme, pretože neprotirečí trichotómii
týchto troch taxónov v pravom kladograme. Avšak tri kladogramy si navzájom protirečia
vzhľadom na všetky ďalšie zoskupenia, takže zostávajúce taxóny (A+F), spoločne so spoločnou
vetvou pre G+H+I klád, sú zoskupené do veľkej polytómie (t. j. uzla v kladograme, ktorý má
mnoho vetiev), ako to je v prípade striktného stromu zhody. Napriek tomu však, tento semistriktný strom zhody prináša mierne zlepšenie rozriešenia vzťahov, i keď na úkor celkovej
podpory (nutnej v striktnom strome zhody). Inými slovami povedané, semi-striktný strom zhody
zavádza štatistický artefakt, ktorý nemusí byť prítomný v skutočnej fylogenéze.
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Obr. 50
Tretí typ stromu zhody je strom zhody pravidla väčšiny: obsahuje všetky tie zoskupenia,
ktoré sú podporené väčšinou súťažiacich kladogramov i v prípade, že existuje konflikt s inými
zoskupeniami. Na obrázku 51 sú tri súperiace kladogramy a pod nimi strom zhody pravidla
väčšiny. Vetvenie od E až k I je rovnaké na dvoch (ľavom a strednom) kladogramoch, takže
zostáva i v strome zhody. Podobne pár C+D sa vyskytuje dvakrát, takže i ono zostáva. Naviac,
klád zahrňujúci B, C a D (i keď v rôznom poradí) sa vyskytuje dvakrát, takže B je spárované s
C+D v strome zhody. A celý tento klád je spojený s A v strome zhody, pretože zoskupenie A, C a
D je v dvoch kladogramoch (strednom a pravom), napriek variabilnej pozícii taxónu B. I keď
strom zhody pravidla väčšiny ponúka väčšie rozriešenie vzťahov než striktný strom zhody,
zostáva v ňom však viac otáznikov existujúcim kvôli konfliktom, ktoré sú efektívne potlačené.
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Obr. 51
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4 – Súlad a robustnosť

4.1 – Meranie miery súladu
(obrazovky 1/33 až 2/33)
Nájsť najúspornejší strom pre danú sériu znakov nie je ešte zďaleka koniec pátrania po
fylogenéze skúmaných organizmov, pretože stále zostáva otázka, do akej miery sa môžeme na
daný kladogram spoľahnúť. Preto ďalším problémom, ktorému musia biológovia čeliť, je
rozhodnúť, ktoré uzly odrážajú skutočnú fylogenézu (skutočnú sekvenciu usporiadania vetví),
a ktoré vznikli cestou homoplastických procesov, takých akými je konvergencia. Teda, je nutné
odlíšiť „signál“ od „šumu“. Existujú dve cesty, ako to urobiť. Prvá cesta je pozrieť sa, do akej
miery rôzne znaky zapadnú do najúspornejších stromov. Znaky, ktoré prechádzajú podobnými
transformáciami na mnohých rozdielnych bodoch (miestach) na strome sú evidentne
homoplastické, zatiaľ čo znaky, ktoré sa menia len raz a takto definujú klád nie sú homoplastické.
Zisťovanie konzistencie znaku na kladograme je známe ako miera súladu (angl. goodness of fit)
so stromom. Druhou cestou ako oddeliť fylogenetický signál od šumu v kladograme je testovanie
jednotlivých uzlov, nie znakov a zisťovanie aké sú robustné (angl. robust). Silne podopretý uzol
bude menej ovplyvnený chybami v matici než ten uzol, ktorý je podopretý len slabo. Robustný
uzol odráža nie len daný typ vetvenia, ale pravdepodobne tiež reálne historické udalosti, takže
mierne „poprehadzovanie“ dát by nemalo spôsobiť kolaps tohto uzla. Naopak, slabý uzol môže
byť len náhodným vyjadrením znakov a taxónov a už malá zmena v matici znakov ho zruší.
V tejto kapitole (4.1) sú ukázané spôsoby zisťovania, ako koherentne dáta o stavoch
znakov zapadajú do kladogramov (teda, ako môžu byť znaky testované na homológiu). Kapitola
4.2 ilustruje, ako sa testuje robustnosť kladogramov (teda testovanie topológie samotného
kladogramu pre potrebu merania robustnosti uzlov).
V ďalšom texte sú ilustrované tri relevantné testovania/merania:
1) dĺžka stromu, 2) index konzistencie a 3) index retencie.
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Dĺžka stromu
(obrazovky 3/33 až 11/33)
Dĺžka stromu je počet transformácií (zmien) znakov, ktoré strom obsahuje. Najúspornejší
strom je strom s najmenším počtom transformácií a hovorí sa o ňom ako o strome s najmenšou
dĺžkou (alebo najkratší strom). Iné, menej úsporné stromy budú mať viac transformácií znakov,
teda sú to stromy väčšej dĺžky. Keď predpokladáme, že najúspornejší strom s najväčšou
pravdepodobnosťou odráža pravú fylogenézu skupiny organizmov, ktoré študujeme, je možné
zistiť, ako často každý znak prešiel transformáciou z jedného stavu do druhého. Znaky, ktoré
s najväčšou pravdepodobnosťou poskytujú užitočné fylogenetické informácie, prejdú len jednou
alebo len niekoľkými transformáciami na strome, bez reverzií alebo podobných transformácií na
odlišných častiach stromu (paraleliznus). Naopak, homoplastické znaky (reverzia a paralelizmus)
ukazujú opakované podobné transformácie na mnohých odlišných častiach stromu (obr. 52).

Obr. 52
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Hľadanie dĺžky stromu. Na obrázku 53 je matica 10 znakov so stavmi znakov 0, 1 a 2 pre
6 taxónov, z ktorých X je mimoskupinový (outgroup).

Obr. 53
Kladogram (obr. 53) je jeden zo 105 teoreticky možných kladogramov pre päť
vnútroskupinových taxónov A – E, i keď tento konkrétne nie je najúspornejší. Pokiaľ ide o prvý
znak, len taxón E vlastní derivovaný stav, to znamená jedinú transformáciu na vetve-línii pre
tento taxón (označuje sa vodorovnou čiarkou a číslom znaku) (obr. 54A). Derivovaný stav znaku
2 je prítomný u dvoch taxónov – A a B. Teda, pretože ostatné taxóny, ktoré si podržujú
primitívny stav, sú umiestnené takpovediac vyššie na kladograme, transformácia znaku 2 musí
byť viditeľná (a naznačená) zvlášť na obidvoch líniách pre taxóny A a B. V tomto prípade je tu
vidieť zjavne dve homoplastické transformácie jediného znaku. Pokiaľ ide o znak 3, je tu viedieť
dva rôzne derivované stavy. Stav 1 je prítomný len u taxónu A, zatiaľ čo stav 2 majú spoločne
taxóny D a E ako synapomorfiu (minimálne v tomto kladograme). Pokiaľ ide o znak 4, všetky
vnútroskupinové taxóny, s výnimkou taxónu B, vykazujú derivovaný stav. Avšak v kladograme
taxón B oddeľuje taxón A od ostatných troch taxónov. Preto, minimálne dva zjavne
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homoplastické tansformácie musia byť naznačené: jedna pre taxón A a druhá ako synapomorfia
pre klád zahrňujúci taxóny C, D a E. V skutočnosti sú však ešte ďalšie dve rovnako úsporné
riešenia pokiaľ ide o znak 4 (obr. 54B). Buď budeme mať 1) transformáciu z 0 na 1 na báze
celého kládu taxónov A – E a následnú reverziu na 0 vo vetve taxónu B alebo 2) stav 0 môžeme
považovať za derivovaný, objavujúci sa nezávisle u taxónu B a u mimoskupinového taxónu.
V každom prípade však máme dve transformácie.

A

B

Obr. 54
Keď budeme pokračovať v zaznamenávaní ďalších znakov do kladogramu, dostane ten
znázornený na obrázku 55. Minimálny počet transformácii, ktoré si vyžaduje tento kladogram je
naznačený horizontálnymi čiarkami, ktoré sú zakreslené na jeho jednotlivých vetvách. V tomto
prípade je nutných 15 transformácií – a to je to, čo sa označuje ako dĺžka stromu, kladogramu.
Našou úlohou je vždy objaviť ten najkratší kladogram.
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Obr. 55

Index konzistencie
(obrazovky 12/33 až 20/33)

Je dôležité pochopiť, že najúspornejší strom bude ten, ktorý obsahuje najmenej
predpokladaných transformácií. Homoplázia môže byť definoaná ako väčší počet transformácií
alebo krokov, ktorými prejde daný znak na kladograme v porovnaní s teoreticky najmenším
počtom krokov, ktorými by znak mohol prejť, aby vykazoval všetky jeho charakterové stavy.
Napríklad znak s dvoma možnými stavmi (0 a 1) má teoreticky najmenší počet transformácií –
jeden, t. j. z 0 na 1, ak 0 je primitívny stav, čo a priori nemôžeme predpokladať. Akékoľvek
ďalšie kroky nad tento minimálny počet krokov znamená, že znak ukazuje určitý stupeň
homoplázie; čím viac ďalších transformácií, tým väčšie množstvo homoplázie. Avšak, ak tento
znak prejde len jednou transformáciou, potom kladogram ukazuje teoreticky minimálny počet
krokov pre tento znak, čo znamená, že znak nevykazuje žiadnu homopláziu.
Existuje jednoduchý index na to, ako kvantifikovať tento rozdiel medzi teoreticky
minimálnym počtom krokov a aktuálnym počtom krokov pre daný znak nachádzajúci sa na
kladograme – tzv. index konzistencie alebo ci. Index konzistencie (ci) (angl. Consistency index)
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je teoreticky najmenší počet krokov pre daný znak (m) vydelený počtom krokov, ktorý tento znak
vykazuje na kladograme (s) a má hodnotu od 0 do 1:
Teoretické minimum počtu krokov

(m)

Index konzistencie = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––.
Pozorovaný počet krokov

(s)

Najnižšia hodnota sa vyskytuje vtedy, keď je oveľa viac pozorovaných krokov pre daný znak na
danom kladograme než je teoreticky minimálny počet, a to znamená vysoký stupeň homoplázie.
Keď pozorovaný a teoreticky minimálny počet krokov je rovnaký, potom ci = 1, čo znamená, že
daný znak nie je homoplastický. Teda, čím vyššia je hodnota ci, tým menej homoplázie sa
predpokladá pre daný znak, aby zapadol (bol v súlade) do stromu a teda tým užitočnejší je
pravdepodobne tento znak pre riešenie fylogenézy skupiny organizmov.
Index konzistencie je možné počítať aj pre celý strom. Keď vydelíme všetky teoreticky
minimálne počty krokov sumou všetkých pozorovaných počtov ktorov, získame ďalšiu hodnotu
medzi 0 a 1. Je to tzv. Celkový index konzistencie (angl. Ensemble cosistency index) (niekedy
jednoducho označovaný ako Index konzistencie stromu) alebo CI. Podobne ako v prípade
jednotlivých znakov, čím vyššia je jeho hodnota, tým nižšie je množstvo predpokladanej
homoplázie na strome. I keď celkový index konzistencie môže byť užitočný pri výbere medzi
veľkým počtom rovnako úsporných stromov z jedného súboru dát, nepoužíva sa na porovnanie
stromov z rôznych súborov dát. Väčšie súbory dát majú tendenciu mať nižšie indexy konzistencie
než menšie súbory dát, pretože je negatívna korelácia medzi veľkosťou matice a indexom
konzistencie.
Výpočet idexu konzistencie a celkového indexu konzistencie. Ak dĺžka stromu presiahne
počet derivovaných stavov v matici znakov, rozdiel predstavuje predpokladanú homopláziu
(opakované homoplázie; na kladograme na obr. 56 sú homoplázie 2, 4, 8 a 9). Jednou z ciest ako
vypočítať tento takpovediac nadbytok homoplázií je, ako už bolo uvedené, index konzistencie.
Uvažujme jednotlivé znaky v matici a ich transformácie. Prvý znak má dva stavy kódované ako
„0“ a „1“. Teoreticky minimálny počet transformácii tohto znaku je preto jeden, t. zn. dva
alternatívne stavy (0 a 1) mínus primitívny stav (0). Takže dáme „1“ do príslušného stĺpčeka (m)
tabuľky (obr. 56). A na kladograme vidíme, že len jedna transformácia sa udiala na vetve taxónu
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E (obr. 56). Takže i v tomto prípade dáme „1“ do druhého stlpca (s) tabuľky. Index konzistencie
tohto znaku sa teda vypočíta ako hodnota v prvom stĺpci delené hodnotou v druhom stĺpci,
v tomto prípade je to hodnota 1. Index konzistencie 1 znamená, že sa nepredpokladá žiadna
homoplázia tohto znaku.

Obr. 56
Pokiaľ ide o druhý znak (obr. 57), teoreticky minimálny počet jeho transformácií je opäť
1 – medzi 0 a 1 -, avšak na kladograme sa transformácia vyskytuje dvakrát, takže musíme
zaznačiť 2 do druhého stĺpca tabuľky. Index konzistencie je potom 0, 5. Znak 3 sa líši od dvoch
predchádzajúcich tým, že pre ňho existujú dva rôzne derivované stavy kódované ako „1“ a „2“
okrem primitívnaho stavu 0. Ak odčítame primitívny stav, teoreticky minimálny počet zmien je
dva. A na kladograme je videiť dve transformácie, takže index konzistencie tohto znaku je 1 (obr.
58). Na obr. 59 vidíme kompletnú tabuľku s hodnotami m a s pre všetkých desať znakov.
Z týchto hodnôt môžeme vypočítať celkový index konzistencie podelením súčtu hodnôt v ľavom
stĺpci (minimálny počet transformácií v matici znakov – M) a súčtu hodnôt v pravom stĺpci
(dĺžky stromu – S), teda: 11(M) : 15 (S) = 0, 73 (CI). Na obr. 60 sú dva kladogramy s rôznymi
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dĺžkami stromov a teda rôznymi hodnotami celkových indexov konzistencie. Najúspornejší
kladogram má vyšší celkový index konzistencie, alebo inými slovami povedané najmenšiu
proporciu predpokladanej homoplázie. Avšak je nutné si byť vedomý toho, že tieto hodnoty sa
nemôžu použiť na porovnanie hodnoty kladoramu, ktorý obsahuje rôzne počty či už taxónov
alebo znakov. Je to perto, lebo je negatívna korelácia medzi celkovým indexom konzistencie
a počtom taxónov a znakov v kladograme.

Obr. 57
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Obr. 58

Priemerný index konzistencie
Obr. 59
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Obr. 60

Index retencie
(obrazovka 21/33)
Avšak index konzistencie nie je schopný zdôvodniť, kde na kladograme sa transformácia
vyskytla. Teda, nedokáže rozlíšiť medzi znakom, ktorý sa mení na báze kládu – synapomorfia –
a znakom, ktorý charakterizuje len jediný terminálny taxón – autapomorfia (obr. 61). Na tomto
príklade na obrázku je vidieť, že syapomorfia i autapomorfia majú index konzistencie 1 – teda
každý má minimálny počet krokov 1, a každý sa mení na strome len raz. Takže ci každého
z týchto znakov je 1. Avšak tieto znaky nie sú rovnako užitočné. V tomto prípade synapomorfia
definuje klád zahrňujúci Taxóny B, C a D, zatiaľ čo autapomorfia definuje len Taxón D. Inými
slovami, synapomorfie sú informatívne, pretože sú to spoločné derivované znaky, zatiaľ čo
autapomorfie nie sú informatívne, pretože sú znakmi jedinečnými.
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Obr. 61
V podstate to, čo odlišuje tieto dva znaky je to, do akej miery sú „zadržané“
v nasledujúcich taxónoch smerom hore v kladograme. Synapomorfia je spoločná pre taxóny B, C
a D, pričom k transformácii znaku došlo na báze tohto kládu a zostáva u všetkých troch
nasledujúcich taxónov. Naopak, autapomorfia nie je spoločná so žiadnym iným taxónom okrem
D, takže nie je zachovaná u žiadneho následného taxónu. Index retencie (ri) (angl. Retention
index) je meranie tejto retencie („zadržanosti“) transformácie znakov:
Maximálny počet krokov (g) – Pozorovaný počet krokov (s)
Index retencie (ri) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– .
Maximálny počet krokov (g) – Teoreticky miminálny počet krokov (m)
Maximálny počet krokov je počet krokov (transformácií), ktoré by znak mal vykazovať, ak by
derivovaný stav akéhokoľvek daného znaku bol získaný nezávisle každým taxónom, ktorý tento
stav znaku vykazuje. Je to počet krokov, ktoré by znak mal na najmenej možnom úspornom
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strome – i keď pod podmienkou, že sa, podľa dohody, berie menší počet taxónov vykazujúcich
rozdielny stav. Na obrázku 62 sú znázornené tie isté znaky, aké sú na obrázku 61, avšak tentokrát
je potrebné si všimnúť rozdielne hodnoty maximálneho počtu krokov pre každý znak. Znak na
ľavom strome, ktorý bol synapomorfiou pre klád zahrňujúci taxóny B, C a D, sa transformuje
dvakrát z 0 na 1 vo vetve mimoskupinového taxónu a taxónu A. Na druhej strane, znak na
pravom strome, ktorý bol autapomorfiou Taxónu D, je transformovaný len raz.

Obr. 62
Takže pre synapomorfný znak na ľavom strome je maximálny počet krokov dva.
Minimálny počet krokov je jeden, pretože je možná len jedna transformácia z 0 na 1. Pozorovaný
počet krokov je dva. Preto retenčný index sa môže vypočítať takto:
(2 – 2)

0

Index retencie = ––––––– = –– = 0.
(2 – 1)

1
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Pre autapomorfný znak na pravom strome je maximálny počet krokov jeden a minimálny počet
krokov je tiež jeden. Pozorovaný počet krokov je jeden, takže index retencie sa rovná 0/0:
(1 – 1)

0

0

Index retencie = ––––––– = –– = ––.
(1 – 1)

0

0

Pre naše účely môžeme považovať hodnotu 0/0 ako nulu, i keď prísne vzaté, akékoľvek číslo
podelené nulou je nedefinovaný počet. Avšak pretože tento znak nemá žiadnu „retenciu“ smerom
k hornej časti kladogramu, tak, podľa dohody, používa sa hodnota 0. Hodnota indexu retencie má
vždy rozsah od 0 do 1. Index retencie hodnoty 0 sa vyskytuje tam, kde nie je žiadne „podržanie“
transformácie pozdĺž stromu, napríklad, keď je transformácia obmedzená len na vetvu jedného
taxónu alebo transformácie vyskytujúce sa na vetvách jedného taxónu na vzdialených častiach
stromu. Na druhej strane, index retencie 1 sa bude vyskytovať tam, kde transformácia na vetve
vedúcej ku kládu je „zadržaná“ na všetkých nasledujúcich vetvách v rámci tohto kládu. Index
retencie je preto užitočný indikátor toho, či znak je alebo nie je potenciálne fylogeneticky
užitočný, pretože jeho hodnota rastie ak je transformácia spoločná pre čo najväčší počet taxónov
v kláde. Prakticky, znaky s vysokými indexami retencie si zaslúžia, aby biológ skúmal tieto
znaky bližšie a zhodnotil, či môžu pomôcť pri definovaní kládov.
Príklad výpočtu indexu retencie (obrazovky 22/33). Na obrázku 63 je matica desiatich
znakov pre päť vnútroskupinových a jeden mimoskupinový taxón, kladogram a tabuľka, v ktorej
sú vpísané hodnoty m a s pre všetkých desať znakov. Pri zisťovaní hodnoty g je nutné mať na
mysli, že v tomto prípade je aplikovaná úsporná interpretácia derivovaného stavu. Teda, pokiaľ
ide o binárne stavy znakov, g sa berie ako hodnota rovnajúca sa menšiemu počtu taxónov
vlastniacich jeden alebo druhý stav znaku, pretože toto poskytuje miernejšiu hodnotu pre
maximum homoplázie. Len jeden taxón (E) vlastní stav 1 znaku 1 (ktorý sa takto stáva
autapomorfiou), takže už nie je žiadna možnosť repetície (jeho ďalšieho opakovania) a g sa pre
tento znak bude rovnať 1. Index retencie (ri) sa vypočítava ako vyjadrenie podielu pozorovaného
množstva synapomorfného spoločného vlastníctva – alebo „retencie“ – transformácií znakov (g –
s) a minimálneho množstva repetície, ktoré je teoreticky možné (g – m). Keďže v prípade prvého
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znaku nie je žiadna možnosť pre synapomorfiu, jeho ri sa rovná 0. Preto je potrebné si uvedomiť,
že autapomorfie sa nezapočítavajú do celkovej RI hodnoty kladogramu.

Obr. 63
Dva taxóny (A a B) vlastnia stav 1 v prípade druhého znaku (obr. 64), takže g je v tomto
prípade rovné 2. Ale pretože pozorovaný počet transformácií na kladograme (s) je tiež 2, žiadna
transformácia nebola „spoločne zadržaná“ synapomorfiou (t. j. g-s je 0), takže ri je opäť 0. Tu
potom vidíme, že ani homoplázia sa nezapočítava do výpočtu indexu retencie.
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Obr. 64
Len taxón A má stav 1 pre znak 3 – teda ďalšia autapomorfia – ale obidva taxóny D a E
vlastnia stav 2, takže celková hodnota g je 3. Ašak tentokrát je derivovaný stav spoločným
stavom – synapomorfiou – v tomto kladogrme, takže retenčný index je 1.
Pokiaľ ide o znak 4, jeho ri je 2. Je to preto, že – ako bolo uvedené vyššie – pre binárne
znaky ako tento berieme menší počet taxónov vykazujúcich jeden alebo druhý stav, v tomto
prípade len taxóny B a X so stavom 0. Toto riešenie (s homoplastickou deriváciou stavu 0, teda
z 1 na 0) je uprednostnené pre výpočet hodnoty g, pretože je úspornejšie než domnienka
o homoplázii stavu 1 pre štyri taxóny. Takto dostaneme ri 0, pretože predchádzajúci spôsob
riešenia so stavom 1 ako stavom derivovaným (ktorý zahŕňa synapomorfiu taxónov C – E) je viac
úspornejší než ten s kompletnou homoplastickou deriváciou stavu 0.
Na obrázku 65 je tabuľka s hodnotami ri pre všetky ostatné znaky. Znak päť je jasne
synapomorfiou kládu, ktorý zahŕňa taxóny D a E. Maximálny počet krokov je preto dva (t. j.
nezávislé transformácie znaku u taxónov D a E). Opäť, toto je binárny znak, takže minimálny
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počet krokov je jeden a pozorovaný počet krokov je tiež jeden. Index retencie je preto (2 – 1)/(2 –
1) = 1/1 = 1.
Znak 6 je synapomorfiou kládu, ktorý zahŕňa taxóny C, D a E. Buď C, D a E prešla
nezávislými transformáciami z 0 na 1, alebo všetky si ponechávajú stav znaku 1 ako dôsledok
jedinej transformácie na báze tohto kládu. Teda, maximálny počet krokov pre tento znak je tri
a minimálny počet je jeden. Pretože pozorovaný počet krokov je jeden, index retencie je (3 –
1)/(3 – 1) = 2/2 = 1.
Znak 7 je autapomorfia taxónu C. maximálny počet krokov je jeden, minimálny počet je
jeden, takže retenčný index tohto znaku je 0, tak, ako to bolo v prípade znaku 1, ktorý je tiež
autapomorfiou.
Znak 8 vykazuje paralelnú transformáciu z 0 na 1 u taxónu A a kládu, ktorý zahŕňa D a E,
t. j. dva kroky. Maximálny počet krokov pre tento znak je preto tri. Minimálny počet krokov je
jeden a pozorovaný počet krokov je 2. Index retencie tohto znaku je: (3 – 2)/(3 – 1) = ½ = 0, 5.
Evidentná homoplázia je vidieť opäť v prípade znaku 9, ktorý vykazuje dve paralelné
transformácie zo stavu 0 na stav 1 u taxónov A a B, zatiaľ čo zvyšné vnútroskupinové taxóny si
ponecháva ten istý znak ako mimoskupinový taxón. Maximálny počet krokov je 2, minimálny
počet je jeden a pozorovaný počet je dva. Teda, retenčný index tohto znaku je (2 – 2)/(2 – 1) =
0/1 = 0.
Znak 10 je synapomorfiou kládu, ktorý zahŕňa taxóny B, C, D a E. Podobne ako v prípade
znaku 4, existujú dva spôsoby distribúcie znakov, aké tu vidíme. Taxóny B, C, D a E mohli
všetky nezávisle získať transformáciu z 0 na 1 tohto znaku, avšak úspornejšie vysvetlenie je, že
mimoskupinový taxón X a taxón A nezávisle získali transformáciu z 1 na 0. Teda, je tu
maximálny počet krokov štyri v prípade prvej interpretácie a len dva v prípade druhej. Teda, pre
výpoet indexu retencie sa musí brať najmenšia hodnota - preto dva kroky. Pretože minimálny
počet krokov je jeden (keďže to je binárny znak) a pozorovaný počet krokov je jeden, index
retencie je. (2 – 1)/(2 – 1) = 1/1 = 1.
Z uvedených hodnôt môžeme vypočítať celkový index retencie (RI) pre daný strom (obr.
65). Hodnota tohto indexu môže byť považovaná za indikáciu koľko homológie voči homoplázii
je v kladograme (teda proporciu podbností znakov považovaných za synapomorfné), t. j. aký
silný fylogenetický signál tieto znaky odrážajú. Celkový index retencie pre daný strom je:
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(G – S)
Celkový index retencie (RI) = –––––––
(G – M),
pričom G je súčet všetkých maximálnych počtov krokov každého znaku, M je súčet všetkých
minimálnych počtov krokov a S je súčet všetkých pozorovaných počtov krokov. Vysoká hodnota
indexu retencie, ktorá sa blíži k 1, znamená minimálnu homopláziu a kladogram vykazuje silný
fylogenetický signál. To znamená, že pozorované vetvenie na strome je možné chápať s dôverou,
teda, že odráža skutočnú fylogenézu skupiny a evolúciu znakov. Nízke hodnoty celkového
indexu retencie, ktoré sa blížia 0, znamenajú opak: v kladograme dominuje homoplázia, pričom
vzájomná pozícia taxónov je dôsledkom náhody, konvergencie alebo paralelizmu. Takýto strom
bude veľmi nespoľahlivý zdroj zisťovania fylogenézy skupiny organizmov.

Obr. 65
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Na obrázku 66 je kladogram s dĺžkou stromu 14. RI (0, 7) tohto kladogramu je o čosi
vyšší než u predchádzajúceho kladogramu (0, 6), ktorý mal dĺžku stromu (S) 15. Je to preto, lebo
na úspornejšom kladograme je relatívne väčšia proporcia podobností znakov interpretovaná ako
dôsledok synapomorfie. Takáto vysoká hodnota RI nás oprávňuje mať vyšší stupeň dôvery v to,
že typ vetvenia, aký je na kladograme, je veľkou mierou určený homologickými znakmi a nie
znakmi homoplastickými, t. j., že kladogram v značnej miere odpovedá pôvodnej fylogenéze.

Obr. 66
Index retencie sa v kombinácii s indexom kombinácie používa na váženie znakov (viď
kapitolu 4.2). Pretože cieľom fylogenetickej analýzy je „zachytiť“ signál homológie a vyhnúť sa
„šumu“ homoplázie, pomocou bude „penalizovať“ znaky podľa stupňa homoplázie, ktorú sa
zdajú, že vykazujú (usudzujúc podľa ich kongruencie, alebo nie, s väčšinou ďalších znakov).
Index konzistencie (ci) odhaľuje stupeň homoplázie (1 znamená žiadnu homopláziu, zatiaľ čo
menšie hodnoty znamenajú zvyšovanie homoplázie), takže váženie každého znaku podľa jeho ci
môže vykonať takúto penalizáciu. Táto ešte viac výsledok spresňujúca procedúra zisťuje tzv.
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preškálovaný index konzistencie (rc) (angl. Rescaled consistency index) ako faktor váženia.
Vypočítava sa vynásobením hodnoty ci hodnotou ri. Dôvod, prečo sa to robí je, že znak
vykazujúci maximum homoplázie (t. j. žiadnu synapomorfiu) má ri = 0 (ktorú len samotné ri
nemôže dosiahnuť). Preto jeho rc = 0 tiež a prevážený znak je účinne eliminovaný z analýzy.
Veľkou výhodou tejto medódy váženia znakov je, sa sa nespočíva na žiadnych a priori
domnienkach týkajúcich sa znakov, ale jednoducho vyplýva zo správania sa každého znaku bok
po boku s ostatnými v matici znakov. Preváženie takto slúži zvýšiť ukazujúci sa fylogenetický
„signál“. V praxi potom sa počiatočná kladistická analýza takto vykonáva so všetkými rovnako
váženými znakmi. Hodnoty rc sú potom vypočítavané podľa najúspornejšieho kladogramu
a znaky podľa neho prevážené skôr, než sa stávajú následne predmetom druhého kola kladistickej
analýzy.

4.2 – Test robustnosti
obrazovky 1/8 až 8/8
I keď poznanie do akej miery sú určité znaky informatívne je užitočné, je to iba časť
procesu interpretácie kladogramu; topológia kladogramu je tiež dôležitá. Je to totiž topológia,
ktorá opisuje vzájomné vzťahy taxónov, t. zn. usporiadanie uzlov. Nie všetky uzly sú rovnaké:
niektoré uzly môžu byť definované jednou transformáciou znaku, iné uzly mnohými
transformáciami. Preto. ďalšou vlastnosťou uzlov je robustnosť (angl. robustness): vyjadruje
stupeň rezistentncie uzla voči zmenám v matici. Robustný uzol zostane na mieste, i keď dôjde
k signifikantnému preusporiadaniu a prevzorkovaniu znakov v matici, zatiaľ čo menej rezistentné
uzly na svojom pôvodnom mieste nezostanú. Mnoho biológov považuje robustnosť za dobrý
indikátor užitočnosti uzla pri opise fylogenézy skupiny organizmov. Avšak, pretože testy na
robustnosť sú skôr štatistické ako biologické, neexistuje žiaden principiálny dôvod, prečo by
slabý uzol nemohol lepšie reprezentovať historickú skutočnosť než uzol robustný. To, čo testy
robustnosti ukazujú je pravdepodobnosť, s akou sa takéto uzly objavujú v najúspornejšom
kladograme jednoducho cestou náhody. Existujú dva najpoužívanejšie testy robustnosti: test
zisťovania výpovednej hodnoty výberu znakov (angl. Bootstrap test) a Bremerov podporný test
(angl. Bremer support test; niekedy tiež označovaný ako test rozpadu vetvy).
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Zisťovanie výpovednej hodnoty výberu znakov je vykonávané náhodným
prevzorkovaním matice cestou duplikácie a eliminácie niektorých znakov, pričom sa ponecháva
ten istý počet znakov, aký je v pôvodnej matici. Následne je vykonaná analýza úspornosti a nový
najúspornejší strom je porovnávaný s jedným stromom z pôvodnej matice, aby sa ukázalo, ktoré
uzly majú obidva stromy spoločné (obr. 67). Zvyčajne to robí počítač, kde je možné rýchlo
vyprodukovať a spracovať veľký počet prevzorkovaných či replikovaných matíc (aj tisíc), i keď,
čím väčšia je matica znakov, tým dlhšie to trvá. Uzly, ktoré sa vyskytujú v najúspornejšom
strome z pôvodnej matice a na väčšine stromov z prevzorkovaných matíc sú považované za
robustné. Takéto uzly sú definované mnohými znakmi a sú tak tolerantné k zmenám v matici.
Výsledky sú potom zvyčajne prezentované ako strom zhody, spoločne s len tými vetvami, ktoré
sú prítomné u viac než polovice vytvorených bootstrapových stromov. Ako je na obrázku vidieť,
nový kladogram, zhotovený z novej matice, si zachováva niektoré zoskupenia taxónov prítomné
v pôvodnom kladograme. V tomto prípade sú to: základná dichotómia medzi sesterskými
skupinami (ABCD) a (EFG) ako aj medzi (ABC) a (D). Iné zoskupenia taxónov sa však stratili
kvôli prehodeniu pozície taxónov B a C a zoskupeniu E, F a G do trichotómie.

Obr. 67
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Na obrázku 68 sú znázornené hodnoty bootstrapovej podpory (angl. bootstrap support
values). Tieto hodnoty ukazujú percento počtu krát sa dané zoskupenie objavilo v kladogramoch
zhotovených z prevzorkovaných matíc. V tomto prípade sa napríklad zoskupenie (EFG) objavilo
v 98% samozavádzacích replikáciách. Vysoká samozavádzacia hodnota ukazuje, že dané
zoskupenie je podporované mnohými znakmi, preto zostáva relatívne imúnne voči účinkom
náhodného prevzorkovávania, zatiaľ čo nízke hodnoty odhaľujú závislosť na len skôr niekoľkých
znakoch znamenajúcich náchylnosť k chybám v matici znakov.
Interpretácia bootstrapovej podpory však nie je exaktná veda. Samotné hodnoty
samozavádzania varírujú podľa niekoľkých parametrov včítane veľkosti matice znakov, počtu
replikácií a tvaru stromu. Teda, hodnoty pre rôzne stromy nemôžu byť priamo porovnávané, keď
sa ich parametre líšia. Rôzne štúdie tiež naznačujú, že analýzy s menším počtom než tisíc
replikácií môžu byť nespoľahlivé. Jeden z doporučovaných prístupov je, aby sa namiesto
používania percenta samozavádzania (P) - ako odhadu pravdepodobnosti, že dané zoskupenie je
správne -, používal rozdiel medzi 100% a P ako konzervatívny odhad pravdepodobnosti získania
zoskupenia náhodne.

Obr. 68
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Testovanie Bremerovou podporou je meranie do akej miery sú uzly v najúspornejších
stromoch perzistentné v po sebe nasledujúcich menej úsporných stromoch. Ako je vidieť na
obrázku 69, prvým krokom je urobiť počítačovú analýzu, aby sme identifikovali dĺžku
najúspornejšieho stromu alebo stromov. Potom dostáva počítač novú úlohu: nehľadať
najúspornejší strom, ale nájsť všetky stromy presne o jeden krok dlhšie. Urobí sa striktný stom
zhody a uzly, ktoré sú spoločné na pôvodnom strome a tomto strome zhody, sú uchované. Ako je
vidieť na striktnom strome zhody, zhotovenom zo stromov o jeden krok dlhších (obr. Ibid),
sekvencia vetvenia (FGH) sa zrútila do trichotómie, avšak ostatné uzly boli zachované.

Obr. 69
Toto je opakované, tentokrát so stromami o dva kroky dlhšími, potom o tri kroky dlhšími,
atď. až dovtedy, kým je striktný strom zhody jedinou polytómiou, t. j. všetky uzly sa zrútili (obr.
70). Sumárny kladogram vpravo potom ukazuje počet dodatočných krokov (extra dĺžka stromu;
angl. extra tree length), ktoré sú požadované, aby každý uzol skolaboval do polytómie. Čím je
počet uvedených krokov väčší, tým môže byť dané zoskupenie taxónov považované za silnejšie
podopreté. Bremerov podporný index (angl. Bremer support index) je počet extra krokov
vedúcich ku kolapsu uzla, a čím viac krokov, tým väčšia je jeho robustnosť. V skutočnosti, táto
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hodnota poskytuje relatívnu indikáciu, aké neúsporné by bolo navrhnúť alternatívne zoskupenia
zahrňujúce a priori predpoklady týkajúce sa homoplázie.
Biológovia často používajú obidva vyššie uvedené testy pre svoje matice znakov. Čím
vyššie sú indexy samozavádzacej a Bremerovej podpory, tým sa predpokladá väčšia robustnosť
dátového súboru, a tým väčšia dôvera môže byť prisúdená fylogenéze z tohto súboru
dedukovaného.

Obr. 70
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