XXIV MOLEKULÁRNÍ FYLOGENETIKA

XXIV.1 Z hlediska systematiky a fylogenetiky mají molekulární znaky ve srovnání se znaky klasickými, například morfologickými, řadu důležitých výhod.
XXIV.1 Molekulárních znaků máme k dispozici prakticky libovolné množství.
XXIV.1.2 Jednotlivé molekulární znaky jsou vzájemně distinktní.
XXIV.1.3 Jednotlivé molekulární znaky jsou zpravidla kvalitativní a lze je proto lépe popsat.
XXIV.1.4 Molekulární znaky nám umožňují porovnávat a třídit i vzájemně si nepříbuzné a tedy i nepodobné organismy.
XXIV.1.5 Molekulární znaky nemusíme vzájemně vážit.
XXIV.1.6 Většina molekulárně biologických znaků je selekčně neutrálních, proto počet společně sdílených znaků mezi dvěma druhy odráží míru příbuznosti těchto druhů, nikoli míru podobnosti selekčních tlaků, které na ně v minulosti působily.
XXIV.2 Pro některé typy studií a pro řešení určitých typů otázek však nepředstavují molekulární znaky plnohodnotnou náhradu znaků klasických.
XXIV.3 Molekulární znaky v praxi zjišťujeme prostřednictvím celé řady přímých i nepřímých metod.
XXIV.3.1 Nejuniverzálněji použitelnou technikou získávání molekulárně biologických znaků je sekvenování DNA.
XXIV.3.2 Sekvenování proteinů je technicky nesrovnatelně náročnější a pro účely taxonomie a fylogenetiky se v současnosti neužívá.
XXIV.3.3 Pro studium malých genomů nebo izolovaných středně dlouhých úseků DNA je možné s výhodou použít restrikční mapování.
XXIV.3.4 Při analýze komplexních genomů je možné získat velké množství znaků pomocí metody AFLP.
XXIV.3.5 Další metodou vhodnou ke zpracovávání velkého množství vzorků je technika SSCP.
XXIV.3.6 Velké množství dat bylo v minulosti získáno, a stále ještě se získává, alozymovou analýzou.
XXIV.3.7 Co se týká použitelnosti je představuje analýza mikrosatelitů modernější a zřejmě lepší alternativu k analýze alozymové.
XXIV.3.8 Pro molekulárně taxonomické studie je možno využívat i data získaná pomocí metod řazených do kategorie molekulární fingerprinting.
XXIV.3.9 Restriktáza-fingerprinting (RFLP) využívá k charakterisaci komplexní DNA její štěpení na soubor různě dlouhých fragmentů pomocí restrikčních endonukleáz.
XXIV.3.10 Pro studium fylogeneze taxonů nižší úrovně představuje velmi mocný nástroj PCR-fingerprinting, především metoda RAPD.
XXIV.3.11 V některých případech je možné pro účely molekulárně taxonomických studií použít i proteinový fingerprinting.
XXIV.3.12 Podobnosti sekvencí DNA a tedy i genetickou vzdálenost mezi dvojicemi druhů lze zjišťovat i na základě hybridizace DNA.
XXIV.3.13 Příbuznost druhů je možno odhadovat na základě imunologických metod, kvantifikováním míry zkřížené reaktivity protilátek vytvořených proti jednomu druhu s antigeny pocházejícími z jiného druhu.
XXIV.3.14 Velký potenciál do budoucnosti mají metody umožňující studium unikátních znaků které v průběhu evoluce vznikly pouze jednou, například studium integrace transposomů do jednotlivých míst genomu.
XXIV.4 Výsledky multilokusových  fylogenetických analýz jsou spolehlivější než výsledky analýz jednolokusových, z hlediska studia vnitropopulačních procesů však mohou být výsledky jednolokusových analýz užitečnější.
XXIV.5 Některé molekulárně taxonomické metody získávání dat nám poskytují data znakového charakteru, jiné data distanční.
XXIV.6 Fenetické metody třídí organismy na základě jejich vzájemné podobnosti, fylogenetické metody na základě jejich příbuznosti.
XXIV.7 Pomocí vhodného modelu evoluce DNA či proteinů můžeme na základě podobností sekvencí těchto biopolymerů u různých druhů vypočíst jejich přibližnou příbuznost a  rekonstruovat tak průběh jejich fylogeneze.
XXIV.8 Existují dva principiálně odlišné postupy vytváření fylogenetického stromu – pomocí výpočetního algoritmu a pomocí uplatnění kriteria optimality.
XXIV.9 Spolehlivost získaného kladogramu je vhodné otestovat pomocí analytických technik případně pomocí resampling testů.
XXIV.9.1 Vážný zdroj chyb představuje při molekulárně fylogenetické analýze zahrnutí paralogních nebo xenologních genů do výchozího souboru dat.
XXIV.9.2 Správnost výsledků fylogenetických analýz mohou negativně ovlivnit artefakty přitahování či odpuzování dlouhých větví.

V současné době se ve fylogenetice masivně uplatňují molekulární znaky. Molekulární znaky, tj. většinou pořadí monomerů v řetězcích biopolymerů, případně chemické a fyzikální  vlastnosti biopolymerů, zjišťujeme pomocí molekulárně biologických metod. Tyto metody byly původně vyvinuty pro účely molekulární biologie a příbuzných obecně biologických oborů. Metody, a především prostřednictví jich získaná data, je však možno využít i v řadě dalších oborů biologie. Data můžeme využít například pro rozpoznávání jednotlivých druhů organismů, pro jejich třídění, pro zjišťování genealogické příbuznosti jedinců v rámci populace či druhu a pro rekonstrukci fylogeneze druhů či vyšších taxonů metodami klasické či molekulární fylogenetiky. Molekulární znaky lze dále s výhodou využít v soudním lékařství, například pro určování paternity, v ekologii, etologii či sociobiologii pro zjišťování genetické struktury populace, její dynamiky a rozmnožovacího systému. Využitím molekulárních dat pro účely fylogenetiky a systematické biologie vůbec  se v současnosti zabývá samostatný obor molekulární fylogenetika. Hlavním cílem této kapitoly je seznámit čtenáře se zvláštnostmi molekulárně taxonomických přístupů s ohledem na specifický charakter molekulárně biologických dat. V kapitole budou probírány rovněž některé důležité molekulárně taxonomické techniky sběru a analýzy dat, jejich možnosti i úskalí jejich použití.                    

XXIV.1 Z hlediska systematiky a fylogenetiky mají molekulární znaky ve srovnání se znaky klasickými, například morfologickými, řadu důležitých výhod.

Oproti klasickým znakům mají znaky získané pomocí molekulárně biologických technik řadu důležitých výhod. Pochopitelně u různých kategorií molekulárně biologických znaků se tyto výhody uplatňují v různé míře. Výhody molekulárních znaků nejlépe vyniknou, když si jako reprezentanta klasických znaků představíme například znaky osteologické, tj. vnější morfologie kostí, a jako reprezentanta znaků molekulárních sekvenci určitého úseku DNA.

XXIV.1.1 Molekulárních znaků máme k dispozici prakticky libovolné množství.

 Vzhledem k velikosti genomu většiny organismů máme přinejmenším potenciálně k disposici libovolný počet znaků. V praxi jsme co do počtu znaků limitováni pouze množstvím finančních prostředků a času, které jsme schopni a ochotni do získávání dalších znaků investovat. Jestliže nám tedy naše analýza neposkytne dostatečně jednoznačné výsledky, máme vždy možnost nasbírat větší množství dat a studii opakovat. Je samozřejmé, že některé molekulárně  taxonomické techniky, například restrikční analýza mitochondriální  DNA, nám poskytují pouze omezené množství dat. Vždy však máme možnost doplnit data získaná v jedné analýze o data z analýz jiných, ať se již jedná o data získaná analýzou jiného úseku DNA, nebo data získaná analýzou stejného úseku prostřednictvím jiné molekulárně biologické techniky.
	
XXIV.1.2 Jednotlivé molekulární znaky jsou vzájemně distinktní.

V případě morfologických znaků bývá v mnoha případech obtížné vymezit hranice jednotlivých znaků. Jestliže u některých taxonů chybí určitá morfologické struktura, v extrémním případě například oko, bývá nemožné rozhodnout, zda se jedná o jeden znak, nebo o velký počet znaků, tj. chybí rohovka, sítnice, oční nerv atd.. Ztráta všech těchto struktur spolu s největší pravděpodobností souvisí, dokud však neznáme přesně mechanismus ontogeneze dané struktury u studovaných druhů a selekční tlaky, které se při její evoluční ztrátě uplatnily, nemůžeme žádným způsobem rozhodnout, zda absence oka je z hlediska taxonomického postavení druhů významnější, než například změna určité kresby na tělním pokryvu. 
	Naproti tomu jednotlivé znaky vyskytující se na úrovni sekvence DNA, tedy jednotlivé pozice nukleotidového řetězce v nichž se studované druhy vzájemně liší, jsou na sobě s největší pravděpodobností nezávislé. V některých případech pochopitelně mohou být některé molekulárně biologické znaky spolu ve vazbě, ať již z důvodů funkčních (například komplementární nukleotidy v dvouřetězcových oblastech rRNA), nebo historických (příslušné mutace vznikly v důsledky stejného poškození DNA a vzhledem k jejich topologické blízkosti mezi nimi zatím nedošlo ke crossing overu). Vzhledem k tomu, že jednotlivé znaky můžeme jasně vymezit jejich polohou v řetězci DNA, můžeme i jejich vzájemnou závislost odhalit pomocí příslušných statistických testů a vliv jejich případné závislosti na výsledek fylogenetické analýzy dodatečně minimalizovat použitím vhodné metody konstrukce kladogramu. 

XXIV.1.3 Jednotlivé molekulární znaky jsou zpravidla kvalitativní a lze je proto lépe popsat.

Zatímco velká část znaků klasických má často spíše kvantitativní či dokonce pravděpodobnostní charakter (hrbolek více zaoblený, plocha zasahuje často až do první třetiny kosti a pod.) mají molekulární znaky téměř bez výjimky charakter kvalitativní. Genetická informace je zapsána v DNA v digitální formě, takže je možno ji překódovat například do alfabetických znaků a předat v této podobě bez jakékoli ztráty či zkreslení informace. V praxi to znamená, že jednotlivé molekulární znaky, kterými se například dva druhy vzájemně liší,  můžeme naprosto přesně popsat a náš popis je pochopitelný pro kohokoli, kdo zná jednoduchá pravidla  zápisu sekvence DNA. Jestliže například zjistíme, že sýkora koňadra má v pozici 80 aminokyselinu valin a sýkora modřinka ve stejné pozici leucin, je tato informace srozumitelná i pro člověka, který se v rybách vůbec nevyzná :-).

XXIV.1.4 Molekulární znaky nám umožňují porovnávat a třídit i vzájemně si nepříbuzné a tedy i nepodobné organismy.

Při studiu fylogeneze vyšších taxonů za pomoci klasických dat narážíme mnohdy na problém, že porovnávané organismy jsou natolik odlišné, že mají jen naprosté minimum společných znaků, podle kterých bychom je mohli sdružovat do vyšších taxonů. Máme-li například na podkladě klasických dat určit, zda jsou si vzájemně příbuznější žampion a sedmikráska, sedmikráska a káně lesní, nebo káně lesní a žampion, dostaneme se patrně do značných obtíží.  Naproti tomu když pro řešení té samé otázky využijeme molekulárně biologická data, například když kvantifikujeme míru vzájemné podobnosti některého konzervativního genu pocházejících z těchto tří organismů, dospějeme velmi snadno k jednoznačné odpovědi.

XXIV.1.5 Molekulární znaky nemusíme vzájemně vážit.

Při používání klasických znaků představuje velmi zásadní problém jejich vzájemné vážení. Velmi často bývá obtížné rozhodnout, zda je z hlediska podobnosti a tedy i fylogenetické příbuznosti druhů A, B, C významnější to, že druhy A a B sdílejí pět znaků na kostře, nebo to, že druhy B a C sdílejí 2 znaky na týkající se kresby na tělním pokryvu a 4 znaky etologické. Znaky je třeba vážit, tj. rozhodnout, jaký relativní význam jejich přítomnosti či absenci přisoudíme. Vážení znaků se nevyhneme, ať již používáme ke třídění organismů metody kladistické, či metody fenetické (viz dále). Přitom právě vážení znaků je proces do značné míry subjektivní. Prakticky neexistuje žádná objektivní metoda, která by zaručila, že dva taxonomové přiřadí stejným znakům stejnou relativní váhu. Na relativní váze přisouzené jednotlivým znakům přitom zcela zásadně záleží, jak dopadne rozdělení znaků na homologie a homoplázie a jaký tedy nakonec získáme výsledek fylogenetické analýzy.
	V případě molekulárně biologických znaků nutnost vážení znaků prakticky odpadá. Společné znaky se buď přímo počítají, případně se jejich počet odhaduje pomocí nepřímých metod (např. imunologické metody, hybridizace DNA v roztoku). Získané znaky se již dále zpravidla nijak neváží, respektive se jim přiřazuje stejná váha. Při analýze sekvenčních dat se v některých případech přiřazuje různým pozicím nestejná váha, podle toho, zda nukleotidy či aminokyseliny v dané pozici podléhají substitucím často či naopak vzácně. V takovém případě ovšem k vážení znaků slouží předem jednoznačně daný matematický algoritmus, takže případné uplatnění subjektivních vlivů na výsledek procesu vážení je omezeno na minimum.

XXIV.1.6 Většina molekulárně biologických znaků je selekčně neutrálních, proto počet společně sdílených znaků mezi dvěma druhy odráží míru příbuznosti těchto druhů, nikoli míru podobnosti selekčních tlaků, které na ně v minulosti působily.

Při taxonomických studiích prováděných na základě klasických znaků představuje velmi zásadní problém konvergentní a paralelní evoluce, k níž může docházet u různých skupin vzájemně nepříbuzných organismů vlivem působení stejných či podobných selekčních tlaků. Jestliže  dva vzájemně relativně nepříbuzné druhy začnou žít ve stejném prostředí, kupříkladu když přejdou ze souše do vody, nebo začnou používat podobnou životní strategii, například  se začnou živit obdobnou potravou, začnou na ně působit obdobné selekční tlaky. Evolučním důsledkem působeních takovýchto obdobných selekčních tlaků  může být až vznik obdobných forem morfologických znaků. O konvergentní evoluci hovoříme tehdy, když u dvou vzájemně nepříbuzných a nepodobných druhů organizmů se vlivem působení podobných selekčních tlaků  v průběhu času vytvoří obdobné formy znaků, například obdobná tělní stavba. O paralelní evoluci hovoříme tehdy, když zmíněné dva druhy byly již na počátku podobné, tj. sdílely  velké množství původních, tj. plesiomorfních forem znaků, a když vlivem podobných selekčních tlaků se u obou nezávisle vytvořily stejné formy znaků, odlišné od plesiomorfních forem přítomných u jejich předků a u ostatních příbuzných druhů (Obr. XXIV.1). Vzhledem k přítomnosti stejných nově vzniklých odvozených,  tj. apomorfních, forem znaků, tj. znaků vzniklých konvergentní nebo paralelní evolucí, může taxonom oba druhy i jejich evoluční potomky chybně považovat za vzájemně příbuzné a zařadit je proto do společné skupiny. Taková skupina vytvořená na základě nezávisle vzniklých apomorfních forem znaků, tj. na základě homoplazií, přitom může být naprosto umělá. Mohou v ní totiž scházet druhy vykazující plesiomorfní formu znaků, přičemž tyto druhy mohou být určitým druhům zařazeným  do daného taxonu ve skutečnosti mnohem příbuznější, než jsou si vzájemně  příbuzné některé druhy do daného taxonu zařazené. 
	V případě molekulárně biologických znaků nepředstavují konvergentní ani paralelní evoluce vážnější problém. Valná většina znaků, které zjišťujeme pomocí molekulárně biologických metod, je selekčně neutrálních. To znamená, že sdílení selekčních tlaků například v důsledku sdílení životního prostředí a životních strategií se nemůže projevit na molekulární úrovni fixací stejných neutrálních mutací. Míra sdílení molekulárně biologických znaků u dvou druhů proto přímo odráží míru vzájemné příbuznosti daných druhů a je více-méně nezávislá na jejich vnější fenotypové podobnosti či odlišnosti. Je zřejmé, že i v případě selekčně neutrálních znaků může vlivem náhody dojít ke vzniku stejného znaku u dvou vzájemně nepříbuzných druhů. Vzhledem k tomu, že při rekonstrukci fylogeneze na základě molekulárně biologických znaků se používá velké množství dat, vlivy náhody na výsledek analýzy se vzájemně vyruší. Molekulárně taxonomické metody jsou navíc z valné většiny v principu metodami statistickými a umožňují tedy možný vliv náhody na výsledek analýzy eliminovat či alespoň kvantifikovat. Jestliže v průběhu analýzy například zjistíme, že získaná data neumožňují rozhodnout o pořadí odvětvování taxonů v rámci analyzované skupiny s dostatečnou jistotou, většinou můžeme  doplnit do analýzy další data a danou nejistotu tak snížit na předem zvolenou úroveň.
	Ve zcela vyjímečných případech může i na úrovni proteinů vést obdobný selekční tlak ke konvergentní nebo paralelní evoluci, tj. k fixaci stejných mutací u vzájemně nepříbuzných druhů. Je kupříkladu známo, že vzájemně nepříbuzné druhy druhotně býložravých živočichů, kteří ke trávení rostlinné hmoty využívají symbiotické bakterie, mají v molekule  lysozymu v pozici  75 fixovanou stejnou aminokyselinu kyselinu asparágovou a v pozici 87 asparágin, zatímco u všech 34 studovaných organismů s jiným způsobem trávení má v  pozici 75 asparágin a v pozici 87 alanin, glutamin nebo serin ((4456)). Je zřejmé, že sdílení těchto apomorfních znaku u krávy, opice hulmana a ptáka hoatzina je produktem paralelní nebo konvergentní evoluce u organismů, kteří začali používat lysozymu k získávání živin z biomasy bakterií které se živý rostlinou hmoty v jejich trávicí soustavě a nikoli díky jejich fylogenetické příbuznosti. V případě, že se k rekonstrukci fylogeneze používají správné molekulárně taxonomické metody založené na analýze velkého množství znaků, nemůže výskyt ojedinělých znaků fixovaných i na úrovni molekul díky konvergenci nebo paralelní evoluci prakticky nijak ovlivnit ((9027)).

XXIV.2 Pro některé typy studií a pro řešení určitých typů otázek však nepředstavují molekulární znaky plnohodnotnou náhradu znaků klasických.

Získávání molekulárně biologických  dat je zpravidla náročnější z hlediska vynaložených prostředků, a to jak z hlediska nutných počátečních nákladů (vybavení laboratoře, zvládnutí molekulárně biologických technik), tak i z hlediska dalšího provozu (spotřební materiál, čas potřebný pro analýzu velkého množství vzorků). Je tedy zřejmé, že pro některé typy analýz není použití molekulárně biologických znaků opodstatněné a systematičtí biologové zde zůstanou vždy odkázáni na znaky klasické. V některých oblastech fylogenetiky představují dokonce znaky klasické již z principu  jediný použitelný nástroj. Molekulární znaky jsou v mnoha směrech ideálním prostředkem pro studium kladogeneze, zpravidla nám však nemohou poskytnout příliš užitečnou informaci týkající se anageneze organismu. V taxonomické práci je však nutno využívat oba typy informací. Znalosti kladogeneze studované skupiny nám umožňují se vyhnout vytváření nepřirozených polyfyletických taxonů. Informace o anagenezi zástupců dané skupiny nám zase umožňuje rozhodnout, kterým z monofyletických větví kladogramu má cenu přidělit status samostatného taxonu, viz. XXV.4.1 To znamená, že i v případě, že by  systematičtí biologové nebyli nijak omezování technickými (např. finančními) limity, nemohli by studium klasických znaků zcela nahradit studiem znaků molekulárních.

XXIV.3 Molekulární znaky v praxi zjišťujeme prostřednictvím celé řady přímých i nepřímých metod.

Z hlediska možnosti dalšího zpracovávání jsou nejvhodnějším zdrojem molekulárně biologických znaků výsledky sekvenování DNA. Sekvenování nám umožňuje nejen odhalit největší procento genetických znaků, kterými se studované druhy skutečně liší, ale i předem identifikovat podmnožinu znaků, které budou s velkou pravděpodobností selekčně neutrální (substituce v pseudogenech, v intronech a do značné míry i synonymní mutace v oblastech kódujících proteinů). Jiné metody získávání molekulárních znaků nám neumožňují odhalit všechny genetické rozdíly mezi studovanými druhy, navíc nám často poskytují znaky, které nemusí být selekčně neutrální a ve kterých proto může docházet k evoluční konvergenci i u vzájemně nepříbuzných druhů. 
Informaci obsaženou v sekvenčních datech můžeme získat buď přímo sekvenováním, nebo za použití nepřímých metod. Jestliže například naštěpíme DNA pocházející od několika druhů stejnými restrikčními enzymy, potom z počtu shodných fragmentů na elektroforetogramech a ze znalosti délky cílového místa pro použité enzymy můžeme odhadnout podíl nukleotidů v DNA, kterými se dané druhy liší. Právě tak můžeme odhadnout podíl neshodných nukleotidů v porovnávaných DNA z velikosti rozdílů mezi střední teplotou tání homoduplexů a heteroduplexu. 
Nepřímé metody zjišťování genetických rozdílů sice poskytují poněkud méně kvalitní informaci, na druhé straně mohou být technicky výrazně jednodušší, z hlediska provedení rychlejší a levnější. Mohou nám v praxi umožňovat zahrnout do studií větší množství jedinců a charakterizovat je pomocí většího množství znaků. Volba pro daný účel  vhodné metody sběru molekulárně biologických dat je naprosto klíčovým faktorem rozhodujícím o úspěchu prováděné studie.

XXIV.3.1 Nejuniverzálněji použitelnou technikou získávání molekulárně biologických znaků je sekvenování DNA.

Sekvenování DNA se v současnosti stalo relativně jednoduchou a levnou technikou. Je ji možno aplikovat vcelku mechanicky na prakticky libovolnou skupinu organismů. U některých taxonů však mohou být například díky vysoké aktivitě enzymů štěpících DNA problémy s izolací intaktní DNA pro analýzu a je proto potřeba patřičným způsobem modifikovat metodu extrakce DNA. 
	Příprava jednotlivých fragmentů DNA pro vlastní sekvenaci se dnes provádí téměř vždy zmnožením (amplifikací) daného úseku DNA prostřednictvím polymerázové řetězové reakce (PCR) (Obr. XXIV.2). Pro tento účel potřebujeme předem znát sekvence krátkých úseků DNA ohraničujících z obou stran úsek DNA, který chceme sekvenovat. Podle těchto sekvencí si necháme nasyntetizovat PCR primery, tj. oligonukleotidy o délce okolo 20 nukleotidů, které použijeme k amplifikaci úseku DNA, jenž ohraničují. Získaný úsek DNA (dále gen) můžeme vložit do vhodného sekvenačního vektoru, nebo ho můžeme sekvenovat přímou sekvenací. Přímá sekvenace se dnes provádí opět pomocí PCR přičemž lze použít stejné primery, které jsme původně použili pro získání daného úseku, případně primery komplementární k úsekům nacházejícím se uvnitř studovaného genu (Obr. XXIV.3). Vzhledem k tomu, že v současnosti je možno v jedné sekvenační reakci zjistit sekvence úseků pouze přibližně 500-600 nukleotidů dlouhých, je použití vnitřních primerů pro sekvenování delších genů nezbytné. Jestliže před vlastní sekvenací zaklonujeme příslušný gen, nebo jeho úseky o vhodné délce, do sekvenačního vektoru, můžeme  provést sekvenaci pomocí univerzálního primeru a nemusíme tedy předem znát sekvenci žádných úseků studovaného genu. Na druhou stranu v takovém případě musíme umět daný gen z genomu studovaného organismu získat, například vyštěpením z organelové DNA nebo z genomu organismu o nízké genetické komplexitě, nebo musíme umět rozpoznat vektor (plasmid či fág), do kterého jsme právě tento gen náhodně vložili (zaklonovali). Vyhledávání správného vektoru se zaklonovaným genem provádíme hybridizací DNA pocházející z velkého počtu klonů bakterií, z nichž každý obsahuje plasmidový či fágový vektor s vloženým náhodným úsekem DNA studovaného organismu, z tzv. genomové knihovny, s radioaktivně či jinak označeným hledaným genem či jeho částí, pocházejícím z jiného organismu. V mnoha případech kombinujeme oba postupy. Pomocí prohledávání genomové knihovny získáme daný gen alespoň od jednoho druhu studovaného taxonu, ten osekvenujeme, na základě získané sekvence si připravíme PCR primery ohraničující co nejdelší úsek daného genu a pomocí těchto primerů izolujeme daný gen od ostatních druhů studovaného taxonu. Tyto úseky následně sekvenujeme přímou sekvenací nebo po jejich vložení do sekvenačního vektoru.
	Nevýhodou přímé  sekvenace je, že získaná sekvence je vlastně průměrem ze všech sekvencí daného genu, které se v našem vzorku vyskytují. Jestliže tedy sekvenuje DNA pocházející z diploidního organismu, nemůžeme zjistit sekvence jednotlivých alel. V případě sekvenování DNA zaklonované do sekvenačního vektoru tato starost odpadá. V tomto případě však zase hrozí nebezpečí, že zaklonovaný úsek DNA bude obsahovat mutace, ke kterým došlo v průběhu jeho PCR amplifikace. Je tedy nutno vždy sekvenovat daný úsek z několika vektorů a zkontrolovat, zda se získané sekvence shodují.
	  Při výběru genu pro sekvenační analýzu pro účely molekulární taxonomie a fylogenetiky je třeba zvažovat v první řadě rychlost molekulární evoluce příslušného genu a časová měřítka, v nichž se námi studované děje odehrávají. Pro vnitrodruhové studie nebo pro studiem fylogeneze blízce příbuzných druhů je třeba vybrat geny, pro které je typická vysoká substituční rychlost. Například u živočichů se nejrychleji vyvíjí mitochondriální DNA, zejména její úsek zvaný D-loop. Naopak u většiny druhů rostlin je substituční rychlost pro geny mitochondriální DNA u většiny druhů 50-100x menší než v mtDNA u živočichů, a tedy i menší než substituční rychlost v jejich vlastní jaderné DNA ((7041)). V případě, že studujeme druhy, které se odvětvovaly před delší dobou, je naopak třeba zvolit geny, které se vyvíjely co nejpomaleji. Jestliže se totiž v daném místě nahromadí příliš mnoho substitucí, velká část fylogeneticky významné informace se díky opakovaným substitucím ve stejných pozicích postupně setře –  hovoříme v takovém případě o substitučně saturovaných genech.  Pro studium fylogeneze vyšších taxonů velmi často používáme sekvenci genů pro rRNA malé a velké ribozomální podjednotky (SSU a LSU rRNA). U eukaryot je substituční rychlost v genu SSU rRNA zhruba o 30% větší než v genu pro LSU rRNA, jestliže však studujeme fylogenezi všech eukaryot blíží se i v genu pro LSU rRNA průměrný počet substitucí na nukleotid hodnotě 1 a gen se proto do značné míry chová jako substitučně saturovaný ((4491)).
	V případě využití sekvenčních dat pro účely systematiky a fylogenetiky, nemusíme většinou sekvenovat příliš dlouhé úseky genů a odpadají nám proto problémy se sestavováním celkové sekvence z jednotlivých sekvencí dílčích. Z hlediska spolehlivosti výsledků (i z hlediska technické náročnosti) je vždy mnohem lepší osekvenovat větší počet krátkých úseků nacházejících se na různých místech genomu, než osekvenovat jeden úsek dlouhý ((2901)). Tento přístup je v současnosti označován jako MLST (multilocus sequence typing) ((7691)).

XXIV.3.2 Sekvenování proteinů je technicky nesrovnatelně náročnější a pro účely taxonomie a fylogenetiky se proto v současnosti neužívá.

Sekvenování proteinů je sice v současnosti technicky možné, pro účely molekulární taxonomie je však z důvodů jeho finanční nákladnosti technické obtížnosti v podstatě nevhodné. Může mít význam pouze v prvních krocích analýzy, kdy nám osekvenování koncové části proteinu může umožnit nasyntetizovat krátké oligonukleotidy, které například po radioaktivním označení můžeme použít pro vyhledání příslušného genu v genomové knihovně. Pro účely molekulárně taxonomických studií však většinou vybíráme geny, u kterých sekvenci alespoň u některých zástupců studované skupiny již předem známe, takže výše popsané kroky přípravy sondy pro prohledávání genomové knihovny, a většinou i izolace genů z genomové knihovny, odpadají. V mnoha případech je dokonce možné využít pro tyto studie anonymních úseků DNA, tj. náhodně vybraných úseků DNA z genomové knihovny, které osekvenujeme, připravíme si podle nich PCR primery pro zmnožování DNA a případně i pro jejich přímou sekvenaci. 
	Sekvence proteinů bývají většinou více evolučně konzervované, než sekvence jejich genů, v nichž se díky degenerovanosti genetického kódu rychle hromadí synonymní mutace. Proto bývá často výhodné provádět fylogenetickou analýzu nikoli srovnáváním sekvencí genů, ale srovnáváním jejich proteinových produktů. V těchto případech ovšem postupujeme tak, že si nejprve osekvenujeme příslušné geny, a sekvence těchto genů si necháme teprve v počítači přeložit do sekvence proteinů.

XXIV.3.3 Pro studium malých genomů nebo izolovaných středně dlouhých úseků DNA je možné s výhodou použít restrikční mapování.

Informace o sekvenci DNA lze získat i jinými technikami než je sekvenování. Relativně jednoduchou technikou, pomocí níž je možné získat s malou technickou výbavou značné množství dat, je restrikční mapování. Restrikční mapování lze využít především pro organismy s malým genomem, případně pro analýzu organelové DNA. Technika je založena na tom, že molekulární biologové mají k dispozici rozsáhlou kolekcí restrikčních endonukleáz, tj. enzymů, z nichž každý štěpí (přestřihnou) DNA v místech, kde se vyskytuje  pro danou restrikční endonukleázu (dále restriktázu) specifický krátký sekvenční motiv, například sekvence šesti nukleotidů ATGCAT. Jakmile v daném motivu dojde k jediné nukleotidové záměně, restriktáza ho už nerozpozná a molekulu DNA v příslušné pozici nerozštěpí. Jestliže podrobíme štěpení DNA pocházející od různých druhů organismů a naštěpené fragmenty DNA rozdělíme podle velikosti pomocí elektroforézy, získáme pro každý druh (a každý restrikční enzym) charakteristický elektroforetický vzor. Jestliže známe restrikční mapu studovaného úseku DNA, tj. pořadí a vzájemné vzdálenosti jednotlivých restrikčních míst, můžeme na základě rozdílů restrikčních vzorů určit, v kterých restrikčních místech se jednotlivé srovnávané druhy mezi sebou shodují, a v kterých se naopak liší. Takovouto restrikční mapu můžeme získat buďto sekvenováním daného úseku u jednoho druhu, nebo speciálními technikami restrikčního mapování založenými na opakovaném štěpení daného úseku pomocí různých dvojic restrikčních enzymů, případně pomocí parciální (částečné) restrikce koncově radioaktivně označené DNA (Obr. XXIV.4).

XXIV.3.4 Při analýze komplexních genomů je možné získat velké množství znaků pomocí metody AFLP.
 
Velké množství dat je možno získat metodou AFLP (Arbitrary Fragments Length Polymorphism) (Obr. XXIV.5). Tato technika nazývaná někdy také zkráceně fragmentová analýza, představuje v určitém smyslu přechod k DNA-fingerprinting metodám, viz níže. Základem metody je rozštěpení komplexní genomové DNA pomocí dvou restrikčních endonukleáz, jedné která rozeznává delší cílové místo a druhá která rozpoznává kratší, například 4-nukleotidové, cílové místo a štěpí tedy molekulu DNA podstatně častěji. V dalším kroku se k oběma koncům takto získaných fragmentů připojí dva různé adaptery, krátké úseky DNA které na jednom konci párují s jednořetězcovými úseku vzniklými štěpením jednou nebo druhou nukleázou a zároveň obsahují každý specifickou sekvenci nukleotidů, která bude následně sloužit k přisednutí PCR primerů (český název primerů „PCR očka“ se příliš neujal). V dalším kroku se pomocí dvojice specifických PCR primerů zamplifikují (namnoží) všechny fragmenty DNA, které jsou na koncích opatřeny danou dvojicí adaptérů. PCR primery jsou přitom vytvořeny tak, že párují jednak s nukleotidy adaptéru a zároveň na svém konci přesahují o jeden nukleotid délku adaptéru a párují tak s jedním se 4 možných nukleotidů fragmentu studované DNA. Díky tomuto jednonukleotidovému přesahu do oblasti fragmentu se neamplifikují všechny fragmenty ohraničené na obou koncích adaptéry, ale jen ty, které mají na obou koncích správné nukleotidy. V tomto kroku se nám tedy zamplifikuje v průměru pouze každý 16. fragment a komplexita směsi fragmentů nám tak 16x klesne. V dalším kroku se tento postup ještě jednou opakuje, tentokrát však zasahují PCR primery ještě o dva nukleotidy hlouběji do nitra amplifikovaných fragmentů a primer, který dosedá na adapter připojený k místu, které štěpila vzácněji štěpící nukleáza, je například fluorescenčně označen. Díky tomu se ve směsi zamplifikuje v průměru každý 256. fragment, takže komplexita směsi fragmentů 256x klesne a zároveň budou koncově (např. fluorescenčně) označeny pouze ty fragmenty, které jsou alespoň na jednom konci ohraničeny cílovým místem pro vzácněji štěpící nukleázu. V dalším kroku takovouto směs fragmentů podrobíme elektroforéze. V případě, že jsme jeden z primerů použitých v předcházejícím kroku označili fluorescenční sondou, můžeme velikost jednotlivých fragmentů ve směsi zjišťovat pomocí kapilárové elektroforézy v automatickém sekvenátoru. Alternativně je možné pro tento účel využít i radioaktivní značení a následně klasickou deskovou polyakrylmidovou elektroforézu. Vzhledem k nízké komplexitě získané směsi a vysoké přesnosti určení délky fragmentů pomocí elektroforéz je velmi pravděpodobné, že přítomnost dvou identických fragmentů ve vzorcích DNA pocházejících ze dvou druhů bude odrážet existenci stejné dvojice restrikčních míst u obou druhů. Na základě podílu shodných fragmentů je možné vypočíst pravděpodobné genetické vzdálenosti mezi dvojicemi studovaných druhů, případně je možné zpracovat data i některou znakově orientovanou metodou (viz dále). Metoda AFLP je v současnosti velmi oblíbená pro svojí značnou prostupnost, tj. množství vzorků, které je možno najednou zpracovat, reprodukovatelnost výsledků umožňující spojovat data získaná v nezávislých studiích a pro množství dat, které je možné jejím prostřednictvím získat. Velkou výhodou metody je i její multilokusový charakter. Určitou roli v oblíbenosti této metody jistě hraje i fakt, že je technicky poměrně sofistikovaná a vyžaduje značné investice do přístrojového i materiálového vybavení. Z těchto důvodů  budí výsledky většinou důvěru o recenzentů odborných publikací a mají tedy velkou naději na přijetí do kvalitních časopisů. Nevýhodou metody je zejména fakt, že se hodí spíše na vnitrodruhové studie, nebo na studium fylogeneze vzájemně velmi příbuzných druhů.

XXIV.3.5 Další metodou vhodnou ke zpracovávání velkého množství vzorků je technika SSCP.

V současné době je díky metodě PCR velmi snadné si naamplifikovat libovolný úsek kteréhokoli genu z DNA izolované z velkého množství biologických vzorků. Problém je, že klasická elektroforéza nám umožňuje odhalit v získaných vzorcích pouze minimum z přítomného polymorfismu, konkrétně přítomnost insercí nebo delecí vhodných délek. To znamená, že studium vnitrodruhového či mezidruhového polymorfismu touto metodou by vyžadovalo amplifikovat postupně velké množství úseků DNA a bylo by tedy značně časově i finančně neekonomické. Řešení daného problému představuje technika SSCP (Single Stranded Conformation Polymorphism). Tato metoda využívá skutečnosti, že elektroforetická pohyblivost jednořetězcové DNA vzniklé denaturací původně dvojřetězcových úseků závisí na třírozměrné konfiguraci, kterou molekula trvale či přechodně zaujímá při průchodu elektroforetickým gelem díky vzájemné náhodné komplementaritě jejích jednotlivých úseků a jednotlivých nukleotidů. To znamená, že pohyblivost denaturované DNA v elektroforetickém poli se liší  nejen u molekul lišících se přítomností delecí a insercí a tedy délkou, ale i u molekul lišících se výskytem substitucí, tedy primární strukturou. Zkušenosti ukazují, že citlivost dané metody je velmi vysoká a že detekovatelnými změnami mobility se nám projeví až 90% jednonukleotidových substitucí ((7431)). Obdobou SSCP je DGGE (denaturant gradient gel electrophoresis), v tomto případě však postupuje původně dvojřetězcová DNA gradientem nějakého denaturačního činidla, nejčastěji močoviny, takže k její denaturaci dochází teprve postupně v průběhu elektroforézy.
	Data získaná metodou SSCP se svým charakterem, zejména množstvím polymorfismu, které mohou detegovat, přibližují datum získaným sekvenováním příslušných PCR-amplifikovaným fragmentů. Jestliže se pohyblivost určitého fragmentu ve dvou vzorcích neliší, potom s největší pravděpodobností mají stejnou primární sekvenci. Jestliže se však pohyblivosti fragmentů liší, potom nelze říci, do jaké míry, například v kolika pozicích, se navzájem liší. Narozdíl od sekvenování fragmentů je SSCP mnohem rychlejší, levnější a umožňuje současně zpracovávat velké soubory vzorků. Má jednolokusový charakter, ale vzhledem ke své jednoduchosti umožňuje postupnou analýzu několika či dokonce mnoha lokusů. Je ji však možno požívat pouze pro vnitrodruhové studie nebo pro studiu blízce příbuzných taxonů.

XXIV.3.6 Velké množství dat bylo v minulosti získáno, a stále ještě se získává, alozymovou analýzou.

Patrně největší množství molekulárně taxonomických studií publikovaných do roku 2000 využívalo techniky alozymové analýzy. Tato technika využívá skutečností, že od velké části proteinů včetně enzymů existují v populaci různé formy lišící se navzájem mimo jiné mobilitou při elektroforéze a zároveň že polohu velkého množství různých enzymů po skončení elektroforézy můžeme detekovat pomocí vysoce specifických histochemických reakcí. Analýza (Obr. XXIV.7) se proto provádí tak, že se komplexní směs proteinů, například tkáňový homogenát pocházející od studovaných druhů podrobí elektroforéze, v současnosti nejčastěji na acetátocelulosové membráně, za podmínek, při nichž nedochází k poškození sledovaných enzymů. Po skončení elektroforézy se na elektroforetogramu zviditelní poloha sledovaného enzymu přidáním substrátu, jehož enzymatickou přeměnou vzniká barevný produkt. Pro většinu enzymů takový chromogenní substrát nemáme k dispozici, míváme však k dispozici substrát, jehož některý produkt slouží jako substrát jiné enzymatické reakce která s dalším, tentokrát chromogenním substrátem poskytuje barevný produkt. V praxi se tedy většinou při detekci jednotlivých enzymů postupuje tak, že se do detekční směsi přidá nejen substrát daného enzymu, ale i další enzym případně enzymy a příslušné substráty přidaných enzymů, včetně jednoho substrátu chromogenního, tj. poskytujícího barevný produkt. Vzhledem k tomu, že dokážeme detekovat desítky až stovky různých enzymů, může nám opakovaná elektroforéza poskytnout velké množství dat týkajících se přítomnosti či absence jednotlivých forem enzymů u studovaných druhů. Každá histochemická reakce nám zviditelní polohu molekul s příslušnou substrátovou specifitou. Jestliže se nám u určitého jedince zviditelní poloha několika různých forem daného enzymu lišících se vzájemně elektromobilitou, může se jednat buďto o různé enzymy se stejnou či podobnou substrátovou specifitou kódované v různých lokusech genomu, tj. o různé isozymy, nebo o produkty různých alel téhož lokusu genu pro daný enzym, tj. o různé alozymy.   Přítomnost či nepřítomnost jednotlivých forem enzymů u daného jedince nebo v dané populaci nám může sloužit jako taxonomický znak a na základě počtu sdílených znaků můžeme usuzovat o míře příbuznosti jedinců, populací nebo druhů. V současnosti je k dispozici řada metod, jak na základě podílu shodných znaků vypočítat genetickou příbuznost jedinců nebo populací. Na základě takto získaných příbuzností je možné pomocí příslušných distančních metod zrekonstruovat kladogenezi studovaných druhů.
	Jestliže se ve studii omezíme na sledování alozymů, umožní nám jednolokusový charakter analýzy zjistit zastoupení jednotlivých genotypů v populaci. To má velký význam pro celou řadu biologických aplikací dané techniky. Například absence heterozygotů v populaci nás může upozornit na existenci kryptických druhů, nebo na výskyt pozitivně asortativního rozmnožování. Velký význam má jednolokusový charakter alozymové analýzy při studiu paternity či maternity. Alozymové studie proto nalézají velmi dobré uplatnění nejen ve fylogenetice, ale i v sociobiologii, etologii, ekologii, populační biologii a soudním lékařství. Alozymová analýza se hodí především pro vnitrodruhové studie, případně pro studie blízce příbuzných druhů. Při analýze fylogeneze vzdálenějších druhů hrozí vážné nebezpečí, že formy enzymů shodující se elektromobilitě se ve skutečnosti liší a že tedy podobnost alozymových vzorů nemusí odrážet reálnou příbuznost porovnávaných druhů. Zpravidla se uvádí, že pro fylogenetické studie je možné alozymovou analýzu použít tehdy, jestliže divergence elektroforetických vzorů nepřesáhne 60-70%. U savců dosahuje divergence těchto hodnot na úrovni podčeledí, ale například u žab bývá větší již na úrovni rodů. Hlavní výhodou alozymové analýzy je její jednoduchost, rychlost a lacinost umožňující analyzovat současně velké počty jedinců. Velkou výhodou je i její jednolokusový charakter a zároveň možnost analyzovat v případě nutnosti postupně velký počet individuálních lokusů. Základní nevýhodou z hlediska fylogenetiky je její omezenost na vzájemně příbuzné druhy. Určitou komplikaci pak rovněž představuje možnost, že část získaných znaků nemusí být ve skutečnosti selekčně neutrální.

XXIV.3.7 Co se týká použitelnosti je představuje analýza mikrosatelitů modernější a zřejmě lepší alternativu k analýze alozymové.

Z hlediska molekulární taxonomie představuje nesmírně užitečnou metodou analýza mikrosatelitů, nazývaná zejména mimo oblast taxonomických aplikací SSLP (Simple Sequence Length Polymorphism). Tato technika využívá skutečnost, že ve většině genomů existují nesmírně početné lokusy v nichž se vyskytují mnohonásobné repetice určitého jednoduchého sekvenčního motivu. Vzhledem k sekvenční homogenitě a celkovému zastoupení v genomové DNA (například  v savčím genomu mikrosatelit CA tvoří 57% ze všech nukleotidů) vytvářejí tyto sekvence zvláštní satelitní pruh nebo  pruhy při gradintové isopyknické centrifugaci, tzv. pruh satelitní DNA. Satelitní DNA dělíme zcela arbitrárně podle délky motivu který tvoří repetici na  mikrosatelity - (nazývané i STR - Short Tandem Repeat), ve kterých jsou repetice vytvářeny krátkými motivy, obvykle dinukleotidy až hexanukleotidy), a  minisatelity, ve kterých jsou motivy delší – obvykle tvořené 10-60 nukleotidy. Počet opakování daného motivu v jednotlivých lokusech se liší, v případě mikrosatelitů dosahuje celková délka lokusu až 150 nukleotidů, v případě minisatelitů bývá počet opakování menší, celková délka lokusu však může být naopak větší. V počtu repetic v rámci lokusu existuje většinou v populaci nesmírně velký polymorfismus související s jejich nesmírně vysokou proměnlivostí. Mutabilita v případě mikrosatelitů se pohybuje okolo 0,1% mutací za generaci, v případě minisatelitů 0,4-5% mutací za generaci.  
	Vzhledem k celkovému počtu lokusů v genomech a stupni jejich polymorfismu představují mikrosatelity optimální lokusy pro molekulárně taxonomické studie. Vzhledem k tomu, že jejich délka se mutací mění obvykle o ucelený násobek délky příslušného motivu, je poměrně snadné rozpoznat od sebe jednotlivé alely na normální polyakrylamidové elektroforéze. V praxi se postupuje tak, ze se například v genomové knihovně najdou v rámci studovaného druhu nebo studovaného taxonu konkrétní lokusy obsahující mikrosatelity (například hybridizací s vhodnou radioaktivní sondou), osekvenuje se jejich bezprostřední okolí a podle sekvencí, které danou repetici z obou stran ohraničují se připraví dvojice specifických PCR primerů, pomocí kterých je možné daný satelit amplifikovat u daného druhu a pravděpodobně i u druhů příbuzných. V řadě případů jsou již samozřejmě sekvence vhodných PCR primerů známy z předchozí práce s obdobným materiálem. Pomocí primerů se následně amplifikují mikrosatelity z různých jedinců, délka fragmentů se ocharakterizuje pomocí elektreoforézy a zjištěný polymorfismus využije v příslušných studiích. Velkou výhodou této metody je její značná kapacita – možnost současně zpracovávat velké množství vzorků, rychlost a láce. Metoda je stejně jako alozymová analýza mimořádně výhodná pro vnitropopulalční a vnitrodruhové studie, je ji však možno použít i pro fylogenetické studie prováděné v rámci blízce příbuzných druhů. Hlavní výhoda oproti alozymové analýze spočívá v tom, že detekovaný polymorfismus je téměř jistě selekčně neutrální. Hlavní nevýhoda naopak v tom, že při zahájení práce s novým biologickým materiálem je velmi často nejprve potřeba najít v genomové knihovně vhodné mikrosatelitní lokusy a nasyntetizovat si pro jejich amplifikaci speciální PCR primery.

XXIV.3.8 Pro molekulárně taxonomické studie je možno využívat i data získaná pomocí metod řazených do kategorie molekulární fingerprinting.

Důležitým zdrojem znaků pro potřeby molekulární taxonomie jsou metody, které je možno shrnout do kategorie molekulární fingerprinting. Český název molekulární daktyloskopie se pro tuto kategorii metod zatím nevžil. Princip metody skutečně připomíná v jistém směru klasickou daktyloskopii která se zabývá identifikací osob na základě otisků prstů. Metody řazené do kategorie molekulární fingerprinting poskytují na základě podobnosti makromolekul dvou jedinců určitý charakteristický vzor příznaků, umožňující nejen identifikovat určitého jedince, ale na základě podobnosti vzorů dvou jedinců odhadnout i jejich pravděpodobnou příbuznost. Data získaná těmito technikami není vhodné pro účely  fylogenetiky zpracovávat znakovými metodami, ale je třeba je vždy nejprve převést na data distanční. Důvodem je nízká  šance odhadnout biologickou váhy jednotlivých znaků a především vysoká pravděpodobnost, že zdánlivě stejný příznak v molekulárním vzoru dvou druhů ve skutečnosti odpovídá různým molekulárním znakům. Měřítkem příbuznosti proto nemohou být jako například v případě jednolokusových metod jednotlivé společné znaky, ale pouze procento společných příznaků, které by mělo s velkou pravděpodobností odrážet procento společných molekulárních znaků a tedy i pravděpodobnou genetickou vzdálenost mezi porovnávanými druhy.
                                                                                 
XXIV.3.9 Restriktáza-fingerprinting (RFLP) využívá k charakterisaci komplexní DNA její štěpení na soubor různě dlouhých fragmentů pomocí restrikčních endonukleáz.

Restrikční fingerprinting známý spíše pod zkratkou RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) využívá k charakterizaci DNA existenci polymorfismu v délkách restrikčních fragmentů, tj. fragmentů, které vyštěpí z komplexnější DNA pomocí restrikčních endonukleáz (Obr. XXIV.8a). Tuto metodu je nutno přísně rozlišovat od restrikčního mapování, při němž se obdobnou technikou studuje polymorfismus v rozložení jednotlivých restrikčních míst na krátké nebo středně dlouhé molekule DNA. Při RFLP se zpravidla vyštěpuje široké spektrum fragmentů z DNA o vysoké genetické komplexitě, takže po rozdělení na elektroforéze je získán velmi komplexní elektroforetický vzor s velkým množstvím zón. Jednotlivé zóny se přitom často překrývají a díky velké komplexitě dělené směsi fragmentů není nijak zaručené, že zóny o stejné elektromobilitě u dvou různých druhů odpovídají přítomnosti identických fragmentů pocházejících ze stejného úseku DNA. Na základě komplexních RFLP vzorů je prakticky nemožné vytvořit restrikční mapu, která jediná by umožňovala korektní zpracování dat znakovými metodami. Pro účely fylogenetiky je možné vypočíst z podílu shodných zón na elektroforetogramu a z délky cílového místa použitého restrikčního enzymu pravděpodobné procento substitucí změněných nukleotidů v genomu od okamžiku divergence obou porovnávaných genomů ((3753)). Existuje celá řada modifikací a variant RFLP. Pro genomy s nízkou komplexitou, například genomy bakterií a organel, je možné použít nejjednodušší variantu metody, při níž je naštěpená DNA přímo podrobená elektroforéze v agarosovém či lépe polyakrylamidovém gelu a poloha DNA fragmentů na gelu je následně detekována fluorescenčním barvivem, nejčastěji ethidium bromidem. U komplexnějších genomů je vhodnější po ukončení štěpení restrikčními enzymy provést radioaktivní označení konců fragmentů a po skončení elektroforézy jejich polohu detegovat pomocí autoradiografie. V této úpravě krátké i dlouhé fragmenty dávají na elektroforetogramu stejně intenzivní signál, takže je na elektroforetogramu možné rozlišit větší počet zón. Pro tuto metodu razí její příznivci název metoda taxoprintů ((5477)) (Obr. XXIV.8b). Na autoradiogramech DNA z komplexnějších genomů jsou viditelné zóny DNA pocházející z delších repetitivních elementů, tedy nejčastěji z různých transposonů. V rámci vývojové linie a tedy i v rámci taxonu se v průběhu času u jednotlivých druhů různé typy transposonů postupně hromadí a to v každý v mnoha kopiích, málokdy však mohou všechny kopie některého transposonu z genomu zmizet. To znamená, že evolučně starší druhy v rámci linie obsahují na autoradiogramech méně zón, než druhy které se odštěpily v pozdějších fázích vývoje dané linie. Studium taxoprintů by tedy mohlo odhalit polaritu fylogeneze jednotlivých taxonů.
	V případě středně a zejména vysoce komplexních genomů bývá výhodnější dodatečně snížit komplexitu získaných elektroforetogramů. To se provádí tak, že se poloha fragmentů deteguje hybridizací s vhodně zvolenou radioaktivní sondou, fragmentem radioaktivní DNA který hybridizuje pouze s fragmenty, na nichž se vyskytuje jemu komplementární sekvence. Fragmenty bez takovéto sekvence tak zůstanou na elektroforetogramech neviditelné takže místo difusního souvislého pásu získáme na autoradiogramu řadu distinktních zón na jinak prázdném pozadí. Jako sonda pro detekci se nejčastěji používá úsek DNA komplementární k některému minisatelitu. V případě studia lidské vnitropopulační variability, například pro účely soudního lékařství či pro určování paternity se často používají Jeffreyovy sondy 33.5, 33.6 a 33.15. Jednotlivé sondy však jsou použitelné zpravidla velmi universálně u nejrůznějších druhů organismů. Této metodě se většinou říká multilokusový DNA fingrprinting, v širším slova smyslu se však tento název vztahuje na veškeré RFLP metody. Technicky téměř identická je VNTR technika (variable number tandem repeat technique), v tomto případě se však volí taková sonda a natolik přísné podmínky hybridizace, že se na elektroforeze zviditelní pouze fragmenty DNA obsahující konkrétní minisatelitní DNA pocházející z jediného konkrétního lokusu. Nejedná se tedy o metodu spadající pod DNA fingerprinting, ale o jednolokusovou metodu, předchůdce analýzy mikrosatelitů. 
	RFLP techniky jsou typické multilokusové metody které jsou nejvhodnější pro studium fylogenetických vztahů mezi blízce a středně příbuznými druhy. Vzhledem k tomu, že evoluce repetitivních elementů probíhá z velké části rychlými mechanismy molekulárního tahu, nahromadí se velmi časně po oddělení genofondů sesterských druhů dostatečné množství rozdílů, umožňující od sebe odlišit i velmi příbuzné druhy, viz kapitola VI.2.3. Je možné je použít i pro vnitrodruhové studie, zde však jejich použitelnost výrazně snižuje jejich multilokusový charakter. Díky němu je nelze použít například k analýze genotypové skladby populace, vazebné nerovnováhy a podobně. Metoda je rychlá levná a použitelná pro velké počty vzorků, v současnosti je ji však ve většině aplikací možné a výhodné plnohodnotně nahradit ještě jednodušší a rychlejší metodou RAPD. 

XXIV.3.10 Pro studium fylogeneze taxonů nižší úrovně představuje velmi mocný nástroj PCR-fingerprinting, především metoda RAPD.

Ve většině fylogenetických aplikací je možné a z technického hlediska výhodné nahradit  metodu RFLP metodou RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) (Obr. XXIV.8c). Při této metodě se DNA pocházející například i genomu o vysoké komplexitě podrobí PCR za použití jediného PCR primeru o délce většinou kolem 10 nukleotidů. Komerčně jsou dostupné rozsáhlé sady takovýchto primerů lišících se vzájemně obsahem a pořadím nukleotidů. V genomech o vysoké komplexitě se zákonitě musí vyskytnout řada míst, kdy sekvence komplementární ke kterémukoli z náhodných desetinukleotidů se vyskytnou ve vhodné vzdálenosti řádově stovek či několika málo tisíc nukleotidů od sebe na opačných řetězcích DNA. Při PCR reakci s určitým náhodně vybraným primerem se takovéto úseky zamplifikují a po provedení elektroforézy je možné jejich přítomnost a polohu zviditelnit pomocí fluorescenčního barviva na agarózové elektroforéze. Elekroforetogramy jsou většinou kvalitnější než elektroforetogramy získané metodou RFLP a množství i kvalita DNA která vstupuje do analýzy je výrazně nižší, než jaké jsou potřebné pro RFLP. Množství dat, jaké můžeme získat pomocí   RAPD je prakticky neomezené, neboť kromě toho, že můžeme použít tisíce různých primerů můžeme použít i jejich kombinace, případně můžeme použít pro amplifikaci DNA, kterou napřed naštěpíme určitou restrikční endonukleázou. Pokaždé získáme ze stejné DNA jiný elekroforetický vzor, přičemž i na obyčejné agarózové elektroforéze jsme obvykle v jednom vzoru schopni rozpoznat minimálně 10 zón, z nichž některé bývají polymorfní i v rámci jednoho druhu, zatímco jiné bývají monomorfní i nad úrovní rodu. Téměř rovnocennou alternativu k metodě RAPD představuje AP-PCR (arbitrarily primed PCR). Při této metodě se používají delší PCR primery, například oligonukleotidy obsahující 20 nukleotidů, podmínky PCR se však volí tak, aby tyto primery mohly přisedat i na úseky DNA, s nimiž nemají úplnou komplementaritu. 
	RAPD i AP-PCR jsou typickými DNA-fingerprinting metodami. Třebaže poskytují primárně znaková data (znakem je přítomnost či absence určitého amplifikovaného fragmenty a tedy určité zóny na elektroforetogramu), před zahájení analýzy je bezpodmínečně nutné tato data převést na data distanční, tj. vypočíst na základě podílu shodných fragmentů genetické vzdálenosti mezi dvojicemi porovnávaných vzorků. Stejná zóna na elektroforetogramu sice většinou indikuje přítomnost stejného amplifikovaného fragmentu, nemusí tomu tak však být vždy. Při ověření identity fragmentu pomocí hybridizace s radioaktivní sondou bylo zjištěno, že zhruba v 10% případů se jedná o jiný fragment se stejnou pohyblivostí ((7981)). Dokonce ani absence určité zóny nemusí znamenat, že s v dané DNA příslušný fragment nevyskytuje. Jednotlivé fragmenty totiž mezi sebou v průběhu PCR kompetují o primery i molekuly enzymu, takže jestliže je v jednom vzorku přítomen fragment který se amplifikuje snadno, muže zabránit efektivní amplifikaci jiného fragmentu, který je v DNA taképřítomen. Tato vlastnost PCR může znamenat za určitých podmínek vážnou překážku pro využitelnost RAPD, neboť výskyt charakteristických zón v některých vzorcích může být negativně ovlivněn příměsí cizorodé DNA pocházející například z genomu parazitických organismů. Zatím není zcela jasné, do jaké míry může tento jev ovlivnit výsledky analýzy, přinejmenším některé výsledky však naznačují, že jeho vliv může být významný.
	PCR-fingerprinting techniky jsou v současnosti zřejmě nejvýhodnějšími metodami pro genealogickou analýzu na úrovni vnitrodruhové i pro fylogenetickou analýzu přibližně na úrovni rodů. V případě některých taxonů je možné ji určitě použít i na úrovni vyšší. Metodě se často vytýká nízká reprodukovatelnost, neboť získaný výsledek PCR reakce a tedy i elektroforetický vzor je nesmírně citlivý i na drobné změny v reakčních podmínkách. Je naprosto vyloučené porovnávat elektroforetické vzory získané na různých pracovištích a je dokonce i dosti nevhodné porovnávat elektroforetické vzory získané na stejném pracovišti v nezávislých pokusech. Na druhou stranu nízká reprodukovatelnost výsledků se týká pouze výsledků PCR reakcí a nikoli výsledků vlastních fylogenetických studií. Jestliže se stejným souborem vzorků provedeme RAPD analýzu na dvou různých pracovištích, získáme i na základě rozdílných elektroferetogramů téměř identické matice genetických vzdáleností a tedy i téměř stejné kladogramy. Přesto nízká reprodukovatelnost RAPD analýzy představuje hlavní nevýhodu této techniky. Díky ní má RAPD špatnou pověst u recenzentů a editorů odborných časopisů, což pochopitelně snižuje šance na přijetí rukopisu k publikaci v prestižním časopise.

XXIV.3.11 V některých případech je možné pro účely molekulárně taxonomických studií použít i proteinový fingerprinting.

Podobně jako DNA-fingerprinting je možné provádět i proteinový fingerprinting. V tomto případě se pomocí elekroforézy rozdělí vzorky proteinů pocházející z porovnávaných organismů. Vzhledem k tomu, že množství různých proteinů ve vzorku bývá často vysoké a navíc jejich koncentrace kolísají v rozmezí několika řádů, jednotlivé zóny se na elektroforetogramech často překrývají. Proto bývá mnohdy výhodné vzorky, například krevní sérum, tkáňový homogenát nebo u rostlin například endosperm semene,  před vlastní elektroforezou rozdělit na frakce a snížit tak komplexitu výsledných elektroforetických vzorů. Například je možné nanášet na elektroforézu pouze proteiny, které při extrakci organickým rozpouštědlem zůstanou ve vodné fázi. Komplexitu elektroforetických vzorů je možno snížit i použitím selektivnějšího barviva na detekci polohy zón na gelu. Při některých způsobech barvení se například zviditelní pouze určité typy glykoproteinů. Rozdíly mezi elektroforetickými vzory se v případě proteinů velmi často týkají spíše koncentrací jednotlivých proteinů a tedy i síly jednotlivých zón, než jejich absence či změn polohy. Navíc se elektroforetické vzory mohou velmi často měnit v závislosti na vnějších podmínkách i na fyziologickém stavu studovaného organismu. Z tohoto důvodu není proteinový fingerprinting pro účely molekulární taxonomie tak vhodný, jako metody založené na studiu DNA. Pro studium fylogeneze je zřejmě zcela nevhodný, vzhledem k jeho jednoduchosti je však možné ho použít například pro rozpoznávání jednotlivých rostlinných odrůd, případně konkrétních jedinců v rámci určité populace.
                                                                                                                                                                               
XXIV.3.12 Podobnosti sekvencí DNA a tedy i genetickou vzdálenost mezi dvojicemi druhů lze zjišťovat i na základě hybridizace DNA.

Nepřímá metoda, prostřednictvím níž je možné zjišťovat podobnost sekvencí DNA nikoli pouze v určitém lokusu, ale v rámci celých genomů, je hybridizace DNA v roztoku (Obr. XXIV.9). Zvýšením teploty je možné provést denaturaci DNA, tj. separaci obou řetězců dvoušroubovice DNA a snížením teploty její opětovnou renaturaci, spojení komplementárních úseků jednořetězců DNA do původní dvoušrobovice. Jestliže necháme spolu renaturovat jednořetězce DNA  pocházející ze dvou různých druhů, potom rychlost a ochota s jakou spolu budou řetězce renaturovat i procento úseků DNA, které nakonec zrenaturují, bude úměrný vzájemné podobnosti sekvencí DNA obou druhů. Jestliže se bude jednat o velmi příbuzné druhy a většina úseků DNA bude mít téměř identickou sekvenci bude směs jednořetězců DNA pocházející z obou druhů spolu renaturovat téměř stejně rychle, stejně ochotně (tj. při stejné teplotě) a stejně dokonale (zpětně se nakonec spojí stejné procento DNA) jako v případě DNA pocházející z jednoho druhu. Jestliže se bude jednat o druhy vzdálenější jejichž se DNA se bude vzájemně lišit ve velkém procentu pozic, bude renaturace směsi probíhat pomaleji, bude k ní docházet teprve při nižší teplotě a nakonec zrenaturuje menší podíl DNA, než kdyby renaturovala čistá DNA pocházející z jednoho či druhého druhu. Rozdíly v průběhu a výsledku renaturace směsi DNA pocházející ze dvou druhů oproti DNA pocházející z jednotlivých druhů lze kvantifikovat různým způsobem. Jedním z nejčastějších způsobů je určení rozdílu v střední teplotě tání homoduplexů a heteroduplexu. Střední teplota tání homoduplexů je průměr teplot, při kterých při postupném ochlazování denaturované DNA dojde k renaturaci právě poloviny DNA v případě jednoho a druhého druhu a střední teplota tání heteroduplexu je obdobný parametr pro směs DNA pocházející od obou druhů. Je zřejmé, že střední teplota tání heteroduplexu bude vždy nižší, než průměrná teplota tání každého z obou homoduplexů. Empiricky bylo stanoveno, že rozdíl v teplotě tání o jeden stupeň celsia odpovídá přibližně rozdílu 1%-1,5% pozic DNA mezi oběma druhy. Z rozdílu v sekvencích DNA je možno pomocí Jukes-Cantorova modelu vypočítat pravděpodobný počet substitucí, ke kterým došlo v obou genemech od okamžiku divergence obou druhů, tedy genetickou vzdálenost dané dvojice genů.
	Z technického hlediska  přináší metoda měření reasociace v roztoku dva významné problémy. Prvním z nich je fakt, že při ochlazováním směsi dvou DNA dochází nejen ke vzniku heteroduplexu, jehož teplota tání nás zajímá, ale i ke vzniku obou homoduplexů. Tato technická obtíž však lze velmi snadno eliminovat. Při pokusu kvantifikujeme DNA pomocí předem inkorporované radioaktivity. Jestliže radioaktivně označíme pouze DNA pocházející z jednoho z porovnávaných druhů, tato DNA se v anglické literatuře označuje jako tracer, bude homoduplex pocházející z druhého druhu pro nás neviditelný. Jestliže přitom neradioaktivní DNA z druhého druhu přidáme do směsi například v tisícinásobném nadbytku, tato DNA se označuje jako driver, bude existovat prakticky mizivá pravděpodobnost, že by se ve směsi potkaly dva stejné úseky radioaktivní DNA oproti pravděpodobnosti, že radioaktivní úsek DNA potká dříve příslušný úsek neradioaktivní. Druhým technickým problémem je silná koncentrační závislost rychlosti renaturace DNA. Jestliže se určité úseky DNA vyskytují v genomu v 10 kopiích, potom se budou ve směsi potkávat-100 krát častěji a reasociovat v průměru 100-krát rychleji, než úseky, které se tam budou vyskytovat pouze v jedné kopii. Zejména genomy eukaryotických organismů obsahují zpravidla velké množství nejrůznějších repetitivních úseků, často až ve stovkách tisíců kopií. Kdybychom se jejich vlivu na průběh renaturace nějak nezbavili, rozdíly ve střední teplotě tání heteroduplexu a homoduplexů by ve skutečnosti z větší části odrážely vlastnosti majoritních složek repetitivních DNA, nikoli unikátních sekvencí pocházejících od většiny genů. To by mohlo výsledky analýzy výrazně ovlivnit a znehodnotit, neboť podobnost jednotlivých repetitivních úseků u dvou různých druhů nemusí vůbec korelovat s příbuzností obou druhů, ale může být čistě výsledkem náhody, nebo horizontálního (mezidruhového) přenosu určitého viru či transposomu. Před vlastní analýzou je tedy naprosto nutné repetitivní složku genomů nějakým způsobem eliminovat. Provádí se to většinou tak, že se každá z analyzovaných DNA nechá nejprve krátce renaturovat a renaturovaná DNA se ze směsi odstraní, například na hydroxyapatitové afinitní chromatografické koloně. Úseky DNA pocházející z unikátních úseků DNA renaturují podstatně pomaleji, a zůstávají při rychlém ochlazení v roztoku v jednořetězcové podobě. Je zřejmé, že odstraňování repetitivních složek DNA nemůže být nikdy dokonalé a navíc je ho jen velmi obtížné standardizovat. Tento faktor proto může velmi vážně negativně ovlivňovat spolehlivost jinak velmi slibné molekulárně taxonomické metody.
	Hlavní uplatnění hybridizačních DNA v molekulární taxonomii se týká analýzy fylogenetických vztahů mezi taxonomicky vzdálenými druhy. Výhodou je, že se jedná o multilokusovou, ve skutečnosti vlastně spíše totylokusovou metodu, viz níže. Nevýhodou je naopak její experimentální náročnost. Analýzu je například nutno provádět po dvojicích, nejlépe každý druh s každým. Navíc nám tato metoda poskytuje pouze distanční data. Kromě hybridizace v roztoku je možné provádět rovněž hybridizaci DNA jednoho druhu s DNA jiného druhu vázanou na pevném nosiči. Pro účely molekulární taxonomie, alespoň do doby, než budou běžně k dispozici pro tento účel speciálně vytvořené DNA mikročipy, se však toto uspořádání zatím příliš nehodí. 

XXIV.3.13 Příbuznost druhů je možno odhadovat na základě imunologických metod, kvantifikováním míry zkřížené reaktivity protilátek vytvořených proti jednomu druhu s antigeny pocházejícími z jiného druhu.

Jednou z nejstarších technik molekulární taxonomie je imunologické stanovení míry zkřížené reaktivity protilátek připravených proti antigenům jednoho druhu s antigeny pocházejícími od jiného druhu (Obr. XXIV.10). Jestliže si připravíme polyklonální protilátky proti určitým antigenům, například proti proteinům krevního séra, pocházejícím z jednoho druhu, a tyto protilátky necháme reagovat z příslušnými antigeny pocházejícími z jiných druhů, bude nám míra, s jakou se budou dané protilátky vázat na antigeny jednotlivých druhů, odrážet příbuznost příslušných druhů s druhem, proti jehož antigenům byly původně protilátky připraveny. Technicky je možné provádět měření zkřížené reaktivity protilátek například pomocí precipitačních metod, jako jsou imunodifuse nebo imunoelektroforéza, aglutinační testy, fixace komplemetu, případně pomocí modernějších technik jako ELISA, RIA, ISAGE. Techniky imunodifuse a imunoelektroforéza nám dokonce umožňují jednoduše analyzovat zkříženou reaktivitu s jednotlivými antigeny nebo dokonce s jednotlivými epitopy na těchto antigenech. To znamená, že máme možnost získat i data znakového charakteru. Rozhodně je výhodnější používat v analýzách polyklonální séra a nikoli například směs několika monoklonálních sér, nebo dokonce jediné monoklonální sérum, neboť přirozená polyklonnální séra obsahují protilátky proti daleko širšímu spektru epitopů nacházejících se na použitých antigenech. V případě monoklonální protilátky hrozí vážné nebezpečí, že podobnost rozpoznávaného epitopu u různých druhů bude dílem náhody a nebude tedy odrážet příbuznost porovnávaných druhů. Z obdobného důvodu je rovněž výhodnější připravovat protilátky proti komplexnější směsi antigenů než pouze proti jedinému proteinu. Druhy je vhodné porovnávat metodou každý s každým, tj. připravit si protilátky proti každému s porovnávaných druhů a nechat každou z nich reagovat se všemi druhy. Toto experimentálně náročné uspořádání však není bezpodmínečně nutné, neboť za použití vhodných statistických technik je možné rekonstruovat fylogenezi i na základě dat získaných měřením zkřížené reaktivity antigenů všech druhů s protilátkami připravenými pouze proti antigenům z několika referenčních druhů. 
	S nástupem DNA technik vyšlo používání imunologických metod  z módy. Je to zřejmě chyba, neboť tyto metody nám umožňují získat relativně spolehlivou informaci o fylogenezi vzájemně málo příbuzných taxonů a hodí se i pro studium druhů fylogeneticky blízkých. Co do aplikovatelnosti se imunologické techniky podobají technikám hybridizačním, metodicky jsou však podstatně přístupnější a co se týká výsledků možná dokonce spolehlivější. Hlavní výhodou těchto metod je opět jejich multilokusový charakter, hlavní nevýhodou nutnost analyzovat druhy po dvojicích, pokud možno metodou každý s každým, a dále většinou pouze distanční charakter získaných dat.

XXIV.3.14 Velký potenciál do budoucnosti mají metody umožňující studium unikátních znaků které v průběhu evoluce vznikly pouze jednou, například studium integrace transposomů do jednotlivých míst genomu.

Většina znaků získávaných metodami molekulární biologie v průběhu evoluce podléhá opakovaným změnám a stejný znak často vzniká u různých druhů nezávisle na sobě. Velká část znaků, ve kterých se jednotlivé druhy shodují, proto reprezentuje ve skutečnosti homoplasie, nikoli homologie. Tomu musí být přizpůsobeny metody dalšího zpracovávání získaných dat – musí se vždy jednat o metody v podstatě statistické, které dokáží pracovat s daty, jež jsou vždy kontaminovány neznámým množstvím homoplázií. Metodami molekulární genetiky je však možné získat i znaky, jejichž reverze či dokonce nezávislý vznik u několika nepříbuzných druhů jsou vysoce nepravděpodobné a v praxi je tedy můžeme zcela zanedbat. Jedná se například o přítomnost či absenci určitého transposonu nebo retrotransposonu v některé zcela konkrétní pozici v rámci genomu. Tyto události jsou natolik řídké, že pravděpodobnost integrace takovéhoto elementu dvakrát do stejného místa je možno prakticky vyloučit. I v případě, že se v průběhu evoluce v některých liniích daný element z určitého místa ztratí, nebývá jeho vystřižení zcela přesné a po osekvenování příslušného genu nalezneme po jeho přítomnosti  alespoň nějaké stopy. V současnosti se pro rekonstrukci kladogeneze taxonu, který rychle radioval v poměrně dávné minulosti, používají jako taxonomické  znaky integrace retrotransposomů SINE (Short Interspersed Repetitive Elements). Jedná se o retrotransposony o délce 80-400 nukleotidů, které jsou v genomech metazoí velmi časté, vyskytují se tam ve mnoha fylogeneticky různě starých variantách, přičemž jejich nezávislá integrace do stejného místa je velmi nepravděpodobná. V lidském genomu jsou například členové rodiny ALU sekvencí integrovány na 300 000 místech. Při této analýze se nalezne v genomové knihovně hybridizací s radioaktivní sondou takový lokus obsahující SINE,  ve kterém některé z analyzovaných druhů daný element mají a jiné nikoli, a daný úsek se amplifikuje pomocí specifických PCR primerů, které ho po obou stranách ohraničují. Zpravidla se doporučuje příslušné úseky osekvenovat, aby bylo jisté, že obsahují skutečně stejný element, nebo v případě, že tam tento element není, že odtud nevymizel druhotně ((6527)). Pochopitelně, SINE elementy i sekvence, které je ohraničují a ke kterým by měly přisedat PCR primery, podléhají časem změnám v důsledku kumulace mutací, takže se odhaduje, že metoda je použitelná pro analýzu druhů, které se odvětvily maximálně před 100 miliony roky. 
	Narozdíl od ostatních typů molekulárně biologických znaků, nám v případě takovéhoto typu dat postačí k bezpečné analýze jen minimum znaků. Pro rekonstrukci kladogramu je nejvýhodnější použít metodu Camin-Sokalovy parsimonie, která předpokládá ireverzibilitu všech evolučních změn, vzhledem k malému počtu znaků, ireverzibilitě jejich změn a především neexistenci homoplázií je zpravidla možné provést příslušnou analýzu ručně bez použití počítače. Největší výhodou dané metody je její spolehlivost, nevýhodou zase její experimentální náročnost vyplývající z nutnosti najít vhodně sterý polymorfní lokus obsahující SINE. Další nevýhoda metody vyplývající z malého počtu znaků použitých při analýze je, že není možné odhadnout délku větví na získaném dedrogramu, takže nelze ani přibližně datovat jednotlivé evoluční události.

XXIV.4 Výsledky multilokusových  fylogenetických analýz jsou spolehlivější než výsledky analýz jednolokusových, z hlediska studia vnitropopulačních procesů však mohou být výsledky jednolokusových analýz užitečnější.

Molekulárně fylogenetické metody v principu rozdělujeme na metody jednolokusové a mnoholokusové. Při jednolokusových metodách získáváme informaci o genech nebo jejich produktech kódovaných v jednotlivých lokusech. Typickou jednolokusovou metodou je sekvenování genu nebo analýza mikrosatelitů. Naopak při multilokusových metodách analýzou získáme zároveň data pro velké množství lokusů, v ideálním případě pro celý genom, přičemž informaci pro jednotlivé lokusy od sebe nemůžeme ani dodatečně oddělit. Nemůžeme tak mimo jiné zjistit, v kolika lokusech je daný jedinec homozygot a v kolika heterozygot. Typickými multilokusovými metodami jsou DNA-fingerprintig (např. RFLP, RAPD) nebo hybridizce DNA v roztoku. 
Při použití jednolokusových metod pro účely fylogenetických (či genealogických) studií hrozí nebezpečí, že námi vytvořený fylogenetický strom bude sice správně odrážet vývoj genu nacházejícího se v daném lokusu, nebude však správně odrážet fylogenezi daného studovaného taxonu. Může to být zapříčiněno například tím, že se jedná o gen heterologní, tj. o gen, který někteří zástupci příslušného taxonu získali prostřednictvím horizontálního mezidruhového přenosu.  Jedná se přitom o jev poměrně častý zejména pro geny kódující enzymy fungující v anabolických a katabolických drahách u jednobuněčných organismů. Případy mezidruhového přenosu však známe například i u komponent proteosyntetického aparátu, například u aminoacyl tRNA syntetáz.
	Další častou příčinou  rozdílů mezi topologií tzv. genového stromu, tj. fylogenetického stromu vytvořeného na základě dat získaných v jednom lokusu, a topologií druhového stromu, tj. fylogenetického stromu pro druhy daného taxonu, je velmi reálná možnost přenosu genového polymorfismu z mateřského druhu na druhy dceřinné a následující nepravidelné rozdělení jednotlivých alel v průběhu dalších speciačních událostí (Obr. XXIV.11) Představme si, že u druhu A došlo před dvaceti miliony let k diferenciaci určitého genu na dvě alely a1 a a2 a před 15 miliony let k mutaci alely a2 na alelu a3. U druhu nesoucího ve svém genofondu všechny tři alely a1, a2 a a3 pak  došlo před 10 miliony lety ke speciační události, při níž si dceřinný druh B odnesl alely a1 a a2 a dceřinný druh C pouze alelu a3. U druhu B pak došlo před 5 miliony let k další speciační události, při níž si dceřinný druh D odnesl ve svém genofondu alelu a1 a dceřinný druh E alelu a2. Na druhém fylogenetickém stromu jsou D a E druhy sesterskými a druh C k nim tvoří vnější taxon (tzv. outgroup). Jestliže však vytvoříme fylogenetický strom pouze na základě vzájemné podobnosti jejich genů a1, a2, a3, vyjdou nám jako sesterské druhy druhy E a C (a jako vnější taxon druh D).
	Posledním, také velmi významným zdrojem rozdílů mezi genovými a druhovými stromy, je náhoda. I v případě, že se alely určitého genu odvětvovaly v pořadí a1, a2, a3, existuje reálná možnost, že se alela a3 bude od alely a2 lišit větším počtem znaků, než od alely a1. I v takovém případě můžeme velmi snadno získat fylogenetický strom, na kterém budou spolu (chybně) sousedit alely a1 a a3 místo alel a2 a a3. Při využití multilokusové metody, například některé metody DNA-fingerprintig nebo hybridizce DNA v roztoku se vliv náhody sníží a s větší pravděpodobností získáme fylogenetický strom odpovídající druhovému stromu.
	Pro účely širokého spektra vnitropopulačních studií jsou často podstatně vhodnější jednolokusové metody. Například při vylučování paternity potřebujeme zjistit, zda určitý jedinec má obě alely v libovolném lokusu rozdílné od alel nacházejících se u potenciálního otce. Jestliže studujeme rozmnožovací systém určité populace, potřebujeme zjistit pro libovolný lokus zastoupení heterozygotů a obou homozygotů v populaci. Pro tyto a podobné účely jsou vhodné jednolokusové metody jako například analýza mikrosatelitů či alozymová analýza. 

XXIV.5 Některé molekulárně taxonomické metody získávání dat nám poskytují data znakového charakteru, jiné data distanční.

Řada molekulárně biologických metod nám poskytuje přímo znaková data, například výskyt určitého nukleotidu v dané pozici genu nebo přítomnost či nepřítomnost alozymu o určité elektromobilitě v tkáňovém homogenátu. Znaky mohou mít jak kvalitativní tak kvantitativní charakter. Znakem kvalitativním může být například druh aminokyseliny v určité pozici proteinu, znakem kvantitativním pak délka mikrosatelitu v určitém genetickém lokusu nebo frekvence určité alely ve studované populaci. Jiné molekulárně biologické metody nám poskytují naopak distanční data. Distanční data nám neumožňují zjistit, v kterých znacích se porovnávané organismy liší, pouze nám umožňují odhadnout, v jak velkém počtu nebo procentu znaků se dva porovnávané taxony liší, nebo naopak shodují. Typickými distančními daty jsou imunologické vzdálenosti, tj. míra zkřížené imunoreaktivity polyklonálních protilátek připravených proti antigenům pocházejícím od druhu A s antigeny pocházejícími od druhy B, nebo střední teploty tání DNA heteroduplexů získané v DNA-hybridizačních studiích. Některé taxonomické metody mohou zpracovávat výhradně znaková data (metoda maximální parsimonie či maximální věrohodnosti), jiné jsou primárně určené ke zpracovávání distančních dat (UPGMA, NJ-metoda, metoda minimální evoluce). Znaková data je vždy možno převést na data distanční, opačně to však možné není. Zásadní nevýhodou distančních dat je to, že při provádění studie zahrnující n druhů musíme provést n(n-1)/2 porovnání (musíme experimentálně zjistit genetickou vzdálenost každého jednotlivého druhu od všech druhů ostatních). Na druhou stranu vlastní experimentální provedení bývá mnohdy jednodušší než u metod znakových a zahrnuje často současné porovnání velkého množství lokusů, v některých případech v podstatě porovnání celého genomu. Velmi účelné mnohdy bývá sebrat nejprve prostřednictvím experimentální metody znaková data pro všechny studované taxony a tato data teprve v průběhu analýzy použít k výpočtu genetických vzdáleností mezi všemi dvojicemi porovnávaných taxonů. Většina počítačových programů určených ke konstrukci fylogenetických stromů distančními metodami umožňuje vstup dat i ve znakové podobě a před vlastní konstrukcí stromů, případně v jejím průběhu, si z těchto dat námi zvolenou distanci program vypočte.

XXIV.6 Fenetické metody třídí organismy na základě jejich vzájemné podobnosti, fylogenetické metody na základě jejich příbuznosti.

Na základě počtu společných znaků můžeme spočítat míru vzájemné podobnosti jednotlivých studovaných organismů. Jestliže nám použitá metoda poskytuje nikoli indexy podobnosti (s: similarity index) ale naopak indexy genetické vzdálenosti (d: distance index) mezi srovnávanými organismy, můžeme z nich zpravidla velmi snadno indexy podobnosti spočítat. Jestliže se příslušné indexy genetické vzdálenosti  pohybují v intervalu 0-1, vypočítá se příslušný index podobnosti  z jednoduchého vzorce s = 1 – d. Nejčastěji se vzájemná podobnost a příbuznost mezi organismy graficky vyjadřuje pomocí stromového grafu – dendrogramu.   Problematiku struktury dendrogramů, význam jejich prvků, tj. větví a uzlů, i problematiku zakořeňování jsme diskutovali v kapitolách XXIII.4 a XXIII.6.2 
	Dendrogram vyjadřující podobnost organismů nazýváme fenetický strom – fenogram. Naproti tomu dendrogram vyjadřující vzájemnou příbuznost porovnávaných organismů, tj. pořadí jejich odvětvování od společného předka, nazýváme fylogenetický strom – fylogram; v případě že studujeme příbuznost a pořadí odvětvování jednotlivých linií v rámci jednoho druhu (tokogenezi) mluvíme často o genealogickém stromě. Jestliže nám topologie fylogramu vyjadřuje pouze pořadí odvětvování jednotlivých OTU, nikoli míru jejich vzájemné příbuznosti, tj. jestliže délky jednotlivých větví dendrogramu nemají žádný význam, hovoříme o někdy o  kladogramu, ovšem vzhledem k tomu, že termínem kladogram se dnes většinou označuje schéma rozložení synapomorfií v rámci studovaného souboru druhů je patrně vhodnější označovat takovýto dendrogram jako schéma kladogeneze. 
	Jestliže pro konstrukci fenetických stromů  využíváme selekčně neutrálních molekulárních znaků, které se u všech porovnávaných druhů vyvíjely stejnou rychlostí, můžeme i za pomoci jednoduchých fenetických metod, například pomocí metody UPGMA, získat dendrogram, který bude mít topologii shodnou s topologií fylogramu. V případě, že budeme používat znaky, které se budou u jednotlivých druhů vyvíjet různou rychlostí, nemusí vzájemná podobnost druhů odpovídat jejich vzájemné příbuznosti a fenogram a fylogram dané skupiny se mohou lišit. V takovém případě musíme pro konstrukci fylogenetického stromu využít některou jinou metodu, například z distančních metod váženou UPGMA, neighbor joining, metodu minimální evoluce (ME), nebo ze znakových metod metodu maximální parsimonie (MP), metodu maximální věrohodnosti (ML) nebo Bayesovskou metodu. 


XXIV.7 Pomocí vhodného modelu evoluce DNA či proteinů můžeme na základě podobností sekvencí těchto biopolymerů u různých druhů vypočíst jejich přibližnou příbuznost a  rekonstruovat tak průběh jejich fylogeneze.

V případě, že by k jednotlivým mutacím docházelo ve všech pozicích DNA stejně často a všechny mutace měly zároveň stejnou pravděpodobnost, že se evolučně fixují, bylo by možné na základě podobnosti sekvencí jednotlivých úseků  DNA či proteinů přímo odhadovat vzájemnou fylogenetickou (genealogickou) příbuznost porovnávaných druhů. V případě, že bychom chtěli porovnávat relativní příbuznost mezi jednotlivými taxony v získaném fylogramu a nikoli pouze pořadí jejich větvení, museli bychom pochopitelně nejprve provést korekci na mnohočetné a zpětné mutace v téže pozici, na paralelní, vzájemně nezávislé, mutace ve stejné pozici u dvou nepříbuzných taxonů zahrnutých do analýzy a na výskyt konvergentních mutací (Obr. XXIV.12). Nejjednodušším modelem evoluce DNA umožňujícím takovou korekci v případě sekvencí DNA je model Jukes-Cantorův (Obr. 13a). Právě tento model velmi zjednodušeně předpokládá, že pravděpodobnost všech typů možných evolučních záměn čtyř různých nukleotidů je ve všech pozicích studovaného genu stejná. Z množství pozorovaných rozdílů mezi dvěma sekvencemi (p) můžeme vypočíst pravděpodobný počet substitucí, ke kterým u dvou porovnávaných druhů došlo od okamžiku, kdy se odvětvily od společného předka (K)  podle vzorce:
         K=‑3/4 ln(1‑(4/3) p)
Jednoduchý Jukes-Cantorův model nám dává vcelku přesné výsledky tehdy, když množství rozdílů mezi porovnávanými sekvencemi není příliš velké. V takovém případě se někdy dokonce doporučuje použít jako odhad genetické vzdálenosti přímo množství rozdílů mezi sekvencemi (p-distance) ((8645)). Jakmile je procento rozdílů velké a vzdálenost nám vychází vyšší než jedna, je vhodnější použít některý ze složitějších a přesnějších modelů, například stále ještě velmi jednoduchý Kimurův dvouparametrový model (Obr. 12b). Tento model pouze předpokládá, že pravděpodobnost transicí a transversí se navzájem liší. Některé modely mají až dvanáct parametrů (pravděpodobnosti všech 12 možných substitucí). Složitější modely dávají přesnější výsledky pouze v případě, že máme k dispozici velké množství dat. V případě, že máme sekvenované pouze kratší úseky DNA mohou být naše odhady jednotlivých parametrů zatížené velkou chybou a v takových případech nám přesnější odhady genetických vzdáleností (a tedy vzájemných příbuzností) poskytují naopak modely jednodušší.
	Do výpočtu genetických vzdáleností bývá často vhodné zahrnout i další parametry studovaných molekulárních dat. V případě DNA se jedná například o průměrné zastoupení jednotlivých typů bází v porovnávaných sekvencích, v případě bílkovin jejich aminokysilenové složení. Velmi důležitým parametrem je evoluční proměnlivost jednotlivých znaků – tj. substituční rychlost v jednotlivých pozicích porovnávaných sekvencí. Pro korekci vlivu tohoto parametru se používají diskrétní a spojité modely. V případě diskrétních modelů se rozdělí jednotlivé pozice do několika tříd, v nejjednodušším případě na pozice proměnlivé a neproměnlivé, častěji na pozice neproměnlivé, proměnlivé a hyperproměnlivé. Přesnější výsledky by měly poskytovat metody spojité, například metoda předpokládající gama  distribuci substitučních rychlostí v jednotlivých pozicích a z ní vyplývající negativně binomické rozdělení počtu substitucí na jeden nukleotid. Metoda je však velmi náročná výpočetně a lze ji proto použít maximálně pro 6 OTU. Optimálním kompromisem je patrně diskrétní gama model který vybírá několik tříd reprezentujících gama rozdělení ((6707)). Velmi často používanou metodou korekce na rozdílné substituční rychlosti v jednotlivých pozicích je tzv. LogDet transformace, která umožňuje eliminovat zároveň rozdíly v zastoupení nukleotidů i v substitučních rychlostech v jednotlivých pozicích v různých větvích dendrogramu ((6097)). V principu je možno využívat modely molekulární evoluce při konstrukci dendrogramů dvojím způsobem. Je možno na podkladě rozsáhlých souborů dat vypočíst příslušné parametry modelů a tyto parametry pak používat univerzálně i na jiné soubory dat. Tento přístup v současnosti převažuje při analýze bílkovin, kdy jako zdroj univerzálních parametrů slouží například Dayhoffové matice frekvencí jednotlivých typů aminokyselinových záměn odvozené na základě analýzy velkého počtu bílkovin pocházejících od vzájemně si blízce příbuzných druhů. Druhý přístup, používaný v současnosti především při analýze DNA, spočívá v tom, že parametry příslušné modelu se stanovují v průběhu vlastní analýzy právě na základě analyzovaných dat. Tato možnost je v případě dostatečného množství dat pochopitelně přesnější, pro menší datové soubory však může být zatížená značnou chybou. 
V praxi se ovšem oba soubory mohou kombinovat. Při vytváření dendrogramů na základě sekvence bílkovin se většinou používají nejen Dayhoffové matice, ale výpočet se minimálně opírá i reálné frekvence jednotlivých aminokyselin v analyzovaných bílkovinách a většinou dokonce provádí korekci na variabilitu substitučních rychlostí v jednotlivých pozicích aminokyselinového řetězce. V případě analýzy genů pro ribosomální RNA zase programy mohou brát do úvahy i sekundární strukturu příslušné rRNA ((7978)).
	V případě distančních metod se daný model v průběhu výpočtu použije pouze jednou a to na samém počátku, kdy se jednorázově vytvoří na základě znakových dat matice vzdáleností mezi jednotlivými OTU. V případě znakových metod se dané modely (včetně odhadu jejich parametrů) uplatňují opakovaně takže výpočtová náročnost v těchto případech nesmírně narůstá.

XXIV.8 Existují dva principiálně odlišné postupy vytváření fylogenetického stromu – pomocí výpočetního algoritmu a pomocí uplatnění kriteria optimality.

Při hledání nejpravděpodobnějšího fylogenetického stromu můžeme postupovat v zásadě dvojím způsobem. Jednak můžeme postupně zkonstruovat hledaný strom pomocí příslušného konstrukčního algoritmu a jednak můžeme vygenerovat množinu všech přípustných stromů a mezi nimi vybrat ten, který nejlépe vyhoví předem zvolenému kriteriu optimality. První přístup vede k cíli většinou mnohem rychleji a poskytuje nám jeden konkrétní strom. Topologie tohoto stromu se však může občas lišit v závislosti na pořadí, v jakém jednotlivé OTU vstupovaly do analýzy. Příkladem takové metody je UPGMA, která nám poskytuje fenogramy, nebo dnes častěji používaná metoda neighbor joining, která zahrnuje možnost nestejné rychlosti evolučních změn v jednotlivých větvích a poskytuje nám tak při využití selekčně neutrálních znaků fylogramy. Druhý přístup je vždy nesrovnatelně výpočetně náročnější, vyžaduje i pro poměrně malé datové soubory velmi rychlé počítače a velké množství počítačového času. Výsledkem bývá často větší množství stromů, které stejně dobře, nebo přibližně stejně dobře vyhovují zvolenému kritériu. Příkladem takovéto metody je metoda maximální parsimonie, maximální věrohodnosti, nebo metoda minimální evoluce. 
	Vzhledem k již zmíněné nesmírné výpočetní náročnosti metod spadajících do druhé kategorie se velmi často neprohledává úplná množina všech stromů, které by mohly fylogenetické či fenetické vztahy mezi studovanými OTU vyjadřovat, ale za použití důmyslných heuristických metod se některé skupiny stromů již předem vylučují z analýzy. Hledání optimálního stromu je tak mnohem rychlejší, může však zároveň dojít k tomu, že strom, který nejlépe vyhovuje vybranému kritériu, nakonec mineme.

XXIV.9 Spolehlivost získaného kladogramu je vhodné otestovat pomocí analytických technik případně pomocí resampling testů.

Metody konstrukce fylogenetických stromů nám vytvoří schéma kladogeneze i na základě dat, která žádnou informaci o průběhu kladogeneze ve skutečnosti neobsahují. Získaná schémata je proto nutné dodatečně otestovat, do jaké míry jsou spolehlivá, konkrétně, zda nám vysvětlují rozložení znaků mezi porovnávanými taxony signifikantně lépe, než schémata jiná. Dále je třeba zjistit, ve kterých částech kladogramu je pořadí odvětvování druhů odhadnuto spolehlivě a ve kterých spíše nikoli. Pro porovnání statistické významnosti rozdílů mezi dvěma kladogramy slouží některé analytické metody. Například pro kladogramy získané metodou maximální parsimonie je možné vypočíst testovací statistiku t na základě rozdílu v minimálním počtu evolučních změn pro oba porovnávané kladogramy a počtu fylogeneticky informativních míst ve výchozím datovém souboru. Pro testování spolehlivosti jednotlivých částí kladogramů jsou opět k disposici některé analytické techniky. Nejčastěji se však v současnosti pro tento účel využívají resampling testy, tj. porovnání získaného výsledku s výsledky získanými na základě velkého počtu pseudovzorků vytvořených z výchozích dat. Každý pseudovzorek je ve srovnání s výchozím datovým souborem do určité míry pokažený  a procento výsledků získaných na základě pseudovzorků shodných s výsledkem získaným na základě původních nepokažených dat nám odráží stupeň podpory, jaký má náš výsledek ve výchozích datech. Nejčastěji používanou resampling technikou je bootstrapping. V tomto případě se na základě výchozích dat obsahujících informaci o úseku DNA o délce 1000 nukleotidů vytvářejí pseudovzorky tak, že se tisíckrát vybere náhodná pozice dané sekvence. Výsledkem je datový soubor stejné velikosti jako soubor výchozí, některé pozice se však do něho díky náhodě nedostaly a jiné se tam naopak dostaly vícekrát. Takovýchto pseudovzorků si vytvoříme například 500 a na základě každého z nich sestrojíme kladogram. Nakonec bereme jeden po druhém uzly původního kladogramu získaného na základě výchozích dat, případně v jiné variantě bootstrapping testu jeden po druhém uzly kladogramu získaného skombinováním všech 500 kladogramů, a díváme se, v kolika procentech kladogramů získaných na základě pseudovzorků se nám stejný uzel vyskytl. Stejný uzel se v tomto případě rozumí uzel, z kterého vychází větev obsahující identickou množinu druhů, pořadí větvení v rámci dané větve ani umístění dané větve v rámci kladogramu přitom nehraje roli. Ke každému uzlu původního kladogramu (nebo při druhé variantě bootstrapping test kladogramu získaného skombinováním 500 kladogramů) poté uvedeme příslušné procento, tzv. bootstrapping hodnotu. Jestliže se pro určitý uzel tato hodnota blíží 100, má existence tohoto uzlu velmi silnou podporu ve výchozích datech, jestliže je naopak nízká, je nízká i podpora existence daného uzlu. Bootstrapping hodnotu nelze v žádném případě interpretovat jako pravděpodobnost existence daného větvení vývojové linie. Je to vždy pouze vyjádření stupně podpory pro existenci daného větvení v našich výchozích datech. Jestliže je tato hodnota nízká, je to třeba chápat jako signál, že pro spolehlivou rekonstrukci kladogeneze je třeba získat více vstupních dat. Nízká hodnota bývá většinou způsobena malým množstvím výchozích dat nebo absencí fylogenetického signálu ve vstupních datech. Druhý případ nastává tehdy, jestliže v daném úseku proběhlo příliš velké množství evolučních změn takže dané sekvence jsou již tzv. substitučně nasycené. Jinou možnou příčinou nízkých bootstrapping hodnot může být existence konfliktu mezi dvěma protichůdnými signály, například jestliže daný úsek genu vznikl fůzí dvou různých genů s různou evoluční historií. Bootstrapping hodnoty nezávisí pouze na síle fylogenetického signálu, ale také na množství druhů zahrnutých do analýzy. Z tohoto důvodu není možné jednoduše porovnávat na základě bootstrapping hodnot spolehlivost dvou stromů obsahujících jiné počty druhů. 
Jinými resampling metodami jsou jackknifing a OTU-jackknifing. V prvním případě se pseudovzorky vytváří tak, že se určitý počet pozic (znaků) z výchozího souboru dat vypustí, ve druhém se vypustí určitý počet druhů. Výpočet jackknifing nebo OTU-jackknifing hodnot se provádí analogicky jako v případě bootstrapping metody, obdobná je i interpretace získaných výsledků. 
	
XXIV.9.1 Vážný zdroj chyb představuje při molekulárně fylogenetické analýze zahrnutí paralogních nebo xenologních genů do výchozího souboru dat.

Výsledky fylogenetické analýzy mohou být pouze tak kvalitní, jako byla kvalitní výchozí data, která do ní vstupovala. Vážným zdrojem zkreslení výsledků fylogenetické analýzy mohou být paralogní  nebo xenologní geny.  V genomu velmi často existují v několika různých lokusech příbuzné geny, které vznikly někdy v minulosti u některého ze společných předků studovaných druhů duplikací jednoho původního genu. Za dobu své samostatné existence původně identické kopie divergovaly co do svých sekvencí a v současnosti často plní každá z nich odlišnou funkci. Při molekulárně taxonomické analýze se nám může snadno stát že do datového souboru omylem zahrneme geny pocházející z více než jednoho lokusu, tedy vzájemně paralogní geny (Obr. XXIV.14). Jestliže budeme mít druhy A, B a D v souboru reprezentovány sekvencemi genů pocházejícími z lokusu 1, tedy vzájemně ortologními geny, a pouze druh C reprezentován paralogní sekvencí pocházející z lokusu 2, bude nám kladogram získaný analýzou těchto sekvencí odrážet spíše pořadí vzniku lokusů nežli pořadí odvětvování druhů. Jestliže k duplikaci, během níž se vytvořily z původně jednoho lokusu dva lokusy 1 a 2, došlo u některého z předků všech 4 analyzovaných druhů, potom se nám druh C bude na kladogramu odvětvovat jako první, i kdyby se ve skutečnosti jednalo o sesterský druh druhu D. Ještě k větší chybě může dojít tehdy, když do datového souboru zahrneme tzv. xenologní gen, tj. gen, který daný druh získal horizontálním přenosem z genomu jiného, často fylogeneticky velmi vzdáleného druhu. Nejčastěji může druh získat takovýto gen od některého svého symbionta. V některých případech zůstanou v genomu organismů původní i nově získaný gen, v jiných případech může původní gen dokonce vymizet. Případy horizontálního přenosu genů byly prokázány u nerůznějších jednobuněčných prokaryotických i eukaryotických organismů, není však zatím úplně zřejmé, o jak častý fenomen se jedná a jak vážně tedy mohou xenologní geny ovlivnit výsledky fylogenetické analýzy. 
	K výraznému zkreslení výsledků může dojít i tehdy, když do analýzy zahrneme geny, které u některých z porovnávaných druhů zásadně změnily svou funkci. V důsledku své nové funkce se totiž sekvence takovýchto genů nejspíše výrazně odlišila od svého původního stavu, který mohl být zachován u ostatních studovaných druhů. Obzvláště rychlá kumulace substitucí nastane tehdy, když gen zcela ztratí svou funkci, přestane být exprimován a přemění se v pseudogen (Obr. XXIV.15). Sekvence genů, které ztratily svou původní funkci a v důsledku toho silně divergovaly se při fylogenetické analýze, zejména při fylogenetické analýze prováděné za pomoci distančních metod a metody maximální parsimonie, velmi snadno chybně ocitají v blízkosti kořene výsledného kladogramu. 
	Základní a zároveň nejúčinnější obranou proti všem výše zmíněným artefaktům fylogenetické analýzy je rekonstruovat fylogenezi nikoli na základě jediného genu, ale na základě několika různých genů. Jestliže se musíme omezit na jediný gen, potom v rámci obrany proti paralogům je třeba vybírat takový gen, od kterého v genomu neexistují podobné kopie, případně takové geny, které se sice vyskytují v mnoha kopiích, ale jejichž sekvence je udržována stejná v rámci všech lokusů díky působení molekulárního tahu (například geny pro ribosomální RNA). Jako obrana proti genům se změněnou funkcí je dobré zakládat analýzu především na genech, jejichž produkty vykonávají natolik důležitou a základní funkci, že nehrozí, že by u některých z analyzovaných druhů tuto funkci změnily. Riziko xenologních genů je možné zase omezit tím, že do analýzy zahrneme především geny, jejichž produkty v buňce fyzicky interagují s velkým počtem jiných proteinů, tedy například geny pro komponety proteinových komplexů nebo pro strukturní proteiny, a nikoli geny, které plní izolovaně nějakou zvláštní funkci, například jednotlivé metabolické enzymy. V prvním případě totiž produkt horizontálně přeneseného cizorodého genu nebude schopný spolupracovat s ostatními proteiny, zatímco ve druhém může být plně funkční a v případě, že jeho funkce bude napomáhat přežití svého nového nositele, může se snadno v genomu cizího druhu udržet.

XXIV.9.2 Správnost výsledků fylogenetických analýz mohou negativně ovlivnit artefakty přitahování či odpuzování dlouhých větví.

I v případě, že náš výchozí soubor obsahuje výhradně informaci týkající se ortologních genů, můžeme v některých případech i za použití správných metod analýzy získat nesprávné výsledky. Jestliže u některých druhů v rámci studované vývojové linie probíhala evoluce podstatně větší rychlostí než u druhů jiných, může nastat tzv. artefakt přitahování dlouhých větví (LBA – Long Branch Atraction) nebo artefakt odpuzování dlouhých větví (LBR – Long Branch Repulsion). LBA nastává tehdy, když se v rámci fylogenetického stromu na různých místech vyskytují sekvence, které ve srovnání s ostatními velmi výrazně divergovaly od jejich společného výchozího stavu. Třebaže si tyto sekvence nemusí být vůbec podobné (a tím méně příbuzné), na výsledném fylogramu budou arteficielně přitahovány k sobě a zároveň směrem ke kořeni stromu. Zvláště citlivé k tomuto artefaktu jsou distanční metody a z metod znakových metoda maximální parsimonie. LBR nastává naopak tehdy, když vysoce pozměněné sekvence leží na skutečném kladogramu vedle sebe. Často užívaná metoda maximální věrohodnosti v takovémto případě mnohdy odtrne příbuzné a vzájemně nepodobné sekvence od sebe a umístí je chybně do vzdálenějších poloh v rámci vytvořeného kladogramu ((8829)). Dalším možným zdrojem chyb je konvergentní evoluce některých sekvencí v důsledku podobné selekce nebo častěji podobného mutačního tahu působícího na některé fylogeneticky nepříbuzné sekvence. Velmi častým případem je, že některé sekvence v rámci datového souboru mají výrazně odlišné zastoupení GC párů, než sekvence ostatní. Taková situace se může projevit tím, že sekvence s podobným zastoupením GC párů budou na vytvořeném kladogramu chybně umístěny do vzájemné blízkosti. 
	Riziko podobných artefaktů můžeme snížit jednak tím, že stejná data vždy analyzujeme několika metodami, které se liší citlivostí vůči různým typům těchto artefaktů. Dále je často vhodné předem z analýzy vyloučit sekvence které se liší  svým složením od sekvencí ostatních. Mnohdy je užitečné, když provedeme analýzy opakovaně, přičemž pokaždé ve vstupním souboru ponecháme pouze jediný druh, který na kladogramu vytváří dlouhou větev. V tomto případě se nemůže přitahovat k ostatním dlouhým větvím (nebo se od nich odpuzovat) a my máme možnost zjistit jeho skutečnou polohu v rámci kladogramu. I v takovém případě však může mít přítomnost dlouhé větve negativní vliv na topologii zbylého stromu, tento artefakt se někdy nazývá vyrušování dlouhých větví (LBD – Long Branch Distract) ((6477)). Dobrou obranou je vyloučení z datového souboru znaků, které jsou v rámci dané vývojové linie vysoce variabilní. Právě tyto znaky jsou do značné míry odpovědné za artefakty týkající se dlouhých větví a navíc za většinu šumu snižujícího možnost rozpoznat existenci fylogenetického signálu. Nejjednodušší metodou jak vyloučit vysoce variabilní znaky je omezit analýzu na nukleotidy v 1. a 2. pozici tripletů a vyřadit všechny 3. pozice, které jsou mnohem variabilnější. Jinou možnost představuje tzv. Slow-Fast analýza ((7043)), při níž si v rámci souboru najdeme několik dobře vyhraněných monofyl a jednotlivé pozice v sekvenci klasifikujeme do několika tříd lišících se evoluční proměnlivostí podle toho, jak často jsou variabilní v rámci stejného monofyla. Dále provedeme postupně analýzy s třídami různě variabilních znaků a sledujeme, jak se nám mění poloha podezřelých větví na kladogramu. Tato metoda je výhodná v tom, že ji lze použít i na nekódující sekvence. V případě kódujících sekvencí se nabízí ještě další často velmi účinná možnost eliminace vlivu zmíněných artefaktů – přeložit sekvenci genů do sekvence proteinů a provést analýzu na úrovni proteinů.

Obr. XXIV.1 Homologie, paralelizmus a konvergence. Homologické znaky zdědí dva druhy od svého společného předka (a). Při paralelizmu vznikne obdobná forma znaku ve dvou vývojových větvích nezávisle na sobě, vždy však transformací stejné formy původní (b). Při konvergenci vzniká stejná forma znaku ve dvou vývojových liniích nezávisle pokaždé z jiné výchozí formy znaku (c).

Obr. XXIV.2 Polymerázová řetězová reakce. V prvním, denaturačním, kroku dojde účinkem vysoké teploty (94°) k denaturaci dvouřetězcové DNA na jednotlivé řetězce. Ve druhém, renaturačním, kroku za vhodně snížené teploty (např. 50°) přisedají na svá komplementární místa jednotlivé PCR primery. Vzhledem k jejich vysoké koncentraci v reakční směsi dojde k jejich přisednutí mnohem dříve, než může dojít renaturaci původních řetězců DNA. Ve třetím, polymeračním, kroku (72°) prodlužuje termostabilní DNA polymeráza primery podle sekvence řetězce, na který daný primer přisedl, a syntetizuje tak další kopie plus i minus řetězce (z jednoho a druhého primeru) úseku který chceme amplifikovat. Cyklus tří výše zmíněných kroků denaturace renaturace a polymerace se následně mnohokrát, přibližně třicetkrát, opakuje, přičemž v každém takovém cyklu se počet kopií úseku ohraničeného dvojicí primerů oproti předchozímu kroku zdvojnásobí.

Obr. XXIV.3 Sekvenování za pomoci PCR. Ke zmnoženému fragmentu DNA obsahujícímu úsek který chceme osekvenovat přidáme jediný primer svou sekvencí shodný s oligonukleotidem na 5’ konci sekvenovaného úseku. DNA denaturujeme vysokou teplotou, ochladíme na teplotu přisedání primeru a následně zahřejeme na teplotu optimální pro polymeraci DNA, tj. pro prodlužování primerů termostabilní DNA polymerázou. V reakční směsi je kromě všech čtyř deoxyribonukleotidů (dA, dT, dG, dC) i malé množství všech čtyř fluorescenčně značených dideoxyribonukleotidů (ddA, ddT, ddG, ddC); každý dideoxyribonukleotid je přitom značen jinou flourescenční barvičkou. Když se místo deoxyribonukleotidu do nově syntetizovaného řetězce DNA náhodně inkorporuje příslušný dideoxyribonukleotid, přestane být možné příslušný řetězec již dále prodlužovat a jeho syntéza v daném cyklu končí. Cyklus denaturace, renaturace, polymerace se mnohokrát opakuje. V každém cyklu vzniká nová populace řetězců DNA svou sekvencí komplementárních se sekvenovaným úsekem, přičemž jednotlivé řetězce končí v různých pozicích některým fluorescenčně značeným dideoxinukleotidem. Při správně provedené reakci by výsledná směs měla nakonec obsahovat nově syntetizované fragmenty všech délek, nejkratší by měly být o jeden nukleotid delší než je délka primeru, další by měly být o dva nukleotidy delší než primer atd. Po proběhnutí vhodného počtu cyklů se reakční směs nanese na kapilárovou elektroforézu a jednotlivé populace molekul se rozdělí podle velikosti. Pořadí vrcholů fluorescence jednotlivých druhů fluorescenčních barviček nám odráží pořadí nukleotidů v daném úseku DNA.

Obr. XXIV.4 Vytváření restrikční mapy metodou parciální digesce. V prvním kroku studovaný úsek DNA označíme na obou koncích radioaktivní značkou. Dále najdeme restrikční endonukleázu, která ho štěpí pouze v jednom místě. Štěpením pomocí této nukleázy si připravíme dva úseky DNA, z nichž každý bude radioaktivně označen pouze na jednom konci. Oba tyto úseky od sebe oddělíme například preparativní elektroforézou a dál pracujeme s každým s nich samostatně. Koncově označený úsek vystavíme působení nízké koncentrace restrikční endonukleázy. Koncentrace enzymu by měla být volena tak, aby každá molekula byla rozštěpena v průměru pouze v jednom ze svých několika restrikčních míst. V dalším kroku podrobíme produkt štěpení elekroforéze, a polohu koncově značených fragmentů zviditelníme pomocí autoradiografie. Vzhledem k tomu, že na autoradiogramu vidíme pouze polohu fragmentů obsahujících koncovou značku a nikoli polohu fragmentů vnitřních, odráží nám délky jednotlivých fragmentů přímo vzdálenosti restrikčních míst dané endonukleázy od konce studovaného úseku.

Obr. XXIV.5 Fragmentová analýza, AFLP. V prvním kroku vystavíme studovanou DNA působení dvou restrikčních enzymů, přičemž jeden z nich má delší cílové místo a štěpí proto danou DNA jen poměrně řídce. Každý z restrikčních enzymů navíc musí vytvářet charakteristické jednonukleotidové konce, ke kterým je možné v následujícím kroku připojit pomocí enzymu DNA ligázy příslušný adaptér, krátký dvouřetězcový úsek DNA s jednořetězcovým přesahem komplementárním k jednořetězcovým úsekům vzniklým působení příslušných restrikčních enzymů. V dalším kroku provedeme PCR reakci s dvojicí primerů, z nichž každý je komplementární k jednomu z použitých adaptérů a zároveň přesahuje o jeden nukleotid dovnitř fragmentu. Dva nukleotidy o které PCR primery přesahují délku fragmentů určují, která podmnožina ze všech přítomných fragmentů se při PCR zamplifikuje. Existuje 16 možných dvojic nukleotidů, takže se nám zámplifukuje pouze asi každý šestnáctý fragment. V dalším kroku provedeme další PCR reakci, tentokrát ovšem oba primery přesahují délku adaptérů o dva nukleotidy. Diky tomuto přesahu se zamlifikuje pouze každý 256 fragment. Navíc pouze primer komplementární k adaptéru připojenému v místě štěpení vzácněji štěpícím enzymem je fluorescenčně označený díky čemuž pouze fragmenty alespoň na jednom konci ohraničené vzácnějším cílovým místem je možné v dalším kroku vizualizovat. V posledním kroku provedeme kapilárovou PCR a zviditelníme tak amplifikované fragmenty. 

Obr. XXIV.6 Analýza metodou SSCP. V prvním kroku si připravíme nejčastěji metodou PCR jednotlivé fragmenty DNA pro další analýzu. V dalším kroku tyto fragmenty denaturujeme a v jednořetězcové podobě naneseme na polyakrylamidovou elektroforézu. Během elektroforézy dojde v rámci jednotlivých řetězců k částečné renaturaci, úseky ve kterých spolu jednotlivé nukleotidy náhodou párují se k sobě přiloží a molekula tak vytvoří složitou a přitom pro každý řetězec charakteristickou sekundární a následně terciální strukturu. V závislosti na kompaktnosti dané struktury, a tedy v nepřímé závislosti na primární struktuře, tj. sekvenci, doputují jednotlivé řetězce během elektroforézy různě daleko.

Obr. XXIV.7 Alozymová analýza. Biologický materiál se v prvním kroku zhomogenizuje, homogenát se centrifugací zbaví větších částic, supernatant se nanese na nativní elektroforézu a zde se jeho jednotlivé komponenty rozdělí na základě molekulární hmotnosti a náboje. Poloha jednotlivých enzymů na elektroforetogramu se následně zviditelní pomocí specifického histochemického barvení. 

Obr. XXIV.8 DNA fingerprinting. Při technice RFLP (a) se komplexní vzorek DNA vystaví působení restrikčního enzymu, následně se vzniklá směs fragmentů rozdělí na elektroforéze a poloha jednotlivých fragmentů se zviditelní pomocí fluorescenčního barviva. Při taxoprintové technice (b) se před vlastní elektroforézou fragmenty na koncích radioaktivně označí pomocí enzymu DNA kinázy, označené fragmenty se rozdělí  na polyakrylamidové elektroforéze a jejich poloha se nakonec zviditelní autoradiograficky. Při RAPD (c) se nejprve provede PCR pomocí náhodně vybraného krátkého primeru a amplifikované úseky DNA se rozdělí na elektroforéze.

Obr. XXIV.9 Hybridizace v roztoku. V prvním kroku (1) se DNA ze dvou porovnávaných druhů A a B mechanicky rozláme na krátké úseky. DNA jednoho druhu se radioaktivně označí (2). V dalším kroku se oba vzorky denaturují zahřátím na vhodnou teplotu (3). Vzorky denaturované DNA se smíchají (4) a to tak, aby radioaktivní DNA (tracer) byla ve směsi v koncentraci o několik řádů menší než DNA neradioaktivní (driver). Směs se rozdělí do několika zkumavek a ty se ochladí, každá pořadě na nižší a nižší teplotu. Za těchto teplot probíhá v jednotlivých zkumavkách renaturace jednořetězcové DNA na DNA dvouřetězcovou, přičemž díky rozdílům v koncentracích je téměř jisté, že veškerá radioaktivní DNA bude vytvářet heteroduplexy s DNA pocházející z druhého druhu. Po nějaké době se do zkumavek přidá S1 nukleáza, která rozštěpí veškeré jednořetězcové úseky (5) a zbylá dvouřetězcová DNA se oddělí od nukleotidů vzniklých rozštěpením jednořetězcových úseků například precipitací nebo chromatograficky. Množství dvouřetězcové DNA v jednotlivých zkumavkách se nakonec stanoví na základě množství přítomné radioaktivity (6). Teplota ve zkumavce, v níž po odstranění jednořetězcových úseků zbude právě poloviční množství radioaktivity se považuje za střední teplotu tání daného heteroduplexu. 

Obr. XXIV.10 Princip stanovení genetických distancí pomocí imunologických metod. Vzorek tkáně z jednotlivých srovnávaných druhů se zhomogenizuje a část homogenátu použijeme na imunizaci králíka. Z králíků po čase izolujeme polyklonální protilátky a každou protilátku necháme reagovat postupně se všemi homogenáty. Intenzitu reaktivity polyklonálních protilátek měříme například některou precipitační nebo aglutinační metodou. Čím je intenzivnější reakce mezi antigeny homogenátu a polyklonálními protilátkami tím je větší antigení podobnost a tedy i genetická příbuznost mezi druhem, ze kterého pocházel  homogenát a druhem, jehož homogenát byl použit pro přípravu protilátek

Obr. XXIV.11 Vertikální mezidruhový přenos polymorfismu. Vznik polymorfismu  v jednotlivých lokusech, tj. vzájemná divergence alel téhož lokusu, většinou časově nekoresponduje se speciačními událostmi v příslušné vývojové linii. Jestliže datujeme jednotlivé štěpné události pomocí molekulárně biologických metod mohou být naše časové odhady zatížené chybou vyplývající ze skutečnosti, že divergence alel časově předchází odštěpení druhů a společný předek vykazoval v daném lokusu polymorfismus. V některých případech může vertikální přenos polymorfismu pouze ovlivnit časové odhady doby jednotlivých speciací (a, b), jindy i odhady jejich vzájemného pořadí (c). Elipsy znázorňují jednotlivé alely, obdélníky jednotlivé druhy.  


Obr. XXIV.12 Příčiny neshody v počtu nukleotidových záměn a pozorovatelných rozdílů mezi sekvencemi dvou DNA. Původně identická sekvence se ve dvou vývojových liniích diferencuje mimo jiné díky hromadění nukleotidových záměn. Počet rozdílných pozic mezi oběma sekvencemi (p) je však nižší než počet substitucí, ke kterým v obou liniích od okamžiku divergence došlo (K), a to díky existenci paralelismů, konvergencí, vícenásobných mutací v jednom místě a zpětných mutací. V našem případě p = 3 a K = 12.

Obr. XXIV.13 Korekce na vícenásobné mutace. Jednoduchý Jukes-Cantorův model předpokládá, že všechny typy nukleotidových záměn mají stejnou pravděpodobnost (a). Dvouparametrový Kimurův model (b) předpokládá, že pravděpodobnost transicí je jiná (větší) než pravděpodobnost transversí.

Obr. XXIV.14 Vliv paralogního genu na výsledek fylogenetické studie. Prostřední obrázek ukazuje vznik a další osudy dvojice alel určitého genu. V případě, že fylogeneze čtyř druhů bude rekonstruována na základě ortologních genů (a), získáme fylogram, který bude správně odrážet evoluční vztahy těchto druhů. Jestliže však druh C bude zastoupen paralogním genem (b), získáme fylogram nesprávný Tento fylogram bude správně odrážet evoluci daného genu, ale nesprávně evoluci studovaných druhů.

Obr. XXIV.15 Vliv pseudogenu na výsledek fylogenetické studie. Jestliže u jednoho ze studovaných druhů dojde k inaktivaci určitého genu, a tedy k jeho přeměně na pseudogen, výrazně se v daném genu urychlí hromadění mutací. Díky tomu sekvence pseudogenu diverguje od sekvencí funkčních variant daného genu. Proto při fylogenetické analýze se nám jeho nositel bude chybně jevit jako zástupce taxonu, který je sesterský ke všem ostatním druhům zahrnutým do analýzy. Na obrázku se druh C odvětvuje bezprostředně za vnějším taxonem, v některých případech si však může dokonce prohodit s některými vnějšími taxony místo a na fylogramu se může odvětvovat ještě dříve než ony. 



