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ВСТУП 

Генетична дистанція – це міра гомологічності (подібності) одного організму 

до іншого. Філогенетика займається визначенням та поясненням еволюційних 

взаємовідносин між різними біологічними видами, як сучасними, так і 

вимерлими. Розрахунок генетичної дистанції – це другий етап філогенетичного 

аналізу, що складається з вирівнювання, розрахунку генетичних дистанцій та 

побудови філогенетичних дерев.   

 Актуальність роботи  

Філогенетика набуває розвитку починаючи лише з останніх десятиліть, 

тому проблемами цієї області науки займається поки порівняно невелика 

кількість людей. Автоматизація розрахунків, якою можна вважати мій 

програмний продукт, значно пришвидшує процес аналізу та допомагає у 

дослідженнях. 

 Новизна 

Серед існуючих у загальному доступі програм на даний момент немає 

таких, що реалізують всі методи, представлені у моєму програмному продукті, 

зокрема, розрахунок попарної дистанції, дистанції з поправкою Кімури, 

двопараметричний метод Джукса-Кантора, метод Хемінга та метод Левінштайна.  

Крім того, зручність і сучасність мого програмного продукту полягає в тому, що 

ним можна користуватись в режимі он-лайн. 

Мета роботи 

Реалізація програмного продукту, який реалізує методи розрахунку 

генетичних дистанцій у амінокислотних та у нуклеотидних послідовностях. 

Об’єкт дослідження 

Об’єктом дослідження є нуклеотидні та амінокислотні послідовності. 

Предмет дослідження 

Предметом дослідження виступають методи розрахунку генетичних 

дистанцій у біологічних послідовностях: метод  попарної дистанції, дистанції з 

поправкою Кімури, двопараметричний метод Джукса-Кантора, метод Хемінга та 



метод Левінштайна. 

 

Завдання: 

1. Проаналізувати існуючі готові програмні продукти для розрахунку 

генетичних дистанцій та виділити методи, які не були в них реалізовані. 

2. Проаналізувати та обрати з виділених методів розрахунку генетичних 

відстаней основні. 

3. Реалізувати алгоритми методів розрахунку генетичних відстаней. 

4. Розробити зручний та зрозумілий інтерфейс для програмного продукту. 

5. Провести аналіз небезпек та шкідливих факторів при роботі з програмним 

продуктом в аудиторії, запропонувати заходи щодо зменшення їх впливу. 

 

  



РОЗДІЛ 1. ФІЛОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

1.1. Еволюційний аналіз 

1.1.1.  Мутації  

У процесі реплікації (відтворення за зразком) нуклеїнових кислот можуть 

відбуватися помилки. В результаті, дочірній геном буде відрізнятися від 

батьківського генома. Ці помилки називають мутаціями. У багатоклітинних 

організмах мутації можуть відбуватися як в статевих, так і в соматичних клітинах. 

Соматичні мутації не передаються від покоління до покоління, і, таким чином, 

виключені з еволюційного процесу.  

Мутації можуть бути класифіковані у відповідності з числом порушених  

ними нуклеотидів (довжиною мутації) і типами подій, що при цьому 

відбуваються. Мутації можуть порушувати тільки один нуклеотид, в цьому 

випадку вони називаються крапковими, або декілька сусідніх нуклеотидів. При 

цьому можуть відбуватися наступні події: заміна одного нуклеотида на інший – 

нуклеотидна заміна, вставка одного чи більше нуклеотидів, видалення одного чи 

декількох сусідніх нуклеотидів – делеція, поворот ділянки нуклеїнової довжиною 

від двох нуклеотидів на 180 градусів – інверсія. Окремим випадком вставки є 

подвоєння деякої генетичної ділянки – дуплікація. 

Особливим випадком мутації є зчитування дочірньої молекули нуклеїнової 

кислоти не з однієї, а з двої і більше батьківських молекул – рекомбінація.  

У кодуючих ділянках вставки і делеції, якщо їх довжина не кратна трьом, 

призводять до зміни рамки зчитування поліпептидної ланки. Це призводить до 

зміни всієї послідуючої амінокислотної послідовності і, як правило,  втраті білком 

білком своєї функції, нежиттєздатності такого потомства. [В.В. Лукашов 

Молекулярная эволюция и филогенетический анализ. Москва, Бином 2009. Стр 

16]. 

 

  



1.1.2. Нуклеотидні заміни  

 У кодувальних та некодувальних ділянках нуклеїнових кислот 

нуклеотидні заміни можуть бути поділена на транзиції ( transitions ) та 

трансверсії ( transversions ).Транзиціями називають заміни одного пурину на 

інший пурин, або одного піримідину на інший. Трансверсії – заміни між 

пуринами та пірамідинами. 

У кодувальних ділянках у зв’язку із виродженістю генетичного коду 

конкретна нуклеотидна заміна може змінювати або не змінювати зміст кодону. 

Нуклеотидну заміну, яка не змінює ту амінокислоту, що кодується, 

називають синонімічною заміною ( synonymous substitution, або silent substitution 

). Нуклеотидна заміна А → Т у третій позиції кодону АТА (АТА → АТТ) не 

змінює кодовану амінокислоту ( до і після заміни – ізолейцин ) і, таким чином, є 

синонімічною. 

Нуклеотидну заміну, яка змінює кодовану амінокислоту, називають 

несинонімічною заміною. Заміна    A→G  у третій позиції того ж кодону АТА ( 

АТА→АТG) є несинонімічною, адже кодована амінокислота змінюється із 

ізолейцину на метіонін. Відбувається заміщення однієї амінокислоти іншою. 

Мутація, яка призводить до зміни триплету  із кодуючого амінокислоту 

на стоп-кодон, називають нонсенс-мутацією. Заміна ТАС→ТАА є нонсенс-

мутацією. Інколи нонсенс-мутація розглядаються як окремий випадок 

несинонімічних мутацій. У такому випадку несинонімічні заміни, які призводять 

до заміни однієї амінокислоти на іншу, але не на стоп-кодон, називають 

змінюючими зміст. Як правило, нонсенс-мутації є причиною втрати кодованим 

білком своєї функції, нежиттєздатності потомства та відповідно виключаються із 

еволюційного процесу. 

У будь-якому кодоні кожен із трьох нуклеотидів може бути змінений на 

будь-який із трьох інших нуклеотидів.  

1.1.3. Еволюційна систематика 

Однією із головних задач молекулярної еволюції як науки є створення 



класифікації форм життя – систематики, таксономії. 

Безумовно, розуміння необхідності та прагнення вирішити цю задачу 

існували задовго до початку молекулярної ери в біології. Ще Карл Лінней 

сформулював принципи систематики рослин, живих ( та неживих – мінералів ) 

систем загалом. Варто зазначити, що під час розробки класифікації форм життя 

Карл Лінней мав на меті полегшення ідентифікації рослин та тварин як 

представників або нового, або відомого виду, роду і т.д. Після вивчення 

морфологічних ознак певного організму, він міг бути легко класифікованим 

шляхом порівняння виявлених ознак із тими, що вже були описані для відомих 

видів. Принципи систематики Ліннея, її подальший розвиток базувалися 

виключного  на встановленні подібності досліджуваних морфологічних ознак 

форм життя, але не на встановленні їх спільного еволюційного походження. 

Одним із класичних прикладів є використання наявності у тварин копит як 

важливої ознаки класифікації, у зв’язку із чим відокремлювалася група копитних 

тварин, яка поєднувала в собі у тому числі й парнокопитних  корів та 

непарнокопитних коней. Наявність копи у певного нового виду тварин дозволяла 

класифікувати цей вид як представника групи копитних із подальшою більш 

детальною класифікацією на підставі інших морфологічних ознак. 

Запропоновані Ліннеєм підходи до систематики не базувалися і не могли 

базуватися на принципі спільного еволюційного походження форм життя. Догма 

Ліннея про незмінність видів не давала можливості навіть ставити питання щодо 

еволюційних відношеннях між формами життя, їх філогенії. 

Відповідно до розвитку палеонтології, яка показала зміни форм життя, та 

еволюційного розвитку загалом, ліннеєвські принципи систематики змогли 

достатньо легко (без конфліктів та швидко, на відміну від декотрих інших 

направлень біології) врахувати ідеї про змінність видів. Принципи Ліннея стали 

застосовуватися також для опису викопних останків, окам’янілостей, 

систематики вимерлих організмів як представників тієї чи іншої групи існуючих 

організмів ( або нової групи), грунтуючися на аналізі морфологічних ознак. Але 

сам підхід до систематики не змінився. 



Лише в середині ХХ століття У. Хенніг сформулював принципово нові 

ідеї про те, як в основі класифікації форм життя мають бути закладені 

споріднені, еволюційні відношення між ними: класифікація має бути 

філогенетичною. Для цього підходу Хенніг запропонував термін «кладистика». 

Так, копита у парно- та непарнокопитних тварин мають різне еволюційне 

походження, то ж наявність копит не є підставою для виокремлення групи 

копитних тварин. Еволюційно парнокопитні більш споріднений із китами, аніж 

із конями.  

Не зважаючи на те, що клади стичні ідеї достатньо швидко отримали 

загальне визнання ( хоча ще й нині спостерігаються суперечки між 

прихильниками різних підходів), їх практичне застосування в біології до початку 

молекулярної ери було обмеженим. Розуміння того, що генетичні послідовності 

можуть бути використані для вивчення філогенії форм життя, з’явилося одразу ж 

після відкриття відкриття структури ДНК. Однак тільки розвиток методів 

швидкого отримання та аналізу великого об’єму генетичної інформації за 

останні два десятиліття надали різноманітні можливості для еволюційного 

аналізу генетичного матеріалу. Варто зазначити, що морфологічні ознаки також 

можуть бути проаналізовані за допомогою клади стичного підходу: відмінність 

між фенетикою та кладистикою визначається не типом даних, які аналізуються, 

але підходом до їх аналізу. 

1.1.4. Проведення еволюційного аналізу  

Генетична інформація у живих системах представлена молекулами 

нуклеїнових кислот, послідовностями нуклеотидів. Під час реплікації цих 

молекул можуть  відбуватися помилки, мутації, у тому числі – заміни, вставки та 

делеції нуклеотидів. Унаслідок цього дочірні геноми можуть відрізнятися від 

батьківських. Різні мутації трапляються із різною частотою, вірогідністю. Ці 

мутації можуть призводити до зміни пристосованості живої системи та зазнавати 

дії факторів природнього відбору або бути еволюційно нейтральними. Окрім 

факторів природнього відбору, випадкові, стохастичні процеси (певною мірою) 



визначають долю мутації – їх еволюційне закріплення або втрату. 

Кожна батьківська послідовність може давати декілька дочірніх 

послідовностей, та мутації в цих дочірніх послідовностях будуть різними. 

Подальша незалежна еволюція цих дочірніх послідовностей закладена в основі 

видоутворення (дивергенція між еволюційними лініями). 

Усі ці еволюційні події відбуваються в часі. Чим більше часу минуло із 

моменту розділення незалежних еволюційних ліній, тим більше генетичних 

відмінностей буде спостережено між ними ( концепція молекулярних годин). 

У результаті всіх цих подій та генетична інформація, що є наявною у всіх 

живих системах, буде різною, їх нуклеотидні послідовності будуть відрізнятися 

одна від одної. 

Молекулярна філогенетика є ключовим розділом еволюції, яка 

займається реконструкцією споріднених відношень між формами життя на 

підставі аналізу їх генетичних послідовностей, установленням законів 

еволюційних змін спадкової інформації.  Під час філогенетичного аналізу 

гомологічні генетичні послідовності порівнюють між собою за допомогою 

різних методів. 

Так як під час еволюції послідовностей відбуваються як заміни, так і 

вставки-делеції нуклеотидів, то першим етапом еволюційного аналізу 

найчастіше є виявлення цих вставок-делецій. Аналізуючи генетичні відмінності 

між послідовностями за допомогою різноманітних методів, є можливість 

реконструювати їх еволюційну історію, споріднені відношення між ними. 

Еволюційних аналіз генетичної інформації відбувається за допомогою 

комп’ютерних програм із використанням різних баз генетичних даних. 

Молекулярна філогенетика є ключовим складником більш загального 

направлення науки – біоінформатики, яка включає в себе і порівняльну геноміку, 

науку про взаємовідношення між структурами та функціями макромолекул. 

Філогенетика та порівняльна геноміка мають однаковий об’єкт дослідження, 

макромолекули взаємопов’язані та спираються на результати одна одної.  

  



1.2. Вирівнювання послідовностей 

1.2.1. Цілі вирівнювання послідовностей  

Першим етапом філогенетичного аналізу є ідентифікація вставок та 

делецій, що мали своє місце в еволюційній історії аналізованої групи 

послідовностей . Цю процедуру називають вирівнювання послідовностей, яка 

має на меті виявити гомологічні позиції аналізованих послідовностей, 

встановлення найбільш вірогідного, тобто, того, що вимагає найменшого числа 

еволюційних подій, сценарію еволюції аналізованої групи. 

 

1.2.2.  Принципи вирівнювання послідовностей  

Розглянемо гомологічні нуклеотидні послідовності 1 та 2 (рис. 1.1.1).  

 

 

Рис. 1.1.1. Гомологічні послідовності, перший варіант  

 

Як бачимо, перші десять нуклеотидів у цих послідовностях однакові ( тут 

і далі позначені вертикальними лініями), а наступні нуклеотиди – неоднакові ( 

тут і далі позначені зірочками). Окрім цього, послідовність 1 довша 

послідовності 2 на 1 нуклеотид. Можемо зробити припущення, що після 

дивергенціх цих послідовностей від їх (невідомого) спільного  пращура походять 

щонайменше десять нуклеотдинх замін та делеція останнього нуклеотиду у 

послідовності 2, тобто. Мінімум 11 мутацій. Однак, нуклеотиди 11-20 

послідовності 2 присутні у тому ж порядку і в послідовності 1, бо знаходяться в 

позиціях 12-21 ( виділені курсивом). Таким чином, більш вірогідним сценарієм 

еволюції цих послідовностей було не 11, а одна еволюційна подія: делеція 



нуклеотиду Т в позиції 11 послідовності 2. У такому випадку послідовності 1 та 

2 можуть бути вирівнені наступним чином: 

 

Рис. 1.1.2. Гомологічні послідовності, другий варіант  

 

Варто зазначити, що найчастіше рівновірогідним буде й сценарій, коли в 

послідовності 1 після позиції 10 відбулася вставка нуклеотиду Т. Як правило, під 

час аналізу генетичних послідовностей невідомо, чи мала місце вставка у цій 

позиціх в одній послідовності або ж делеція -  у відповідній позиції іншої 

послідовності. Тому говорять про наявність прогалини в цій позиції 

послідовностей. В англомовній літературі використовується також термін індел. 

Процедуру вирівнювання варто розуміти як встановлення гомологічних 

ділянок генетичних послідовностей: після проведення вирівнювання 

передбачається, що кожна позиція послідовності 1 є гомологічною відповідній 

позиції послідовності 2. 

Базовим принципом вирівнювання послідовностей є встановлення 

найбільш вірогідного сценарію їх еволюції, тобто, такого сценарію, який вимагав 

би найменшого числа еволюційних подій: мінімального числа замін при 

мінімальному числі прогалин. Таким чином, метою вирівнювання є максимізація 

числа однакових нуклеотидів або амінокислот у відповідних позиціях 

послідовностей при мінімізації числа необхідних для цього прогалин. 

 

1.2.3.  Принцип матриці крапок  

 

      Вирівнювання близькоспоріднених послідовностей є достатньо простою 

задачею та може бути вироблено при їх візуальному аналізі.  Для більш складних 



випадків варто використати спеціальні комп’ютерні програми. 

Основним комп’ютерним алгоритмом для вирівнювання двох генетичних 

послідовностей є матричних підхід, у найпростішому випадку – метод матриці 

крапок. При такому підході дві вирівнювані послідовності записуються як рядок 

та стовпчик таблиці, і всі однакові нуклеотиди ( або амінокислоти) позначаються 

крапками у відповідних клітинках таблиці(рис. 1.2.1). Якщо дві послідовності 

ідентичні, то крапки будуть знаходитися у кожній клітинці по діагоналі таблиці 

(рис. 1.2.1, а). Якщо дві послідовності мають заміни, але не мають прогалин, то 

крапки будуть знаходитися у більшості клітинок по діагоналі таблиці. 

Якщо ж в аналізованих послідовностях є прогалина, то діагональ 

зміщується по вертикалі або горизонталі(рис. 1.2.1, в). Таким чином, якщо в 

вирівнюваних послідовностях є або тільки заміни, або тільки прогалини, то 

підхід із використанням матриці крапок полегшує візуальне вирівнювання 

послідовностей, варто знайти (зміщену) діагональну лінію, на якій знаходиться 

найбільша кількість крапок. 

Звісно, що найчастіше вирівнювані послідовності мають як заміни, так і 

прогалини. У такому випадку задача вирівнювання націлена на пошук 

оптимального шляху через матрицю, тобто, такого шляху, яке володіє 

найбільшим загальним рахунком: позитивні оцінки за спів падання нуклеотидів 

(амінокислот) мінус накладені штрафи. 

 



  

Рис. 1.2.1. Використання методу матриці крапок для вирівнювання послідовностей 

 

Зрозуміло, що в наведеному на рис. 1.2.1 прикладі із короткими 

послідовностями можливо проаналізувати всі існуючі шляхи проходження 

матриці та обрати для них шлях із найбільшим рахунком. Однак при збільшенні 

довжин послідовностей число шляхів проходження матриці ( тобто, число 

можливих вирівнювань) різко зростає: для двох послідовностей довжиною в n 

нуклеотидів (амінокислот) число можливих вирівнювань N дорівнює приблизно: 



𝑁 =
22𝑛

√2𝜋𝑛
 

Тобто, для двох послідовностей довжиною, наприклад, 300 нуклеотидів ( 

амінокислот) можливе приблизно 10179  Різних варіантів вирівнювання. Звісно, 

розрахунок оцінок для кожного із можливих шляхів знаходження матриці для 

таких послідовностей практично неможливий. Але задачу надходження 

оптимального шляху через матрицю можливо вирішити за допомогою підходів, 

які базуються на принципі динамічного програмування. 

1.2.4. Алгоритм Ніделмана-Вунша та Сміта-Уотермана, глобальне та 

локальне вирівнювання 

 

Історично першим та широко застосованим до сих пір  алгоритмом 

знаходження оптимального шляху через матрицю, що базується на принципі 

динамічного програмування, є  алгоритм Нідлмена – Вунша. Спершу цей 

алгоритм був запропонований для вирівнювання амінокислотних  

послідовностей, але це алгоритм використовується і для вирівнювання 

нуклеотидних послідовностей. Розглянемо цей алгоритм на прикладі 

вирівнювання двох амінокислотних послідовностей 1 та 2 на рис. 1.2.2. 

 

 

Рис. 1.2.2. Приклад двох послідовностей  

 

Оптимальний шлях через матрицю – це та послідовність переходів із 

клітинки в клітинку, яка має найбільшу загальну оцінку. На першому етапі 

вирівнювані послідовності записуються як перший рядок і перший стовпчик 

таблиці-матриці, і клітинкам із однаковими амінокислотами призначається 

значення 1, а клітинкам із різними амінокислотами – 0 (рис. 1.2.3, а). Після цього 

визначається максимально можлива сума чисел у всіх клітинках при всіх 



можливих кроках через матрицю зверху-униз зліва-направо ( у данному випадку 

максимально можлива сума чисел – 8). Починаючи із верхньої лівої клітинки для 

кожної наступної клітинки матриці визначається максимальна можлива оцінка, 

так ніби вирівнені послідовності закінчувалися у цій позиції. Для цього  до 

початкового числа клітинки (0 або 1) додається максимальне число із рядка-

стовпчика зверху-зліва від цієї клітинки (рис 1.2.3, б).  У даному випадку 

оптимальне вирівнювання можливо здійснити двома способами: 

 

 

Рис. 1.2.3. Принцип алгоритму Нідлмена – Вунша для вирівнювання послідовностей (а). Дві 

вирівнювані послідовності записуються як перші рядок та стовпчик матриці, і клітинкам із із 

однаковими із обох послідовностей амінокислотами призначається значення 1, а із 

неоднаковими – 0. (б) Перший (прямий) прохід матриці. Починаючи із верхньої лівої клітинки 

до значення кожної клітинки додається максимальне число із рядка-стовпчика зверху-зліва, 



так, для відміченої знаком питання клітинки до її власного значення (0) додається 

максимальне число із попередніх рядків-стовпчика, виділених сірим кольором (3), і значення 

цієї клітинки стає рівним 3. (в) Після заповнення таким чином усіх клітинок матриці, 

визначений максимальних можливий рахунок ( у даному випадку – 8). Рухаючись в 

протилежному напрямку ( від клітинки зі значенням 8), визначається оптимальних шлях 

проходження матриці. У розгуляному випадку два шляхи – два варіанти переходу від значення 

5 до значення 7 – є однаково оптимальними. 

 

 

У кожному із цих двох альтернативних варіантів вирівнювання у 

послідовностях співпадають вісім амінокислот, що досягається п’ятьома 

прогалинами кожен  довжиною в одну амінокислоту. 

Розглянутий приклад використання алгоритму Нідлмена – Вунша є 

спрощенним: не введені штрафи за прогалини (точніше, вони дорівнюють 0), для 

будь-яких неспівпадінь амінокислот використана однакова, нульова, оцінка. 

Однак введення штрафів та/або різних, більш складних оцінок не змінює зміст 

алгоритму. 

Алгоритм Нідлмена - Вунша направлений на вирівнювання  

послідовностей 1 та 2 по всій їх довжині. Такі підходи називають направленими 

на глобальне вирівнювання. Принципом таких підходів є максимізація числа 

однакових нуклеотидів (амінокислот) та двох послідовностей. Математично цей 

алгоритм направлений на максимізацію подібності, S, двох послідовностей 

наступним чином: 

𝑆 = max (𝑥 − ∑ 𝑤𝑘𝑧𝑘) , 

 

де x –  число співпадаючих нуклеотидів (амінокислот), 𝑤𝑘  – штраф за 

прогалиною довжиною в k нуклеотидів (амінокислот), 𝑧𝑘 - число прогалин 

довжиною  в k нуклеотидів (амінокислот). 

Для ряду практичних задач вирівнювання послідовності по всій їх 

довжині не є необхідним або навіть бажаним. Так, алгоритм Нідлмена – Вунша 



не направлений на ідентифікацію коротких ділянок послідовностей, для яких 

характерна схожість. Для подібних задач  існує алгоритм Сміта – Уотермена. 

Цей алгоритм передбачає, що оптимальний шлях через матрицю може 

починатися та закінчуватися у будь-якій клітинці, а не обов’язково тільки в 

клітинках першого чи останнього стовпчику.  Сміт – Уотермен модифікували 

алгоритм Нідлмена – Вунша, призначаючи не 0, а негативне значення, тобто, 

штраф, клітинкам із неоднаковими нуклеотидми (амінокислотами). Математично 

цей алгоритм направлений на мінімізацію числа неоднакових нуклеотидів 

(амінокислот), генетичній дистанції D між послідовностями: 

𝐷 = min(𝑦 + 𝑤′
𝑘𝑧𝑘), 

 

де y – число неоднакових нуклеотидів (амінокислот), 𝑤′
𝑘  – штраф за 

прогалину довжиною в k нуклеотидів (амінокислот), аналогічний 𝑤𝑘. 

Алгоритм Сміта – Уотермена направлений не на глобальне, а на локальне 

вирівнювання. Такі алгоритми використовуються, наприклад, для пошуку в 

базах генетичних даних послідовностей, що мають подібність із аналізованою 

послідовністю. Зокрема, принцип роботи програми BLAST ґрунтується на 

алгоритмах локального вирівнювання. 

Продемонструвати принципову різницю в алгоритмах Нідлмена – Вунша 

та Сміта – Уотермена можливо наступним чином. У багатьох випадках 

необхідно вирівняти не повністю перекриті послідовності. Наприклад, одна із 

двох вирівнюваних послідовностей має кінець гену 1 та початок гену 2, а друга – 

повний ген 2 (його початоку та кінець). У такому випадку використання 

алгоритму Нідлмена – Вунша може призвести до неправильного вирівнювання, 

що не має біологічного сенсу (рис. 1.2.4). 

 

 

Рис. 1.2.4. Неправильне вирівнювання  

 



У даному випадку вирівнені ділянки послідовностей, які не є 

гомологічними. Використання алгоритму Сміта  - Уотермена призведе до 

виявлення гомологічних ділянок аналізованих послідовностей (рис. 1.2.5). 

 

Рис.1.2.5.  Вирівнювання з використанням алгоритму Сміта  - Уотермена  

 

У практичній роботі не завжди  відомо, чи є вирівнювані послідовності 

повністю чи частково  перекритими. Розглянемо дві послідовності (рис. 1.2.6). 

 

 

Рис. 1.2.6. Дві випадкові послідовності  

 

Використання алгоритму Нідлмена – Вунша може призвести до їх 

вирівнювання наступним чином (рис. 1.2.7). 

 

 

Рис. 1.2.7. Використання алгоритму Нідлмена – Вунша для двох випадкових 

послідовностей  

 

Використання алгоритму Сміта – Уотермена для тих же послідовностей 

может призвести до наступного результату (рис. 1.2.8). 

 

 

Рис.1.2.8. Використання алгоритму Сміта – Уотермена для двох випадкових 

послідовностей  



 

Число співпадаючих нуклеотидів в обох випадках однакове – 8. Однак 

використання алгоритму Нідлмена – Вунша веде до 9 неоднакових нуклеотидів, 

а використання направленого на мінімізацію числа неоднакових нуклеотидів 

алгоритму Сміта – Уотермена – тільки до одного. При цьому використання 

алгоритму Сміта – Уотермена приводить до більшого числа прогалин – однак 

більшість цих прогалин (усі, окрім одного) знаходиться у не перекритих ( 

можливо, неголомологічних) ділянках послідовностей. Таким чином, 

використання алгоритму Сміта-Уотермена привело до ідентифікації в обох 

послідовностях достатньо довгих ділянок, що подібні між собою – можливо, 

гомологічні один до одного. 

Під час опису відмінностей між цими двома алгоритмами, підходами 

глобального та локального вирівнювання загалом, можливо використовувати 

фізичне поняття фазового переходу. Залежно від обраних начальних умов, 

системи штрафів, комп’ютерна програма вирівнювання будет виходити або із 

того, що вирівнювані послідовності є повністю перекритими, та прагне 

вирівняти послідовності по всій їх довжині, або із того, що ці послідовності 

перекриваються не повністю та мати на меті знайти перекриті ділянки. 

Алгоритми Нідлмена – Вунша та Сміта – Уотермена направлені на пошук 

математично оптимального вирівнювання при заданих параметрах.  

Вище були розглянуті випадки, коли за будь-яке неспівпадання 

амінокислот (нуклеотидів) в алгоритмі Нідлмена – Вунша назначається оцінка 0, 

а в алгоритмі Сміта – Уотермена – однаковий штраф. Однак, виходячи із 

експериментальних спостережень та міркувань щодо того, що вірогідність різних 

заміщень (замін) неоднакова,  можливо призначати і різний штраф за 

різноманітне неспівпадіння амінокислот ( нуклеотидів ). Відомо, що 

амінокислоти певного класу частіше заміщуються амінокислотами того ж класу. 

Відповідно до заміщень у межах одного класу можливо призначати менший 

штраф. Таким чином, для будь-якої амінокислоти можна оцінити вірогідність її 

заміщення будь-якою іншою амінокислотою та назначати конкретному 



заміщенню більший чи менший штраф залежно від вірогідності його заміщення. 

Ці вірогідності можна уявити у вигляді таблиці, матриці штрафів, які 

відображають вірогідності заміщень (та збереження) амінокислот. Виходячи із 

різних міркувань та експериментальних даних, є запропонований ряд таких 

матриць. Найчастіше використовуються PAM та BLOSUM при вирівнюванні 

послідовної матриці. 

 

1.2.5. Множинне вирівнювання  

Як правило, на практиці необхідно одночасно  вирівняти не дві, а значно 

більше послідовностей. У таких випадках говорять про вирівнювання великої 

кількості послідовностей, про множинне вирівнювання. Концептуально 

засновані на динамічному програмуванні алгоритми Нідлмена – Вунша та Сміта 

– Уотермена можуть бути прямо застосовані для вирівнювання більше, ніж двох 

послідовностей. У такому випадку розглянута матриця із двохвимірної стає n-

мірною, де n – число послідовностей, що вирівнюються. Але цей підхід має 

суттєві практичні обмеження.  Це пов’язано із зростанням необхідного при 

такому підході числа математичних операцій, рівного 𝑚𝑛 , де m – довжина 

послідовностей. Таким чином, для вирівнювання п’яти коротких послідовностей 

довжиною в 100 нуклеотидів (тобто, сумарне число нуклеотидів буде рівне 500) 

необхідно здійснити 1005 =  1010  операцій. Таке ж число операцій необхідно 

для вирівнювання двох послідовностей довжиною в 100 000 кожна ( тобто, при 

сумарному числі нуклеотидів, рівному 200 000). При такому підході для 

виконання множинного вирівнювання, наприклад, ста послідовностей довжиною 

в 10 000 нуклеотидів кожна буде необхідно 10400 операцій, що постає практично 

неможливою задачею. Отже, множинне вирівнювання потребує спеціальних 

підходів.  

Одним із найбільш використовуваних підходів для вирівнювання 

декількох послідовностей є алгоритм прогресивного множинного вирівнювання, 

що заснований на проведенні вирівнювання в три етапи. На першому етапі всі 



послідовності попарно вирівнюються між собою із використанням того чи 

іншого алгоритму вирівнювання, серед них з’являються групи подібних між 

собою послідовностей. На другому етапі здійснюється вирівнювання 

послідовностей в кожній такій групі, після чого – вирівнювання груп між собою.  

Вирівнювання послідовностей є однією із найбільш трудомістких та 

спірних задач, які проникають під час аналізу генетичних послідовностей. Одне 

із важливих питань, наскільки математично оптимальне вирівнювання є 

оптимальним біологічно, еволюційно, тобто, встановлює гомологічні позиції та 

ділянки послідовностей. Зрозуміло, що біологічно значиме вирівнювання 

послідовностей, наприклад, певного гена має виявляти та враховувати його 

структуру – положення промотора, екзотів та нітронів, - для того, аби 

забезпечити еволюційну оптимальність вирівнювання. 

Серйозні теоретичні питання та практичні проблеми з’являються під час 

вирівнювання послідовностей, що мають дуплікації, інверсії, вставки 

чужорідного генетичного матеріалу. 

Підходи до врахування та вирішення цих та інших питань, що виникають 

під час вирівнювання послідовностей, зазначені в ряді певних комп’ютерних 

програм, але на сьогодні ці проблеми ще далекі від свого вирішення. 

Також варто зазначити те, що під час вирівнювання кодуючих 

нуклеотидних послідовностей, найчастіше зручніше так ефективніше 

транслювати їх в амінокислотні послідовності та провести вирівнювання на 

амінокислотному рівні. 

 

  



1.3. Генетичні дистанції та еволюційні моделі 

1.3.1. Спостережувані істинні та розрахункові дистанції  

Після вирівнювання нуклеотидних або амінокислотних послідовностей 

першим етапом їх еволюційного аналізу в більшості випадків є визначення 

генетичних, або еволюційних, дистанцій між ними. Еволюційна дистанція між 

двома послідовностями виміряється їх відмінностями, числом та якістю 

нуклеотидних замін або амінокислотних заміщень між ними. Так як кожна 

заміна потребує певного часу, то із плином часу генетична дистанція між будь-

якими двома гомологічними послідовностями збільшується. Якщо припускати, 

що еволюція розглянутої групи послідовностей відбувалася згідно із моделлю 

молекулярних годин, тобто, швидкість еволюції (число замін за одиницю часу) 

була постійна в часі та однакова для всіх послідовностей групи, то еволюційні 

дистанції між послідовностями можуть бути прямо інтерпретовані як 

філогенетичні відношення між ними (формами життя, від яких ці послідовності 

отримані). Інакше кажучи, чим менше еволюційні дистанції  між двома 

послідовностями, тим менше давно вони мали спільного пращура і, відповідно, 

тим більш споріднені одне одному. Так, у розглянутому нижче прикладі 

послідовність 1 має менше відмінностей від послідовностей 2, 3 ( одну 

відмінність), аніж від послідовності 4 ( 4 відмінності): 

 

 

Рис. 1.3.1. Чотири зрівнювані послідовності 

 

Таким чином, генетичні дистанції між послідовностями 1, 2 та 3 – менші, 

аніж між ними та послідовністю 4. Відповідно, при спостереженні принципу 

молекулярних годин у розглянутій групі послідовностей можна зробити 



висновок про більш близьке споріднене, філогенетичне відношення між 

послідовностями 1 – 3 ( формами життя, від яких вони отримані) у порівнянні із 

їх відношеннями із послідовністю (формою життя) 4. Окрім того, якщо відома 

дата дивергенції певних послідовностей ( наприклад, 1 та 2), то після 

встановлення генетичної дистанції між цими послідовностями можна 

прорахувати середню швидкість їх еволюції та встановити дати дивергенції 

послідовності 4 від спільного нащадка групи 1- 4. 

У найпростішому випадку для встановлення еволюційних дистанцій між 

двома послідовностями можуть використовуватися спостережені відмінності, 

тобто, нуклеотиди або амінокислоти, неоднакові в аналізованих послідовностях. 

Такі відмінності можуть бути виражені або як абсолютне число неоднакових 

нуклеотидів або амінокислот, 𝑛𝑑 , або як їх пропорція при перерахунку на 

довжину послідовностей n, яка виражена числом порівнюванихнуклеотидів або 

амінокислот. Спостережена пропорція нуклеотидів або амінокислом, 

неоднакових у двох послідовностях та виражена або в частинах від одиниці, або 

у відсотках, називається p-дистанцією. Так, у розглянутому прикладі 

послідовності 1 та 2 мають один неоднаковий нуклеотид, а послідовності 1 та 4 – 

чотири неоднакові нуклеотиди. У перерахунку на довжину послідовностей, яка 

складає 30 нуклеотидів, р-дистанція між послідовностями 1 та 2 дорівнює 1/30, 

тобто, 0,033, або ж 3,33%, а дистанція між послідовностями 1 та 4 – 4/30, тобто, 

0,133, або 13,3%. Таким чином, р-дистанція між двома послідовностями 

встановлюється як:  

𝑝 =
𝑛𝑑

𝑛
, 

а її дисперсія дорівнює 

𝑉(𝑝) =
𝑝(1 − 𝑝)

𝑛
. 

Еволюційна дистанція може розумітися і як середня вірогідність, середня 

частота заміни кожного нуклеотиду. Так, можна сказати, що після дивергенції 

послідовностей 1 та 2 від їх загального пращура середня спостережна частота 

заміни кожного нуклеотиду дорівнювала 0,033. У середньому, у кожній із 



тридцяти позицій нуклеотидні заміни відбулися із частотою 0,033. Можна 

говорити і про середню еволюційну дистанцію двох послідовностей від їх 

спільного пращура. Ця дистанція (не дистанція між послідовностями 1 та 2, а їх 

середня дистанція від спільного пращура) становить 0,033/2=0,017 (одна заміна 

між послідовностями означає, що після дивергенції від спільного пращура в 

одній із послідовностей відбулася заміна, і вона знову змінилася на 0,033, а в 

другій послідовності заміна не відбулася, у середньому частота замін після 

дивергенції становила 0, 017). 

Окрім поняття відмінностей між послідовностями використовується і 

протилежне поняття – подібність генетичних послідовностей: дві послідовності, 

які відрізняються одна від одної на 4%, є на 96% однаковими. Варто 

підкреслити, що використання поняття «гомологія» для опису подібності 

послідовностей, використання виразу « дві послідовності гомологічні на 96%» 

неправомірно. Вираз « дві послідовності гомологічні» означає походження цих 

послідовностей від єдиного спільного пращура, і поняття «гомологія» не є 

кількісним. Дві послідовності або гомологічні, або ні. 

Використання спостережених р-дистанцій під час еволюційного аналізу 

допустимо у тих випадках, коли число неоднакових нуклеотидів або амінокислот 

у послідовностях невелике, наприклад, 1-5%. Однак, відповідно до ряду причин, 

використання спостережених дистанцій не  є оптимальним для встановлення 

істинних еволюційних дистанцій. Перечислимо основні обмеження та недоліки 

використання р-дистанцій. По-перше, спостережена дистанція не може 

перевищувати 1 (100%) у випадку, коли всі нуклеотиди або амінокислоти в двох 

послідовностях різняться. Власне кажучи, під час аналізу двох навіть 

еволюційно не пов’язаних  між собою нуклеотидних послідовностей середня р-

дистанція між ними не буде перевищувати 0,75, якщо частота, із якою 

зустрічаються усі чотири нуклеотиди в обох послідовностях становить 25% 

(таким чином, у  25% випадків нуклеотиди в обох послідовностях будуть 

випадково співпадати). По-друге, одна спостережена відмінність між двома 

послідовностями не означає, що ця відмінність була результатом тільки однієї 



заміни: могли мати місце множинні заміни в цій позиції. Окрім того, відсутність 

відмінностей у будь-яких позиціях не означає, що в цих позиціях не відбувалися 

заміни: могли мати своє місце зворотні заміни ( окремий випадок множинних 

замін у позиції) або заміни в обох послідовностях. Спостережена дистанція 

недооцінює істинну дистанцію – у реальній еволюційній історії істинне число 

замін було, найчастіше, більше спостереженого. По-третє, відомо, що 

різноманітні типи замін мають різну вірогідність. Наприклад, вірогідність 

транзицій зазвичай – вище вірогідності транс версій. Таким чином, транзиції в 

цілому займають менше часу, що необхідно враховувати при встановленні 

еволюційних дистанцій. Так , у розглянутому прикладі послідовність 1 має одну 

відмінність і від послідовності 2, і від послідовності 3. Однак, відмінність між 

послідовностями 1 та 2 є транзицією, а відмінність між послідовностями  1 та 3 

трансверсією. Адже транзиції в цілому більш вірогідні та часті, ніж трансверсії, 

тобто, займають менше часу, логічно вважати, що еволюційна дистанція між 

послідовностями 1 та 2 менше, аніж між послідовностями 1 та 3,  а самі 

послідностями 1 та 2 – більш сповнені одна із одною ( мають більш недавнього 

спільного пращура), аніж послідовність 1 та 3. По-четверте, логічно вважати та 

експериментально показано, що вірогідності (швидкість) замін у різноманітних 

позиціях послідовностей можуть відрізнятися. Так, у розглянутому прикладі 

послідовності мають багато замін у позиції 6 та мало – у позиції 21. Таким 

чином, можна припустити, що заміни в позиції 6 більш вірогідні, потребують 

менше часу, що необхідно враховувати при аналізі еволюційних дистанцій між 

послідовностями. По-п’яте, важливо враховувати нуклеотидний 

(амінокислотний) склад послідовностей. Перечислення причин, згідно із якими 

число спостережених між послідовностями відмінностей неадекватно відображає 

істинні еволюційні дистанції між ними, може бути продовжено. 

Таким чином, спостережена р-дистанція зазвичай не рівна ( менше) 

істинної еволюційної дистанції D, тобто, неадекватно відображає час еволюції 

незалежних ліній, послідовностей. Так як частіше істинна еволюційна дистанція 

невідома, для її оцінки використовуються розрахункові дистанції, які основані на 



різноманітних уявленнях про частоту різних нуклеотидних замін 

(амінокислотних заміщень). Математично ці уявлення описуються в різних 

еволюційних моделях. Більшість цих моделей розглядають еволюцію 

нуклеотидних послідовностей. 

Наявність певної нуклеотидної заміни є результатом мутації та її 

наступного відбору, закріплення. Таким чином, спостережена 

нуклеотидназамінає результатом комплексного процесу. Більша спостережна 

частота замін, наприклад G та А, може бути результатом як більш частих 

помилок при реплікації, під час якої Gзмінюється на А, так і позитивного 

відбору  саме таких мутацій. Під час опису моделей еволюції цей комплексний 

процес враховується як єдине ціле, без окремого аналізу його складників. Під час 

філогенетичного аналізу принциповим є питання про точність встановлення 

еволюційної дистанції, точності оцінки частот різних типів замін. 

 

 

1.3.2. Модель Джукса-Кантора 

Першою моделлю для розрахунку еволюційних дистанцій між 

послідовностями є запропонована в 1969 р. модель Джукса – Кантора. Модель 

спирається на те, що вірогідність (частота) заміни будь-якого нуклеотиду на 

будь-який інший нуклеотид за одиницю часу однакова та становить α. Таким 

чином, модель Джукса-Кантора є однопараматричною. Наприклад, якщо в 

розглянутій позиції послідовності знаходиться нуклеотид А, то за одиницю часу 

цей нуклеотид може бути замінений на нуклеотид Т, або С, або Gіз однаковою 

частотою α. Отже, частота заміни А на будь-який інший нуклеотид за одиницю 

часу становить 3α. 

Аби зрозуміти логіку, що використовується під час розробки 

еволюційних модель загалом, не обмежимося наведенням формули для 

розрахунку нуклеотидних дистанцій за моделлю Джукса – Кантора, а розглянемо 

цю модель більш детально. 

Хай у момент часу 0 розглянуту позицію в послідовності займає 



нуклеотид А. Таким чином, вірогідність знаходження нуклеотиду А в цій позиції 

в момент часу 0 дорівнює 1. Оскільки, згідно із моделлю Джукса – Кантора, 

вірогідність заміни цього нуклеотиду А на один із трьох інших нуклеотидів – Т, 

С або G– за одиницю часу становить α, то через одиницю часу, у момент часу 1, 

цей нуклеотид А буде замінений на інший нуклеотид із вірогідністю 3α. 

Відповідно, вірогідність знаходження нуклеотиду А в цій позиції у момент часу 

1 становитиме 

𝑃𝐴(1) = 1 − 3𝛼 

 

Таким чином, за першу одиницю часу можливі два сценарії еволюції у 

розглянутій позиції: нуклеотид А міг або залишитися незмінним із вірогідністю 

1 - 3α , або бути заміненим на інший нуклеотид із вірогідністю 3α. 

Однак під час розрахунку вірогідності знаходження нуклеотиду А в 

розглянутій позиції після другої одиниці часу, у момент часу 2, варто 

враховувати уже три можливі сценарії. Два перших сценарії – ті ж: якщо 

нуклеотид А не змінився за першу одиницю часу, то він, по-перше, міг 

залишитися незмінним і за другу одиницю часу, а по-друге, міг бути змінений. 

Але, окрім того, варто враховувати і третій сценарій: якщо за першу одиницю 

часу нуклеотид А був замінений на інших нуклеотид, то за другу одиницю часу в 

розглянутій позиції могла трапитися ще одна заміна, зворонтня, і в цей змінений 

за першу одиницю часу нуклеотид міг бути замінений знову на А. Модель 

Джукса – Кантора враховує цей третій сценарій множинних замін в одній 

позиції, та вірогідність знаходження нуклеотиду А в цій позиції в момент часу 2 

становить:  

𝑃𝐴(2) = (1 − 3𝛼)𝑃𝐴(1) + 𝛼(1 − 𝑃𝐴(1)). 

 

Узагалі, вірогідність знаходження нуклеотиду А у розглянутій позиції у 

будь-який момент часу t + 1 визначається вірогідністю знаходження нуклеотиду 

А в розглянутій позиції в момент часу t: 



𝑃𝐴(𝑡+1) = (1 − 3𝛼)𝑃𝐴(𝑡) + 𝛼(1 − 𝑃𝐴(𝑡)). 

 

Це рівняння можна переписати і для розрахунку змін вірогідності 

знаходження нуклеотиду А (тобто, зміни цього нуклеотиду) у розглянутій 

позиції за одиницю часу:  

∆𝑃𝐴(𝑡) = 𝑃𝐴(𝑡+1) − 𝑃𝐴(𝑡) = −3𝛼𝑃𝐴(𝑡) + 𝛼(1 − 𝑃𝐴(𝑡)) = −4𝛼𝑃𝐴(𝑡) + 𝛼. 

Зрозуміло, що вірогідність знаходження нуклеотиду А можна розглядати 

із точки зору не тільки дискретного, але і непереривного процесу: 

𝑑𝑃𝐴(𝑡)

𝑑𝑡
= −4𝛼𝑃𝐴(𝑡) + 𝛼, 

a 

𝑃𝐴(𝑡) =
1

4
+ (𝑃𝐴(0) −

1

4
 ) 𝑒−4𝛼𝑡 . 

 

Це рівняння дійсне для будь-яких початкових умов. Якщо початковою 

умовою обрати знаходження нуклеотиду А в розглянутій позиції, тобто 

𝑃𝐴(0) = 1, 

то вірогідність знаходження нуклеотиду А в цій позиції через час t 

(тобто, вірогідність збереження нуклеотиду, відсутності заміни) становитиме 

𝑃𝐴(𝑡) =
1

4
+

3

4
𝑒−4𝛼𝑡 . 

Якщо ж початковою умовою обрати відсутність нуклеотиду А в 

розглянутій позиції, тобто, 𝑃𝐴(0) = 0, то вірогідність знаходження нуклеотиду А в 

цій позиції через час t становитиме 

𝑃𝑇𝐴(𝑡) =
1

4
−

3

4
𝑒−4𝛼𝑡 . 

Оскільки модель Джукса – Кантора є одно параметричною та припускає, 

що вірогідність заміни будь-якого нуклеотиду на будь-який інший однакова, то 

𝑃𝑇𝐴(𝑡) = 𝑃𝐶𝐴(𝑡) = 𝑃𝐺𝐴(𝑡) = 𝑃𝑇𝐶(𝑡). 

B такому випадку і вірогідність збереження будь-якого нуклеотиду 

однакова, тобто 



𝑃𝑇𝑇(𝑡) = 𝑃𝐶𝐶(𝑡) = 𝑃𝐴𝐴(𝑡) = 𝑃𝐺𝐺(𝑡). 

Відповідно, можна розглядати спільну вірогідність того, що за час t 

початковий нуклеотид і не зміниться або зміниться на нуклеотид j, відповідно 

𝑃𝑖𝑖(𝑡) i 𝑃𝑖𝑖(𝑡). Очевидно, що 

𝑃𝑖𝑖(𝑡) =
1

4
+

3

4
𝑒−4𝛼𝑡 , 

a 

𝑃𝑖𝑗(𝑡) =
1

4
−

1

4
𝑒−4𝛼𝑡 . 

Таким чином, якщо в момент часу 0 в розглянутій позиції знаходився 

нуклеотид і, то із часом від нуля до безкінечності вірогідність знаходження 

нуклеотиду і в цій позиції нелінійно знижується від 1 до 0,25. Якщо ж 

початковий нуклеотид – не i, то із плином часу вірогідність і в цій позиції 

нелінійно збільшується від 0 до 0,25. Таким чином, із часом вірогідність 

знаходження нуклеотиду і в розглянутій позиції наближається до 0, 25 

незалежно від того, який нуклеотид знаходився в цій позиції початково. Це 

справедливо для будь-якого із чотирьох нуклеотидів. Відповідно, згідно із 

моделлю Джукса – Кантора,із плином часу вірогідність знаходження будь-якого 

із чотирьох нуклеотидів А, Т, С та Gі в кожній позиції розглянутої послідовності 

тяжіє до 0,25, а зміст кожного із нуклеотидів у всій послідовності – до 25%. 

Таким чином, модель передбачує прагнення досягнути рівноваги між змістом 

усіх чотирьох нуклеотидів у послідовності, або стаціонарного стану. Під час 

еволюції багатьох живих систем спостерігається тенденція до накоплення того 

чи іншого нуклеотиду в їх геномах (наприклад, нуклеотиду А), а не тенденція 

досягнення стану рівноваги. 

Під час практичної роботи зазвичай порівнюють між собою дочірні 

послідовності при відсутності генетичних даних про їх спільного пращура при 

невідомій батьківській послідовності. Наведені вищі міркування правдиві для 

кожної із порівнюваних дочірніх послідовностях. 

Розглянемо дві гомологічні послідовності х та у. Припустимо, що в 



момент часу 0 ці послідовності мали останнього спільного пращура, тобто, були 

ідентичними, після чого їх еволюція відбувалися незалежно одна від одної. Так, 

відповідно до моделі Джукса – Контора, вищенаведені формули можуть бути 

застосовані до еволюції кожної із цих послідовностей. Таким чином, якщо в 

момент часу 0  спільний пращур цих послідовностей мав нуклеотид А у певній 

позиції, то для кожної із двох послідовностей х та у, які розглядаються окремо, 

вірогідність знаходження нуклеотиду А в цій позицій через час t становитиме 

𝑃𝐴𝐴(𝑡)  . Вірогідність того, що через час t послідовності х та у будуть мати 

нуклеотид А в цій позиції, що становитиме 𝑃𝐴𝐴(𝑡)
2 . 

Як правило, послідовність спільного пращура х та у невідома. Невідомо, 

чи знаходився в розглянутій позиції спільного пращура послідовностей х та у 

нуклеотид А або ні. Що відомо – тільки те, що в теперішній час послідовності х 

та у мають чи не мають однаковий  нуклеотид А в розглянутій позиції. 

Послідовності х та у будуть мати однаковий нуклеотид А в тій позиції, якщо їх 

спільний пращур х та у мав А в тій позиції, і в цій позиції або не відбувалися 

заміни на А, або їх спільний пращур х та у мав інший нуклеотид у тій позиції, 

але в обох послідовностях х та у відбулися однакові заміни йьогонуклеотиду на 

А. Зрозуміло, що вірогідність того, що в обох послідовностях сталися однакові 

заміни на А, становить 

𝑃𝑇𝐴(𝑡)
2 + 𝑃𝐶𝐴(𝑡)

2 + 𝑃𝐺𝐴(𝑡)
2 . 

Звісно, що аналогічні міркування правомірні для всіх позицій 

аналізованих послідовностей. В еволюційному аналізі спостережені відмінності 

між послідовностями можна представити і в розрахунку на довжину 

послідовностей як пропорцію однакових нуклеотидів. Наприклад, якщо дві 

порівнювані послідовності довжиною в 10 нуклеотидів кожна відрізняються між 

собою в один нуклеотид, тобто, можна сказати, що для кожної із цих десяти 

позицій вірогідність мати заміну становить в середньому 10%, або 0,1. Таким 

чином, очікувана вірогідність того, що послідовності х та у будуть мати 

однаковий нуклеотид в певній позиції через час t, може бути представлена і як 



пропорція однакових нуклеотидів в послідовностях х та у, 𝐼(𝑡): 

𝐼(𝑡) = 𝑃𝑇𝐴(𝑡)
2 + 𝑃𝐶𝐴(𝑡)

2 + 𝑃𝐺𝐴(𝑡)
2 + 𝑃𝐴𝐴(𝑡)

2 . 

Підставляючи значення для кожної із цих послідовностей, що 

визначаються вищенаведеними формулами для розрахунку𝑃𝑖𝑖(𝑡) та 𝑃𝑖𝑗(𝑡), маємо: 

𝐼(𝑡) =
1

4
+

3

4
𝑒−8𝛼𝑡 . 

Таким чином, 𝐼(𝑡)  Визначає пропорцію однакових нуклеотидів у двох 

гомологічних послідовностей через час t. Зрозуміло, що модель Джукса – 

Кантора визначає спостережувану пропорцію відмінностей між пропорціями, 

тобто, як р-дистанцію, як 

𝑝 = 1 − 𝐼(𝑡) = 1 −
1

4
+

3

4
𝑒−8𝛼𝑡 . 

звідки 

8𝛼𝑡 = − ln (1 −
4

3
𝑝). 

Тепер розглянемо власне еволюційні дистанції, тобто, число замін під час 

перерахунку на одну позицію, які відбулися за час незалежної еволюції обох 

послідовностей після їх дивергенції від спільного пращура. Модель Джукса – 

Кантора виходить із того, що число замін в кожній із послідовностей х та у за час 

tстановить 3αt. Відповідно, під час порівняння послідовностей х та  у 

розрахункове число замін, або дистанції Джукса – Кантора між послідовностями 

становить 

𝐷𝐽𝐶80
= 2(3𝛼𝑡). 

Підставляючи в цей вираз значенняαt , яке визначається попередньою 

формулою, маємо формулу для розрахунку дистанції Джукса – Кантора між 

двома послідовностями: 

𝐷𝐽𝐶80
= −

3

4
ln(1 −

4

3
𝑝). 

Дисперсія дистанції Джукса – Кантора визначається формулою 



𝑉(𝐷𝐽𝐶80
) =

𝑝(1 − 𝑝)

(1 −
4
3

𝑝)
2

𝑛

 , 

де n – довжина вирівнюваних послідовностей. 

Як бачимо, для розрахунку дистанції Джукса – Кантора між двома 

послідовностями необхідно знати лише р-дистанцію між ними. Власне кажучи, 

модель Джукса – Кантора «виправляє» р-дистанцію, враховуючи множинні 

заміни в одній позиції, тому її ще називають поправкою або корекцією Джукса – 

Кантора. Ця корекція зростає нелінійно відповідно до росту р-дистанції. Також 

необхідно зазначити, що дистанція Джукса – Кантора може бути розрахована 

тільки при р-дистанції менше 0,75, адже при р > 0,75 аргумент алгоритм 

логарифму отримує негативне значення. 

Зазначимо, що на відміну від р-дистанції, значення якої за визначенням 

не може перевищувати 1 ( або 100%, коли дві порівнювані послідовності 

відрізняються у всіх позиціях ), значення дистанції Джукса – Кантора,  а також 

усіх описаних далі дистанцій, які базуються на більш складних еволюційних 

моделях, можуть перевищувати 1, і для них не застосовується  поняття відсотку. 

1.3.3. Модель Кімури 

Модель Кімури виходить з експерементальних даних про те, що частота 

транзицій, в загальному випадку, відрізняється від (вище) частоти трансверсії, 

що слід враховуввати при розрахунку еволюційних дистанцій між 

послідовностями  [Kimura, 1980]. Беручи до уваги різну частоту транзицій і 

трансверсії, модель Кімури припускає, що транзіції будь-якого нуклеотиду в 

розглянутій позиції За одиницю часу відбувається з частотою а, а частота кожної 

113 двох можливих трансверсії - БЕТА !!! . Відповідно модель Кімури є 

двупараметріческой. 

Таким чином, якщо в момент часу 0 ймовірність знаходження нуклеотиду 

А в розглянутій позиції становить то ймовірність знаходження нуклеотиду А в 

цій позиції 

в момент часу t +1 складатиме  



𝑃𝐴(𝑡+1) = (1 − 𝛼 − 2𝛽)𝑃𝐴(𝑡) + 𝛽𝑃𝑇(𝑡) + 𝛽𝑃𝐶(𝑡) + 𝛼𝑃𝐺(𝑡). 

Аналогічно розраховуються та ймовірності знаходження трьох інших 

нуклеотидів: 

𝑃𝑇(𝑡+1) = (1 − 𝛼 − 2𝛽)𝑃𝑇(𝑡) + 𝛽𝑃𝐴(𝑡) + 𝛽𝑃𝐺(𝑡) + 𝛼𝑃𝐶(𝑡), 

𝑃𝐶(𝑡+1) = (1 − 𝛼 − 2𝛽)𝑃𝐶(𝑡) + 𝛽𝑃𝐴(𝑡) + 𝛽𝑃𝐺(𝑡) + 𝛼𝑃𝑇(𝑡), 

𝑃𝐺(𝑡+1) = (1 − 𝛼 − 2𝛽)𝑃𝐺(𝑡) + 𝛽𝑃𝑇(𝑡) + 𝛽𝑃𝐶(𝑡) + 𝛼𝑃𝐴(𝑡). 

При цьому передбачається, що протягом еволюції рас-бачати 

послідовності частота народження каж-дого з чотирьох нуклеотидів однакова, т. 

Е. Становить 25% для кожного з них. Оскільки для будь-якого нуклеотиду 

возмож¬на одна транзіциі з частотою а й дві трансверсії з частотою в для кожної 

з них, то ймовірність збереження кожного з че¬тирех нуклеотидів за час t 

однакова, тобто 

𝑃𝐴𝐴(𝑡) = 𝑃𝑇𝑇(𝑡) = 𝑃𝐶𝐶(𝑡) = 𝑃𝐶𝐶(𝑡). 

Позначаючи ймовірність збереження нуклеотиду як для 

безперервного процесу маємо 

𝑃𝑖𝑖(𝑡) =
1

4
+

1

4
𝑒−4𝛽𝑡 −

1

2
𝑒−2(𝛼+𝛽)𝑡 . 

Крім того, для кожного з чотирьох нуклеотидів частота транзицій 

однакова. Позначивши її як 𝑃𝑡𝑠(𝑡), маємо 

𝑃𝑡𝑠(𝑡) =
1

4
+

1

4
𝑒−4𝛽𝑡 −
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𝑒−2(𝛼+𝛽)𝑡 . 

Однакові і ймовірності кожної з двох можливих транс-версій для 

кожного нуклеотиду𝑃𝑡𝑠(𝑡): 

𝑃𝑡𝑠(𝑡) =
1

4
+

1

4
𝑒−4𝛽𝑡 . 

При цьому 

𝑃𝑖𝑖(𝑡) + 𝑃𝑡𝑠(𝑡) + 2𝑃𝑡𝑣(𝑡) = 1. 

Таким чином, використовувані в моделі Кімури міркування аналогічні 

тим, які використані в моделі Джукса-Кантора, з урахуванням двох типів замін. 

Аналогічний і перехід від імовірності збереження або заміни нуклеотиду в 



розглянутої позиції при еволюції однієї послідовності до встановлення 

еволюційних дистанцій між двома гомологічними послідовностями. Опускаючи 

математичні викладки цього переходу, отримуємо формулу для розрахунку 

дистанції Кімури між двома послідовностями: 

𝐷𝐾80
= −

1

2
ln(1 − 2𝑃 − 𝑄) −

1

4
ln (1 − 2𝑄). 

де Р і Q - спостережувані пропорції транзицій і трансверсії, тобто 

ставлення спостережуваних транзицій і трансверсії до спостережуваного 

загального числа замін між двома послідовностями відповідно. 

Дисперсія дистанції Кімури визначається формулою 

𝑉(𝐷𝐾80
) = −

𝐶1
2𝑃 + 𝐶3

2𝑄 − (𝐶1𝑃 + 𝐶3𝑄)2

𝑛
, 

де 

𝐶1 =
1

1 − 2𝑃 − 𝑄
,   𝐶2 =

1

1 − 2𝑄
,    𝐶3 =

1

2(𝐶1 + 𝐶2)
. 

Подібно моделі Джукса-Кантора, що використовує спостережувану 

дистанцію для розрахунку найбільш вірогідною дистанції, модель Кімури може 

бути використана і для розрахунку ве-роятно числа транзицій, s, і трансверсій, v, 

виходячи з їх спостережуваного числа: 

𝑠 = −
1

2
ln(1 − 2𝑃 − 𝑄) +

1

4
ln (1 − 2𝑄). 

𝑣 = −
1

2
ln(1 − 2𝑄). 

 

1.3.4. Модель Таджими-Ней 

Таджіма і Неї запропонували модель, що враховує неоднакову частоту 

народження кожного з чотирьох нуклеотидів при розрахунку генетичних 

дистанцій між двома послідовностями [Tajima and Nei, 1984]. Модель Таджіми-

Ней виходить з того, що заміни будь-якого нуклеотиду на А відбуваються з 

частотою α, будь-якого нуклеотиду на Т - з частотою β i, будь-якого нуклеотиду 

на С - з частотою γ, а будь-якого нуклеотиду на G - з частотою δ. У такому 



випадку формула Для розрахунку еволюційних дистанцій між нуклеотидними 

послідовностями, згідно моделі Таджіми-Ней, може 

бути записана як 

𝐷𝑇𝑁𝑠−1
= −𝑏 ln (1 −

𝑝

𝑏
), 

де  
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Тут gi і gj- частоти появи нуклеотидів і j (i, j = A, T, C, G), a xij- відносна 

частота народження двох нуклеотидів  і та  j. 

 

1.3.5. Інші еволюційні моделі 

Різні моделі, що розглядають еволюцію нуклеотидних послідовностей, 

враховують множинні заміни в одній позиції, а відмінності між моделями 

визначаються тим, що вони виходять з різних частот, ймовірностей різних замін. 

Так, в моделі Кімури враховується різна частота транзицій і трансверсії, а в 

моделі Таджіми-Ней - частоти замін на будь-який з чотирьох нуклеотидів 

відрізняються один від одного, але не залежать від того, який із трьох інших 

нуклеотидів знаходився в цій позиції раніше. Запропоновано і більш складні 

моделі для розрахунку генетичних дистанцій. Так, Тамура запропонував модель 

Т92, що враховує вплив сумарного вмісту нуклеотидів G і С, позначене як 0, на 

частоту транзицій і трансверсії [Timura, 1992]: 

𝐷𝑇92
= −2Ѳ(1 − Ѳ) ln (1 −

𝑃

2Ѳ(1 − Ѳ)
− 𝑄) −

1

2
(1 − 2Ѳ)1 − Ѳ)) ln (1 − 2𝑄). 

У більш складних моделях враховується і можливий вплив змісту 

кожного з чотирьох нуклеотидів на частоту транзицій і трансверсії - модель 

Хазегави із співавт. [Hasegawa et al., 1985], і можливість неоднакової частоти 

транзицій для пуринів і піримідинів - модель Тамуров-Ней (Tamura-Nei model) 

[Татіга and Nei, 1993]. Більш того, можна розглянути і загальну модель, в якій 



частоти замін будь-якого нуклеотиду в розглянутій позиції на будь-який інший 

нуклеотид відрізняються один від одного, тобто 12-параметричну модель, в якій 

кожен з чотирьох нуклеотидів може бути замінений на три інших нуклеотиду, і 

всі ці заміни проходять з різними частотами (4 х 3 = 12 частот-параметрів). Для 

всіх обговорених моделей, передбачувані ними частоти замін кожного 

нуклеотиду на кожен інший нуклеотид, як і частоти збереження нуклеотиду, 

приведені в таблиці 1.3.1.  

 

Таблиця 1.3.1. Частоти замін нуклеотидів у різних еволюційних моделях 



 

1.3.6. Гамма-дистанції 

Розглянуті нами досі моделі виходять з того, що частоти замін є 

однаковими для всіх позицій рас-розглянутих послідовностей. Природно, це 

припущення  може, взагалі кажучи, і не дотримуватися. Розглянемо приклад з 

послідовностями 1-5 (рис 1.3.1). 

 

Рис. 1.3.1. Послідовності 1-5 

Як видно, послідовності 1-5 відрізняються один від одного на один 

нуклеотид - або в позиції 6, або в позиції 15. При цьому в обох цих позиціях 

послідовності 1 знаходиться нуклеотид А. Розглянуті нами раніше моделі 

виходять з того, що частоти замін нуклеотиду на інший нуклеотид можуть і 

різнитися залежно від замінного і замінює нуклеотиду, але ці частоти однакові 

для будь-якої позиції. Однак, розглядаючи даний приклад, можна припустити, 

що при еволюції послідовностей 1-5 заміни в позиції 6 відбувалися частіше, 

вимагали менше часу, ніж заміни в позиції 15. Відповідно можна припустити, що 

еволюційна дистанція між послідовностями 1 і 5 більше дистанції між 

послідовністю 1 і послідовностями 2-4, незважаючи на те, що послідовність 1 

відрізняється від послідовностей 2-4 і 5 на один нуклеотид. 

Таким чином, при розрахунку еволюційних дистанцій можна 

враховувати не тільки різну частоту різних типів замін, але і різну ймовірність 

замін в різних позиціях. Так, можна очікувати, що частота замін в ділянках 

послідовності, що кодують антигенні детермінанти, буде, взагалі кажучи, вище 

(заміни будуть займати менше часу), ніж у дільницях не піддаються імунної 

тиску. Це припущення підтверджено і експериментально. У кодують 



послідовностях заміни в першій і другій позиції кодонів більшості випадків 

будуть несинонимичні, в той час як заміни в третій позиції кодону будуть в 

більшості випадків синонімічні. Експериментальні дані показують, що в 

більшості випадків заміни в третій позиції кодону відбуваються з частотою, в 

рази і десятки разів перевищує частоту замін у першій та другій позиції кодону. 

Можна навести й інші приклади нерівній частоти замін для різних позицій 

послідовності. 

Різниця частот замін в різних позиціях послідовностей можна врахувати 

в будь-який з обговорених нами моделей. Для того, щоб продемонструвати, як це 

розходження частот замін впливає на розрахунок еволюційних дистанцій, 

розглянемо найпростіший випадок для моделі Джукса-Кантора. Припустимо, що 

в розглянутій нами парі послідовностей є два класи позицій, частоти замін будь-

якого нуклеотиду на будь-який інший нуклеотид в яких різні і складають α1 і 

α2 а пропорції позицій цих класів у послідовності становлять відповідно 𝑓1 і 𝑓2. 

У такому випадку, за моделлю Джукса-Кантора, середня пропорція однакових 

нуклеотидів в цих двох послідовностях через час t буде становити 

𝐼 =  𝑓1𝐼1 + 𝑓2𝐼2 , 

де 𝐼1  і 𝐼2  - пропорції однакових нуклеотидів першого і другого класу, 

відповідно розраховуються шляхом підстановки α1  і α2 замість α  у формули 

моделі Джукса-Кантора, наведені в розд. 1.3.2. 

Аналогічно може бути переписана і формула для розрахунку дієтичних 

дистанцій між послідовностями. 

Очевидно, що графіки таких функції будуть відрізнятися від графіків 

функцій, в якій частота замін у всіх позиціях Однакова. Для демонстрації цього 

припустимо, що в аналізованих послідовностях в 5% позицій не відбувалося 

замін в силу, наприклад, функціональної значимості цих позицій (тобто мутації в 

цих позиціях відбувалися, але приводили до втрати білком своїх функцій і 

видаленню цих мутацій з популяції). Таким чином, для пропорції нуклеотидних 

позицій 𝑓1 = 0.05 частота замін α буде дорівнює 0. Як показано при обговоренні 

моделі Джукса-Кантора, при прямуванні t до нескінченності у випадку рівної 



частоти замін у всіх позиціях 𝐼  прагне до 0,25. Очевидно, що в розглянутому 

прикладі з 𝛼 =  0 для 5% позицій, пропорція однакових нуклеотидів буде 

прагнути до 0,25 тільки в інших 95% позицій, а нуклеотиди в цих 5% позицій з 

часом за визначенням будуть залишатися однаковими. Таким чином, для всіх 

позицій сумарно пропорція однакових нуклеотидів I буде прямувати не до 0,25, а 

до 0.05  1 +  0.95 ×  0.25 =  0.2875. Зрозуміло, що в реальних випадках варіації 

в частоті замін в різних позиціях можуть описуватися і більш складно. У 

загальному випадку мова йде не про декількох класах позицій з різною частотою 

замін, але про якийсь вірогіднісний розподіл частот замін в різних позиціях. 

Передбачається, і для ряду послідовностей показано, що частота замін в різних 

позиціях варіює згідно Г (гамма)-Розподілу (Г-distribution) [Uz2ell and Corbin, 

1971; Jin and Nei, 1990; Tamura and Nei, 1993; Wakeley, 1993]. Вивчення цього 

розподілу є предметом вищої математики. При 𝛼 <  1 , Г-розподіл приймає 

форму експоненціального розподілу. Перекладаючи це в варіації частот замін, 

можна говорити про випадок, коли для значної пропорції позицій частоти замін 

близькі до 0. При збільшені α, Г-розподіл може бути приблизно описано 

нормальним розподілом. Таким чином, можна говорити про випадок, коли для 

значної пропорції позицій частота замін близька до середньої, але є деяка 

пропорція позицій, частоти замін в яких значно більше (мінливі, варіабельні 

позиції) і значно менше (консервативні позиції) середньої частоти замін. 

Якщо в розглянутій групі послідовностей частоти замін в різних позиціях 

варіюють згідно Г-розподілу, то параметр а може бути врахований при 

розрахунку генетичних дистанцій між послідовностями згідно описаним вище 

моделями. У таких випадках говорять про Г-дистанції для моделі Джукса-

Кантора, що розраховується за формулою 

𝐷 =
3

4
𝑎 ((1 −

3

4
𝑝)

−
1
𝑎

− 1), 

Г-дистанції для моделі Кімури, що розраховується за формулою 

𝐷 =
𝑎

2
((1 − 2𝑃 − 𝑄)−

1
𝑎 +

1

2
(1 − 2𝑄)−

1
𝑎 −

3

2
). 



Встановлення значення параметра а для аналізованої групи 

послідовностей є окремим завданням. Більше того, питання про те, варіює чи 

частота замін у всіх випадках, згідно Г-розподілу, залишається значною мірою 

відкритим. Ряд розповсюджених комп'ютерних програм для філогенетичного 

аналізу (наприклад, програма MEGA) надає досліднику можливість 

розраховувати Г-дистанції і використовувати ці дистанції в філогенетичному 

аналізі, але не включають в себе алгоритмів для розрахунку α. Замість цього 

можна або розрахувати значення а за допомогою спеціальних програм - 

наприклад, програми GZ-GAMMA, або використовувати значення α, 

розраховане раніше для родинної групи послідовностей. Можна і просто 

використовувати значення α, виходячи із загальних відомостей про варіації 

частот замін в різних позиціях аналізованої групи послідовностей. Для простоти 

можна використовувати одне з трьох значень α: 0.5, 1 або 2, залежно від того, чи 

передбачається дослідником, що відмінності в частотах замін в різних позиціях є 

великими, помірними або невеликими відповідно. 

 

1.3.7. Порівняння різних моделей 

Незважаючи на велику кількість еволюційних моделей, не існує моделі, 

яка була б оптимальна для будь-якого випадку, однаково хороша при аналізі 

будь-якої групи послідовностей. Взагалі кажучи, більш складні моделі описують 

експериментальні дані краще. Однак це не означає, що на практиці завжди слід 

віддавати перевагу більш складним моделям. Насамперед у ряді випадків більш 

прості і більш складні моделі дають практично однакові результати. Так, при 

невеликих спостережуваної дистанції між послідовності (скажімо, при р <0.05), 

модель Джукса-Кантора дає практично однакові з моделлю Кімури і Г-

дистанціями результати, незалежно від відмінності частот транзицій і 

трансверсій і варіації в частоті замін між позиціями. У той же час більш складні 

моделі вимагають розрахунку більшого числа параметрів, кожен з яких 

розраховується зі стандартним відхиленням, що веде до зростання підсумкового 

стандартного відхилення при розрахунку дистанції. Малий розмір 



експериментальної вибірки (відносно короткі послідовності) набагато сильніше 

впливає на більш складні моделі (помилка вибіркового дослідження). Очевидно, 

що додаткові допущення  можуть викликати і збільшення помилки при 

розрахунках. 

Порівнянню різних методів розрахунку генетичних дистанцій і розробці 

статистичних підходів до вибору еволюційної моделі за допомогою 

комп'ютерних симуляцій був присвячений ряд робіт [Goldman, 1993; Zharkikh, 

1994; Posada and Crandall, 2001b]. При такому підході комп'ютерна програма 

генерує якусь послідовність і випадковим чином виробляє в ній заміни 

відповідно до заданого дослідником алгоритмом: певним ставленням числа 

транзицій і трансверсій, різною ймовірністю замін для різних нуклеотидів і т.д. 

Оскільки при такій симуляції відомо число замін, зроблених комп'ютерною 

програмою, відома справжня еволюційна дистанція, то існує можливість 

порівняти, наскільки точно різні еволюційні моделі її встановлюють. 

Узагальнюючи ці роботи, відзначимо, що на практиці при виборі 

еволюційної моделі можна керуватися такими принципами: 

1) якщо різні моделі дають приблизно однакові результати, слід 

використовувати більш просту модель, що має меншу дисперсію; 

2)  при дистанціях до 0,05 можна використовувати модель Джукса-

Кантора; 

3)  при зростанні дистанції до 0,3, можна використовувати модель 

Джукса-Кантора при невеликому відношенні числа транзицій і трансверсії 

(скажімо, менше 2). Якщо відношення транзицій і трансверсії більше 2, і число 

порівнюваних нуклеотидів велике, то слід використовувати модель Кімури; 

4)  якщо дистанції вище, а вміст чотирьох нуклеотидів значно 

відрізняється від 25%, при невеликому відношенні числа транзицій і трансверсії 

слід використовувати модель Таджіми-Ней, при великому - моделі Тамуров 1 

або Тамуров-Ней; 

5)  при дистанціях вище 0,3 і варіаціях в частоті замін в різних позиціях, 

слід використовувати Г-дистанцій 



6)  хорошим правилом є використовувати декілька раз-особистих 

моделей, і в разі, якщо їх результати значно відрізняються один від одного - 

встановити причину цього. 

При зростанні дистанції вище 1, тобто коли в кожній позиції в 

середньому сталася більш ніж одна заміна, жодна з моделей не буде давати 

надійних результатів. У таких випадках говорять про вплив ефекту насичення 

нуклеотидних замін. Власне, вплив цього ефекту починають визначатися вже 

при менших нуклеотидних дистанціях між послідовностями. Це буде пов'язано і 

з труднощами (ненадійністю) вирівнювання таких послідовностей, і з великим 

стандартним відхиленням при розрахунку дистанції. У таких випадках для 

встановлення еволюційних відносин між формами життя слід використовувати 

менш мінливі ділянки геному, або використовувати аналіз або амінокислотних 

послідовностей, або несинонімічних позицій. 

Розроблені та математичні підходи, що дозволяють оце-нить придатність 

тієї чи іншої еволюційної моделі для аналізу конкретної групи послідовностей і 

встановити параметри цієї моделі. Такі підходи засновані, зокрема, на 

статистичному порівнянні функцій правдоподібності різних еволюційних 

моделей, і включені, наприклад, в комп'ютерні програми PAML і PAUP *. 

 

  



1.4. Філогенетичний аналіз 

1.4.1. Філогенетичні дерева 

Всі форми життя на Землі, як існуючі, так і вимерлі, мають спільне 

походження, і їх еволюційна історія - це порядок їх дивергенцій від спільних 

предків (рис. 1.4.1). Чим менше давно дві форми життя дивергували від 

загального; предка - тим вони більш споріднені між собою. 

Завданням філогенетичного аналізу є відтворення, реконструкція 

еволюційної історії - родинних зв'язків, відносин між формами життя - і 

датування еволюційних подій, моментів дивергенцій. У філогенетичних 

дослідженнях еволюційні відносини між формами життя представляють у 

вигляді філогенетичних, або еволюційних,  дерев. 

Структура філогенетичного дерева представлена на рис. 1.4.2, а. 

Філіпченкове дерево складається з внутрішніх і зовнішніх гілок, вузлів, і, якщо 

дослідником обрана відповідна опція - кореня (рис. 1.4.2, а, б). Порядок всіх 

гілок дерева називають його топологією. Внутрішні гілки з'єднують внутрішні 

вузли, зовнішні гілки ведуть безпосередньо до об'єктів дослідження. Об'єктами 

філогенетичного дослідження можуть бути гени або їх ділянки, нуклеотидні або 

амінокислотні послідовності, організми, популяції, індивідууми, штами вірусів і 

т. д. Ці об'єкти дослідження називають оперативними таксономічними 

одиницями. 

Дерева з корінням відображають напрям еволюції, порядок 

брунькування, відгалуження різних еволюційних; ліній (див. рис. 1.4.3, а). 

Дерева без кореня показують родинні стосунки між аналізованими 

послідовностями але не напрямок еволюції (див. Рис. 1.4.3, б). 

Відзначимо, що напрямок від кореня до листя дерева є напрям по 

низхідній лінії (аналогічно генеалогічному дереву, від предків до нащадків). 

Напрямок від листя до кореня - висхідна лінія від нащадків до предків. 



 

Рис. 1.4.1. Дерево життя по Геккелю [Haeckel, 1879] 



 

Рис. 1.4.1. Філогенетичні дерева, що відображають еволюційні відносини між ОТU. 

(а) Показані елементи топології і масштаб дерева. Виділено горизонтальні гілки, 

що з'єднують ОТU1 і ОТU5. Їх сумарна довжина дорівнює еволюційної дистанції 

між ОТU1 і ОТU5. (б) Те ж дерево без кореня, (в) Філогенетичні відносини між 

послідовностями А-I. Показані приклади груп послідовностей, що формують 

філогенетичні кластери. Вузли (послідовності) 1 -8 є предками кластерів 

послідовностей, розташованих нижче в дереві. Так, вузол 3 є останн ім спільним 

предком послідовностей А – D 

 

Внутрішній вузол являє собою останнього спільного предка для 

послідовностей, що відгалужуються від (тобто знаходяться нижче) цього вузла 

(див. Рис. 1.4.2, в). Так, вузол 3 на рис. 1.4.2, в є останнім спільним предком 

послідовностей А-D. Внутрішні вузли відображають моменти дихотомії, 



біфуркації між двома нижчерозташованими еволюційними лініями: після цього 

моменту, їх еволюція йшла незалежно один від одного, відбулася дивергенція 

двох еволюційних ліній (якщо аналізуються біологічні види, то говорять про 

процес видоутворення). Так, вузол 3 на рис. 1.4.2, в відповідає поділу 

еволюційних ліній A-С і D. Чим менше сумарна довжина гілок, що з'єднують дві 

послідовності, чим менше внутрішніх вузлів між ними, тим більше вони 

споріднені один одному. Корінь дерева є спільним предком для всіх 

аналізованих послідовностей. Для п OTU, загальне число гілок в 

філогенетичному дереві з коренем складе 2 (n - 1), з яких п гілок будуть 

зовнішніми, n - 2 - внутрішніми. 

Можливість одночасного поділу на три (або більше) лінії, політомія, є 

предметом дискусії: чи дійсно ці лінії відокремилися один від одного в один і 

той же момент часу, або ж це артефакт, наслідок того, що часовий проміжок між 

поділами цих ліній був невеликим , і існуючі дані і методи не дозволяють 

розділити в часі ці події? 

Розглянемо різні варіанти філогенетичних дерев для трьох OTU - 

послідовностей А, В і С (рис. 1.4.3). Відзначимо, що топологія дерев на рис. 

1.4.3, а, б однакова, оскільки обидва цих дерева показують філогенетичні 

відносини між трьома послідовностями, порядок їх біфуркацій, однаковим 

чином. Такі дерева називають конгруентними. Для трьох послідовностей 

можливо три неконгруентних дерева, в яких послідовності А і В (див. рис. 1.4.3, 

а, б), А і С (рис. 1.4.3, в), В і С (рис. 1.4.3 , г) більш споріднені один одному. 

Таким чином, для трьох OTU існують три різних (неконгруентних) 

дерева з корінням і одне дерево без кореня. При збільшенні числа аналізованих 

OTU число можливих Дерев зростає відповідно до формул 

𝑁𝑅 =
(2𝑛 − 3)!

(2𝑛−2(𝑛 − 2)!
 𝑖 

𝑁𝑈 =
(2𝑛 − 5)!

(2𝑛−3(𝑛 − 3)!
   

де n - число аналізованих OTU, a  𝑁𝑅  і 𝑁𝑈 - число можливих дерев з 



коренем і без кореня відповідно. Уже для десяти OTU число можливих дерев з 

коренем і без кореня перевищує 34 мільйони і 2 мільйони відповідно. Для 100 

OTU число можливих дерев з коренем перевищує розрахункове число атомів у 

видимій частині Всесвіту. Тільки одне з цих дерев є істинним. 

 

 

 

Рис. 1.4.3. Філогенетичні дерева для трьох ОТІ. (а ~ г) - прямі масштабовані дерева з 

корінням, (д) - прямокутне масштабоване дерево з коренем, (ж) - прямокутне 

немасштабоване дерево з коренем, (ж) - масштабоване дерево без кореня. Топології I дерев 

(а) і (б) однакові і відрізняються від топологій дерев (в) і (г) 

 

За вибором дослідника довжина гілок дерева може відображати, т. Е. 

Бути пропорційною (рис. 1.4.3, а-д і ж), або відбивати (рис. 1.4.3, е) еволюційну 

дистанцію (число нуклеотидних замін, число інших еволюційних подій) або час 

після дивергенції OTU. У першому випадку говорять, що дерево масштабоване, 

у другому - немасштабоване. У немасштабованому дереві довжина всіх гілок 

однакова, такі дерева показують тільки порядок біфуркацій. 

Дерева з корінням можуть бути зображені як прямі (ріс.1.4.3, а-г), так і 

прямокутні (ріс.1.4.3,5 і є). У прямих масштабованих деревах довжина гілок 

відображає число еволюційних подій. У прямокутних деревах значущі тільки 

довжини горизонтальних гілок, а вертикальні гілки полегшують презентацію 

дерева. Таким чином, в прямокутних масштабованих деревах для визначення 



еволюційних дистанцій між двома OTU потрібно виміряти суму довжин усіх 

з'єднують їх горизонтальних гілок. Як приклад на рис. 1.4.2, а всі горизонтальні 

лінії, що з'єднують ОTU1 і OTU5, виділені. Їх сумарна довжина відображає 

еволюційну дистанцію між ОTU1 і OTU5. 

Для визначення положення кореня дерева можна використати зовнішню 

групу - одну або декілька OTU, відокремлені від загального дерева свідомо 

раніше (але бажано не набагато раніше) аналізованих OTU. Так, при вивченні 

філогенетичних відносин між плацентарними ссавцями в якості зовнішньої 

групи можна використовувати сумчастих ссавців, при вивченні еволюційних 

відносин між людиною, горилою і шимпанзе - орангутана. 

Залежно від топології дерева або його частини говорять про 

зіркоподібних і кактусоподібних филогенетических відносинах між аналізованих 

OTU. Відмінності між цими тополягіями представлені на рис. 1.4.4, на прикладі 

аналізу послідовностей астровірусамі [Lukashov and Goudsmit, 2002а]. Для 

зіркоподібної топології характерні короткі внутрішні галузі при відносно довгих 

зовнішніх гілках, тобто близькість до політомії, при якій різні еволюційні гілки 

відбруньковуються практично з однієї точки. Такі філогенетичні відносини 

описують випадки еволюційної радіації - значного і швидкого (в масштабах часу 

еволюції) зростання генетичного різноманіття в деякій групі живих систем. 

Прикладом еволюційної радіації є різке збільшення різноманітності 

плацентарних Ссавцям в палеоцене. Зіркоподібні філогенетичні відносини 

спостерігаються і між варіантами мінливих вірусів (ВІЛ-1) в ході епідемії. Для 

кактусоподібної топології характерна наявність довгих внутрішніх гілок - 

стовбура, брунькування зовнішніх гілок від якого проходить через значні 

проміжки часу. 

У філогенетичних деревах виділяють кластери, що з'єднують групи OTU, 

що мають спільного предка. Інакше таку групу, кластер, називають поклажі. Так, 

на рис. 1.4.2, в, послідовності А і В формують кластер, або кладу послідовності 

А-G формують кластер, а, скажімо, послідовності D-G - кластер не формують. 

Групу OTU називають монофілетичної, якщо ця група об'єднує всі OTU, що 



походять від одного спільного предка (т. Е. Кластер послідовностей). Скажімо, 

групи послідовностей А-D або А-G на рис. 1.4.2, в є монофілетична групами, 

об'єднавчими всіх нащадків спільних предків - вузлів 3 і 4 відповідно. Сам 

загальний предок також входить в монофілетична групу. Якщо група 

складається з OTU, що мають різних останніх спільних предків, то вона є 

поліфілетичною. Група послідовностей А, В, Н і 1 на рис. 1.4.2, в є поліфілетною 

групою, оскільки включає в себе послідовності, що мають різних спільних 

предків: послідовності А і В, для яких останнім спільним предком був вузол 1, і 

послідовності Н і I, для яких останнім спільним предком був вузол 7. Якщо ж 

група складається з OTU, що мають спільного предка, але не включає в себе всі 

OTU, що походять від цього предка, то така група є парафілетною. Так, групи 

послідовностей В-D і С-G на рис. 1.4.2, е є парафилетичні. Обидві групи мають 

одного спільного предка - вузли 3 і 4 відповідно, але не включають в себе всі 

послідовності, що походять з цих вузлів. У першому випадку в групу не 

включена послідовність А, що розділяє з групою В-D загального предка, вузол 3, 

у другому випадку - послідовності А і В, що розділяють з групою С-G загального 

предка, вузол 4. монофілетична група повинна включати всіх нащадків одного 

загального предка. Парафілетичну групу можна отримати шляхом виключення з 

монофілетичної групи однієї монофілетичної підгрупи. Ці визначення важливі 

для розуміння принципів еволюційної класифікації форм життя. 



 

Рис. 1.4.4. Приклади зіркоподібній і кактусообразной топології в філогенетичному 

дереві астровірусамі. Представлені дерева без кореня (а) і з коренем (б), побудовані при 

аналізі orf2 астровірусами людини серотипів 1-8 (HAstVl-8), кішок (FAstV), свиней (PAstV). 

овець (OAstV), індиків (TAstV-1 і 2), і вірусів нефриту птахів (ANV і ANV-2). Філогенетичні 

відносини між астровірусами людини характеризуються зіркоподібній топологією, для 

відносин між астровірусамі тварин і птахів характерна кактусоподібна топологія. За 

Лукашову та Годсміту [Lukashov and Goudsmit, 2002а] 

 

Філогенетичні відносини між якими-небудь генами в аналізованої групі 

форм життя можуть і відлитися від філогенетичних відносин між самими 



формами Життя, їх еволюційними лініями. Так, наприклад, один з генів може 

мати рекомбінантні походження, а інші - ні. Таким чином, філогенетичні дерева, 

побудовані для якоїсь групи форм життя при аналізі різних ділянок їх генома, 

можуть мати і різні топології. 

  



РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ 

3.1. Загальний опис програмного продукту  

Веб-ресурс був створений з використанням HTML, CSS та JavaScript і 

складається з двох веб-сторінок – для нуклеотидних та для амінокислотних 

послідовностей.  

Скрипт працює з послідовностями, що записуються у TextArea – елемент на 

формі веб-сторінки. Після зчитування двомірного масиву послідовностей, скрипт 

перетворює матрицю на строки. Потім кожен елемент кожної строки по індексно 

порівнюється з відповідним елементом інших строк, відповідно до обраного 

метода розрахунку генетичних дистанцій. 

На кожному кроці розрахунку, у відповідні клітини матриць висновку 

заносяться значення параметрів. Результатом роботи веб-сторінки є матриця 

генетичних дистанцій відповідно до методу, що запитував користувач. 

3.2. Інтерфейс програмного продукту та інструкція користувача 

Інтерфейс веб-ресурсу (рис. 3.2.1,а та рис. 3.2.1,б) складається з двох 

подібних сторінок, що зв’язані посиланнями одна на  одну – сторінка для 

розрахунку генетичних дистанцій у нуклеотидних послідовностях (nucleotide 

sequences)  та сторінка для розрахунку генетичних дистанцій у амінокислотних 

послідовностях (aminoacid sequences). 

На сторінках є поле для вводу послідовностей, кнопки запуску скрипта, що 

відповідають кожна своєму методу (P-distance, Djuks-Kantor, Kimura, Heming, 

Levinstain) та посилання на другу сторінку. Всі підказки та роз’яснення приведені 

там же англійською. 

Одразу при завантаженні сторінки кнопки розрахунку неативні. Вони 

стають активними після заповнення поля для вводу генетичних послідовностей. 



 

Рис. 3.2.1, а. Сторінка для розрахунку генетичних дистанцій для  амінокислотних 

послідовностей  

 

Рис. 3.2.1, б Сторінка для розрахунку генетичних дистанцій для  нуклеотидних 

послідовностей  



Після вводу послідовностей та натискання однієї з кнопок ініціалізації 

розрахунку на сторінці виводиться матриця дистанцій. Приклад роботи сторінки 

приведено на рис. 3.2.2. 

 

 

Рис 3.2.2. Приклад роботи сторінки для розрахунку генетичних дистанцій для  

нуклеотидних послідовностей (метод Джукса -Кантора) 

 

3.3.  Особливості експлуатації програмного продукту 

 Оскільки програмний продукт було реалізовано за допомогою базових 

елементів HTML і JavaScript, бібліотеки для яких є на кожному персональному 

комп’ютері, його експлуатація не вимагає від користувача жодних завантажень, а 

лише встановлений браузер та доступ до інтернету.  



 Даний програмний продукт реалізує другий із трьох кроків 

філогенетичного аналізу, якими є: вирівнювання біологічних послідовностей, 

розрахунок генетичних дистанцій і побудова філогенетичних дерев. 

 Хоча відбувалося тестування програмного продукту і виправлення всіх 

знайдених недоліків, після введення в експлуатацію можливе появлення нових 

можливостей модифікації та покращення програмного продукту.  

  



РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ 

Вступ 

 

Дана дипломна робота була виконана на базі Факультету Біомедичної 

Інженерії. Метою роботи є програмна реалізація системи розрахунку 

генетичних дистанцій біологічних послідовностей з її використанням у 

навчальному процесі в ході викладання дисципліни Біоінформатики на  

факультеті ФБМІ. 

В цьому розділі розглядаються норми та заходи з охорони  праці й техніки 

безпеки для комп’ютерної лабораторії, які впливають на потенційно шкідливі та 

небезпечні виробничі фактори, що при певних умовах можуть негативно 

вплинути на організм користувачів у лабораторії в процесі  використання 

результатів даної дипломної роботи [1]. 

4.1 Загальна характеристика комп'ютерної лабораторії при 

написанні програмного продукту 

 

Комп’ютерна лабораторія №1-01янг-Пол. знаходиться на першому поверсі 

п'ятиповерхової будівлі за адресою вул. Академіка Янгеля, 16/2. Приміщення 

сухе, не запилене, підлога вкрита лінолеумом та не проводить електричний 

струм. На рисунку 8.1 зображено план приміщення. Параметри та основні 

елементи комп’ютерної лабораторії відображенні в таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1 - Параметри та основні елементи лабораторії 

Параметр Значення 

Розміри 

приміщення 

5,9м×3,7м×2,8м 

Кількість 

працюючих 

19ч.: 1 викладач, група студентів до 18 ч. 

Площа 5,9м ×3,7 м=21,8 м2 

Об'єм приміщення 21,8 м 2 × 2,8 м =61 м3 
 

Перелік предметів у приміщенні зазначено в таблиці 4.2. 

 



Таблиця 4.2 - Перелік найменувань на плані аудиторії 

Номер Кількість Назва елементу Характеристика 

1 9 Ноутбук студента Lenovo B570,   378 мм   x   

252 мм, Pentium     B960     Sandy     

Bridge, 2200 МГц,     Li-Ion,    15.6    

дюйм (1366x768) 

2 1 Ноутбук 

викладача 

ASUS  X54L,   378 мм  x   

253 мм, 

Pentium     B950     Sandy     

Bridge, 2100 МГц,  2600 мАч,  

15.6 дюйм (1366x768) 3 10 Стіл 1,3м x 0,6м 

4 20 Стілець 0.5м х 0.55м х 0.5 м 

5 1 Вікно 1,5м x 1,7м 

6 1 Двері 2,1м x 0,85м 

7 1 Дошка 1,7м x 1,2м x 0,03м 

8 2 Освітлювальна 

лампа 

4    люмінесцентні    світильника, 

тип      ПРА:     електромагнітний, 

потужність 72 Вт 

9 1 Батарея Чавунний радіатор МС-140, 

тепловий потік  - 160 Вт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок 4.1 - План лабораторії №1-01 

 

4.2.   Робочі операції 

Виконання лабораторної роботи полягає в отриманні оптимального 

глобального вирівнювання двох  послідовностей методом Нідлмана - Вунша. За 

енергетичними затратами на завдання, робота відноситься до категорії "легка – 

1а". 

4.3.  Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів  

Небезпечні та шкідливі виробничі чинники відповідно до ГОСТ 

12.0.003-74 [2] за природою дії поділяються на 4 групи, що вказані в 

таблиці 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 4.5 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактори 

Фізичні Хімічні Біологічні Психофізіологічні 

Мікроклімат, освітлення, 

шум, електронебезпека, 

пожежонебезпека 

Відсутні Плісеневі 

гриби 

Розумове 

перенапруження, 

монотонність праці 

4.3.1. Мікроклімат 

 

Джерелом тепла і вологості в приміщені є електрообладнання, зовнішні 

погодні умови та працюючі в аудиторії люди. Зoвнішнім джерелoм надлишкoвoгo 

тепла є сoнячна радіація в світлий час дoби. Джерела зміни мікроклімату та 

заходи нормалізації вказані в таблицях 

4.6 та 4.7 відповідно. 

Рoбoта, що виконується в даному приміщенні, відноситься дo категoрії 

легка Іа. 

 

Таблиця 4.6 – Джерела та наслідки зміни мікроклімату 

Джерело Наслідок 

У 

технічному 

обладнанні 

Нагрів радіаторів у 

ноутбуках 

Значне зростання температури на 

робочому місці. Погіршення роботи 

процесора та знашування інших елементів 

ноутбука. 

У 

приміщенні 

Низька 

температура на 

вулиці 

Зниження температури всередині 

приміщення, підвищення ризику 

простудних захворювань. 

Висока 

температура на 

вулиці 

Підвищення температури  всередині 

приміщення, дискомфорт працюючих. 

Природна 

вентиляція 

Підвищення ризику простудних 

захворювань. Сильні пориви вітру 



 

Оптимізувати параметри мікроклімату проблематично через погану 

теплоізоляцію та погану ефективність заходів нормалізації параметрів 

мікроклімату.  

Найслабшим елементом у захисті від низьких температур є вікна, що 

пропускають холодне повітря усередину. Швидкість руху повітря у теплий період 

року значно підвищується через процедуру вентиляції приміщення.  

 

Таблиця 4.7 – Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату 

Вид заходу Засоби подолання небезпеки 

 

 

 

Технічні 

заходи 

У 

технічному 

обладнанні 

 

 Застосовуються кулери 

(DFS531205HC0T,  AD07105HX09KB00 

(DC05V 0,45A)) в ноутбуках. 

 

 

У 

приміщенні 

У 

холодний 

період 

року 

Опалення   (1   чавунний   радіатор   

МС- 140). Теплоізоляційний шар 

паралону на вікнах. 

Встановити термозберігаючі 

склопакети та теплоізоляційний шар 

(гіпсокартонові стіни, тощо). 

У теплий 

період 

року 

Штори на вікнах.  Природна 

вентиляція (вікно). 

Встановити кондиціонер або 

вентилятор.  

  

Організаційні заходи 

Організовувати        щоденне        

вологе прибирання  приміщення,  

оптимізувати кількість працюючих в 

приміщенні. 

ЗІЗ Непередбачені 

 

заважають роботі з паперами. 



4.3.2 Освітлення 

В даному приміщені проводиться виконання лабораторних робіт. Основна 

частина роботи проводиться з зображеннями на екрані ноутбуку. Розмір екрану - 

15.6 дюйм (1366x768). Фон програми світлий, точність зорової роботи середня. 

Джерела шкідливих умов та їх наслідки представлені в таблиці 4.4. Заходи 

подолання шкідливих умов наведені в таблиці 4.9.  

 

Таблиця 4.8 – Джерела шкідливих умов та наслідки 

Джерело Наслідок 

Надмірна 

яскравість світла 

Погіршення зору працюючих, зниження 

працездатності. 

Недостатнє місцеве 

освітлення 

 

Таблиця 4.9 – Заходи подолання шкідливих умов 

Вид заходу Засоби подолання небезпеки 

 

 

Технічні 

заходи 

У технологічному 

обладнанні 

Антиблікове покриття екранів 

ноутбуків 

У приміщенні Природне освітлення (вікна). 

Штучне освітлення (8 

люмінісцентних лінійних 

світильників типу ПРА потужністю 

72 Вт) 

 

Організаційні заходи 

Проведення планово-

попереждувальних ремонтів та 

оглядів світильників. 

ЗІЗ Непередбачені 

 

 



4.3.3 Шум  

Джерела шуму: ноутбук, зовнішній шум. Шум у кабінеті є постійним. 

Кількість працюючих не повинна перевищувати 19 чоловік. Джерела та наслідки 

шуму вказані в таблиці 4.10. Заходи подолання шуму представлені в таблиці 4.11. 

 

Таблиця 4.10 – Джерела та наслідки шуму  

Джерело Наслідок 
Зовнішній шум Відволікання уваги працюючих 

Кулер ноутбука Завада сконцентрованості 

Компьютерна 

миша 

 

Встановлені в аудиторії вікна пропускають шум з вулиці. Всередині 

аудиторії джерела шуму не чинять значної дії.  

 

Таблиця 4.11 – Заходи подолання шуму 

Вид заходу Засоби подолання небезпеки 

 

 

Технічні 

заходи 

У технологічному 

обладнанні 

Змазка кулерів, що знаходяться в 

ноутбуках. 

Встановити безшумні комп’ютерні 

миші. 

У приміщенні Встановити металопластикові вікна. 

 

Організаційні заходи 

Зменшити кількість працюючих  в  

приміщенні, проведення планово - 

попереджувальних    оглядів та 

ремонтів обладнання.  Запобігати 

проводенню ремонтних робіт у 

сусідніх приміщеннях під час 

використання аудиторії. 

ЗІЗ Непередбачені 



4.3.4 Електромагнітне випромінювання 

 

У робочому кабінеті присутнє незначне електромагнітне випромінювання. 

Джерела та наслідки небезпеки вказані у таблиці 4.12. Заходи подолання 

небезпеки вказані в таблиці 4.13. 

 

Таблиця 4.12 – Джерела та наслідки електромагнітного випромінювання 

Джерело Наслідок 
Електромагнітне 

випромінювання 

від 

електропроводки 

Незначна негативна дія на організм працюючих 

Електромагнітне 

випромінювання 

від ноутбука 

 

 

Таблиця 4.13 – Заходи безпеки 

Вид заходу Засоби подолання небезпеки 

Технічні заходи Використання «сплячого режиму» 
Організаційні заходи Робити перерви в роботі 
ЗІЗ Непередбачені 

4.3.5 Електронебезпека 

За ступенем небезпеки ураженням електричним струмом дане приміщення 

відноситься до приміщень без підвищеної небезпеки. Кількість ноутбуків на 

одній лінії не перевищує чотири. 

В приміщенні все обладнання підключено до мережі змінного струму 

напругою 220 Вт. Джерела та наслідки електронебезпеки вказані у таблиці 4.14. 

 

Таблиця 4.14 – Джерела та наслідки електронебезпеки 

Джерело Наслідок 
Пошкоджені 

електропровідні кабелі 

Ураження електричним струмом 



Елементи ноутбука, що 

знаходяться під напругою 

 

Приміщення сухе, не запилене, вологість не перевищує 75%. У 

відповідності до категорії приміщення використовуються міри електробезпеки, 

що вказані в таблиці 4.15. 

 

Таблиця 4.15  – Заходи і засоби захисту від ураження електричного струму 

Вид заходу Засоби подолання небезпеки 

Технічні заходи Використовувати    приховану    та    

ізольовану проводку,   освітлювані   лампи   

встановлені   на висоті 3м 

Організаційні 

заходи 

Інструктаж з ТБ 

ЗІЗ Непередбачені 

 

4.3.6 Пожежна безпека 

Джерела пожежної небезпеки: батарея, ноутбук, джерела свіла, дерев’яний 

стіл, крісло. Причинами пожежонебезпеки  може бути коротке замикання мережі. 

Характеристика пожежної небезпеки приведена в таблиці 4.16. 

Таблиця 4.16 – Характеристика пожежної небезпеки 

Категорія пожежної 

небезпеки приміщення 

В (пожежонебезпечне) 

Клас

 пожежонебезпечної 

зони 

Клас ІІ-ІІа 
 

Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85 [5], шляхи 

евакуації людей при пожежі для даного приміщення відповідають встановленим 

нормам. 

Заходи необхідні для пожежної безпеки при роботі вказані в таблиці 4.17. 

 

Таблиця 4.17 - Заходи безпеки 



Вид заходу Засоби подолання небезпеки 

Технічні заходи Вогнегасник ОУ-3, вільний доступ до 

мережних рубильників    та    вимикачів,    у    

коридорі    –  пожежний   кран   та   рукав,   

датчик   теплової пожежної сигналізації КИ-1 Організаційні 

заходи 

Інструктаж з ТБ та періодичний контроль 

знань про  правила  пожежної  безпеки,  план  

евакуації при пожежі 

ЗІЗ Непередбачені 

 

Висновок 

У цій частині дипломної роботи були розглянуті умови роботи та техніка 

безпеки в комп'ютерній  лабораторії. Створені умови мають забезпечувати 

комфортну роботу. На підставі вивченої літератури з даної теми, були визначені 

можливі небезпечні та шкідливі умови мікроклімату, освітлення, рівня шуму, 

електромагнітного випромінювання, електро- та пожежної безпеки.  Дотримання 

умов, що визначають оптимальну організацію аудиторії, дозволить зберегти 

вискоку працездатність протягом учбового дня. 

 

 


