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Populáció = egyedek egy adott csoportja

Az egyedek eltérnek egymástól morfológiailag, de viselkedésüket tekintve is 
= genetikai különbségek

Fenotípus = külső jellegek – morfológia, anatómia, fiziológia, viselkedés

Genotípus = a genetikai háttér (DNS – dezoxiribonukleinsav, RNS - 
ribonukleinsav)

A fenotípus nem mindig feleltethető meg genotípusos eltéréseknek. Eltérő 
körülmények eltérő fenotípust eredményezhetnek azonos genotípus 
esetében is.



  

A populáción belüli genetikai variabilitás okai:
- mutációk
- rekombinációk

Alapfogalmak:
- lókusz – egy kromoszóma adott régiója, a gén
- allél – egy adott gén változata, a különböző allélok 
gyakran eltérő fenotípust is eredményeznek. Több is 
lehet egy populációban, ált. egy dominál
- haplotípus – egy egymással kapcsolt géncsoport, 
vagy a kromoszóma egy adott régiója, amely 
általában együtt, kapcsoltan öröklődik.

A Linanthus parryae 
Kaliforniában élő növényfajnál a 
virág eltérő színét egy-egy allél 
határozza meg.



  

Genetikai variabilitás

ha egy populáció több allélt is tartalmaz, az allélgyakoriságok 
meghatározzák a gamétatípusok gyakoriságát, ami a maga során a 
következő nemzedék allélgyakoriságát határozza meg.



  

A Hardy-Weinberg egyensúly

alapeset:
- diploid faj – 1000 egyed van a populációban
- két allél (A1 és A2) – három genotípus: A1A1, A1A2, A2A2

- 400 egyed A1 homozigóta (D), 400 egyed heterozigóta (A1A2) (H) és 200 egyed 
A2 homozigóta (R)
- a két allél gyakorisága p és q, ahol p+q = 1, ahol p = 0.6, q = 0.4
(400x2+400+400+200x2 = 2000, azaz 1200+800 = 2000, azaz p = 1200/2000 = 
0.6, q = 800/2000 = 0.4)

- D gyakorisága 0.4, H gyakorisága 0.4 és R gyakorisága 0.2, ahol D+H+R = 1



  

A Hardy-Weinberg egyensúly

szabályok:
- minden genotípus azonos mértékben 
van jelen hímekben, nőstényekben
- a párzás random, nincs preferencia 
bizonyos genotípus iránt = pánmixia, 
pánmiktikus populáció

EBBEN AZ ESETBEN AZ 
ALLÉLGYAKORISÁGOK NEM 
VÁLTOZNAK EGYIK GENERÁCIÓRÓL 
A MÁSIKRA!

Az egyensúlyi helyzete a 
genotípusoknak:
p2 +2pq + q2 = 1
Hardy-Weinberg egyensúly

Ha változásokat tapasztalunk, akkor nem 
áll fenn a Hardy-Weinberg egyensúly, 
vagyis a feltételek sem teljesülnek!

p2 +2pq + q2 = 1

vagyis

0,36 + 0,48 + 0,16
D   +   H   +   R



  

A Hardy-Weinberg egyensúly elmélet alapján bármi legyen egy populáción belül a 
kiindulási allélgyakoriság, ha a párzás random és az allélok előfordulási gyakorisága 
a nemek között nem mutat különbséget, akkor egy generáció után a genotípusok 
gyakorisága egy lókusz két alléljára nézve az a p2 + 2pq + q2 képletnek felel meg

A heterozigóták gyakorisága 
akkor a legnagyobb,

amikor a két allél
gyakorisága megegyezik



  

A Hardy-Weinberg egyensúly meglétének feltételei

1. a párzás random = pánmixia

2. a populáció végtelen nagyságú (vagy nagyon nagy) 
- az éremdobási valószínűségek
- a véletlenszerűségek hatásának minimalizálása

3. nincs immigráció – nincs génáramlás, ami megváltoztathatná az 
allélgyakoriságot

4. Nincs mutáció

5. Minden egyed azonos túlélési és szaporodási valószínűségekkel 
jellemezhető.



  

POPULÁCIÓ

determinisztikus, nem-random 
folyamatok
természetes szelekció

nem-determinisztikus, random 
folyamatok
mutációk
genetikai sodródás

determinisztikus = meghatározható az irány

evolúció



  

Genetikai sodródás

allélfrekvenciákban vagy haplotípusokban bekövetkező random 
fluktuációk

genetikai sodródásra minden természetes populációban sor kerül, 
mivel a természetes populációk végesek

a random változások egyes allélek helyettesítését okozhatják 
újabbakkal, s ezáltal nem-adaptív evolúciót eredményezhetnek



  

A “mintavételi hiba”

Minden utódgeneráció az előző 
generáció “mintavételezése” által 
jön létre.

A mintavétel nem objektív, egyes 
elemek random módon kerülhetnek 
bele, ritkák kieshetnek, de akár bent 
is maradhatnak véletlenszerűen, s 
így egyik generációról a másikra 
változhat gyakoriságuk.

A savanyúcukorka probléma



  

Effektív populációméret

Egy populáció mérete (egyedek száma) nem egyenlő a következő 
generációhoz valóban hozzájáruló (utódokat létrehozó) egyedek 
számával. Ez utóbbi az effektív populációméret.

Elefánfókák: néhány domináns bika párzik az összes
nősténnyel, tehát csak az ő alléljaik kerülhetnek át a
következő generációba. Ebből a szempontból a szubdo-
mináns hímes mintha nem is
léteznének.

Ha a 10000 egyedből csak 1000
szaporodik, akkor az effektív
populációméret csak 1000, hiszen
csupán rajtuk áll vagy bukik a
az allélfrekvenciák módosulása.



  

Az effektív populációméret több okból kifolyólag is kisebb lehet, mint 
az egyedek egyszerű összege:

- a nőstények, hímek által létrehozott utódok számában tapasztalható 
variabilitás

- az 1:1-től eltérő ivararány is csökkenti az effektív populációméretet

- a természetes szelekció – pl. nagyobb egyedeknek több utódja van, 
mint kisebbeknek

- ha a nemzedékek átfednek és a szülők az utódokkal párosodhatnak

- nagymértékű fluktuációk a populációméretben, főleg ha az kicsi. Pl. 
ha a populációméret: 100 → 150 → 25 →150 → 125, akkor az effektív 
populációméret inkább 70 (a harmonikus közép), mint 110, azaz a 
számtani átlag.



  

Az alapító hatás
(Founder effect)

Ha egy populáció mérete valamilyen drasztikus 
hatás eredményeképpen lecsökken (üvegnyak-
hatás), a fennmaradó kis létszámú populációban 
már mások lesznek az allélfrekvencia-viszonyok.

Az új területek kevés egyeddel való benépesülése 
tipikusan ilyen jellegű esemény. Ilyenkor a 
kislétszámú alapító populációban meglévő 
egyébkén ritka allélek gyakorisága később 
megnőhet a genetikai sodródás 
eredményeképpen.

Pl. ritka humán betegségek magas aránya 
kislétszámú telepesből létrejövő későbbi nagy 
népességekben, mint a recesszív genetikai alapú 
hallásdeficit Martha's Vineyard szigeten (USA): 
1/155-re szigetátlag, míg 1/5728-ra az USA átlag.
Sajátos jelbeszéd alakult ki.

az üvegnyak hatás 
(bottleneck effect)



  

Északi elefántfóka (Mirounga angustirostris) – nulla változékonyság 
24 enzim-kódoló lókuszon, pedig 30000 egyedből áll! 
OK: 1890 körül kb. 20 egyed élt csupán a túlvadászat miatt. Az 
effektív populációméret ennél is kisebb lehetett.

Európai bölény (Bison bonasus) – ma közel 4000 példány, összesen 
7 egyedből.



  

Patton és Yang 1977:

völgyi simafogú tasakospatkány 
(Thomomys bottae) populációgenetikai 
vizsgálata

- a tasakospatkányok földalatti 
járatokban élnek
- ennek a fajnak nagyon sok földrajzi 
szín- és morfológiai változata van (kb. 
195 alfaj), és sok kromoszomális változat 
van – mindez arra utalhat, hogy alacsony 
a populációk között a génáramlás
- vizsgálat: 21 polimorf enzim lókusz, 
825 egyed 50 populációból
- a populációk között az átlagos FST 
0,412 volt (Nem = 0,36), ezen belül csak 
az arizonai populációk között 0,198 volt 
(Nem = 1,01)

Életmód hatása a populációk genetikai 
differenciálódására
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