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1. Genetyka populacyjna: czym się zajmuje?
Genetyka populacyjna zajmuje się analizą składu genetycznego
populacji w odpowiedzi na różne czynniki, w tym selekcję.

■ S. Wright, JBS Haldane, R. Fisher:

„Nothing in biology makes sense
except in the light of evolution”.
T. Dobzhansky, ukraińskoamerykański genetyk i biolog
ewolucyjny. twórca tzw. nowoczesnej
syntezy, która teorię Darwina oraz
odkrycia Mendla połączyła w ramach
matematycznych opisujących
populacje.

podstawy matematyczne genetyki
l
j j
populacyjnej.

■ Theodosius Dobzhansky:

1937 – ewolucja polega na
zmianach genetycznych
populacji;
1955 – selekcja naturalna
faworyzuje polimorfizm
genetyczny.

■ Ernst Mayr: twórca biologicznej
koncepcji gatunku.

■ Matoo Kimura: twórca neutralnej
teorii ewolucji molekularnej,
główną siłą jest dryf genetyczny.

„Every politician, clergyman,
educator, or physician, in short,
anyone dealing with human
individuals, is bound to make
grave mistakes if he ignores these
two great truths of population
zoology: (1) no two individuals are
alike, and (2) both environment
and genetic endowment make a
contribution to nearly every trait.”
Ernst Mayr

Genetyka populacyjna stanowi podstawę biologii ewolucyjnej wyjaśniając
procesy mikro- i makroewolucyjne.

1. Genetyka populacyjna: czym się zajmuje?
Rozwój genetyki populacyjnej związany jest z wprowadzeniem
markerów molekularnych do analizy populacji.
Techniki

■ Western blotting
g – techniki
immunologiczne.

A1A2 A1A1 A2A2 A1A1 A1A2

Logika odczytu markerów
kodominujących:
izoenzymy (monomer),
RFPL, SSR

■ Elektroforeza białek

enzymatycznych – pierwsze
markery molekularne
wykorzystane na szeroką skalę,
pozwalały na analizę kilkunastu
loci i wielu osobników.

A1A2 A1A1 A2A2 A1A1 A1A2

■ Markery DNA – RFLP, potem

techniki oparte o reakcję PCR
(RAPD, SSR, AFLP, SSAP).

■ Organellowe DNA.
■ Sekwencjonowanie DNA , w tym
SNP – na ogół analizuje się małą
liczbę osobników.

AA
Aa

AA
Aa

aa

AA
Aa

BB
Bb

bb

BB
Bb

BB
Bb

AA
Aa

bb

Logika odczytu markerów
kodominujących: izoenzymy,
białko jest dimerem, wówczas
u heterozygot pojawia się
prążek hybrydowy (w środku)

Logika odczytu markerów
dominujących: markery oparte
o PCR. Każda strefa to
odrębne locus. Odczytujemy
obecność lub brak prążka,
przy czym obecność to
homozygota dominująca lub
heterozygota, brak –
homozygota recesywna.

Elektroforeza białek jako pierwsza ujawniała zakres zmienności populacji
roślin i zwierząt i powiązała go z procesami ewolucyjnymi.
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1. Genetyka populacyjna: czym się zajmuje?
Metody molekularne skutecznie wykrywają polimorfizm jednakże
jego korelacja ze zmiennością fenotypową może być przypadkowa.
Interpretacja danych z SNP i GWAS
na przykładzie wzrostu

■ Wzrost jest cechą ilościową,

dlatego trudno wyjaśnić przyczyny
zmienności klinalnej.

■ Badania z wykorzystaniem GWAS

dają przeciwstawne wyniki, jedne
wskazują na selekcję, inne uznają
różnice w SNP za przypadkowe.

■ SNP wyjaśniają tylko niewielką
porcję zmienności i ich moc
statystyczna jest niewielka.

■ Problemem jest heterogenność
populacji, w której nie można
kontrolować czynników
środowiskowych.

Rozkład wzrostu w męskiej populacji Europy.
Generalnie populacje południowe są niższe niż
północne.

Zmienność fenotypowa podlega wpływowi czynników środowiskowych,
których kontrola w populacjach naturalnych jest niemożliwa.
Barton et al., 2019
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2. Podstawowe pojęcia: populacja
Populacja biologiczna: grupa osobników danego gatunku, na danym
obszarze i w danym czasie zdolna do krzyżowania się.
Cechy populacji

Rozkład populacji

■ Jednostka ewolucyjna
yj

podlegająca selekcji naturalnej.

■ Wielkość populacji: liczba

osobników w danej populacji.
Populacje małe to większe
ryzyko wyginięcia.

■ Gęstość: średnia liczba

osobników na jednostkę
powierzchni.

Zgrupowany
osobniki tworzą
grupy, które
odzwierciedlają
dostęp do zasobów,
najczęstszy typ.

■ Rozkład: jak osobniki są

Losowy
osobniki losowo
rozmieszczone w
przestrzeni, u
gatunków o
ograniczonej
interakcji.

rozmieszczone w swojej niszy.

Równomierny
osobniki
równomiernie
rozmieszczone,
typowy dla
gatunków, które
konkurują o
ograniczone zasoby.
zasoby
Populacje ludzkie
tworzą
nierównomiernie
rozmieszczone
grupy.

■ Struktura wiekowa: rozkład grup
wiekowych w postaci piramidy.

■ Tempo wzrostu.

Populacja statystyczna: zbiór podobnych przypadków. Mogą to być
istniejące przypadki lub hipotetyczne.

2. Podstawowe pojęcia: populacja
Struktura wiekowa przedstawia graficznie udział poszczególnych
grup wiekowych z podziałem na płeć.
Typy piramid populacyjnych

■ Progresywna:
g
y
p
populacje
p
j

młode, wzrastające,
typowy kształt piramidy.

■ Regresywna: populacje

starzejące się i
zanikające, mają
odwrócony kształt, mniej
młodych osobników.

Piramida
progresywna:
Indie

■ Piramida zastojowa:

populacja nie wzrasta, ma
kształt +/- prostokątny,
udział poszczególnych
grup wiekowych jest
równomierny.

Piramida
zastojowa:
Australia

Piramida regresywna: Polska

Piramida populacyjna: wykres, który przedstawia strukturę wiekową.
MEN 2021
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2. Podstawowe pojęcia: populacja
Tempo wzrostu opisuje jak szybko zmienia się liczebność populacji w
czasie. Przedstawiane jest jako współczynnik tempa wzrostu, r.
Tempo wzrostu

K: pojemność
środowiskowa

b – tempo urodzeń,
i – tempo imigracji,
d – tempo zgonów,
e – tempo emigracji.

■ r>0 – populacja powiększa się.
■ r<0 – populacja maleje.
■ Typy wzrostu:
wykładniczy – początkowo
wzrost wolny, potem bardzo
szybki, warunki idealne;
logarytmiczny – tempo wzrostu
spada i osiąga „plateau”.

Liczba osobników

■ r = ((b + i)) – ((d + e),
), g
gdzie

Wzrost logarytmiczny

Wzrost wykładniczy

Czas

Można wyróżnić dwa typy populacji:
 K – wzrost zależy od gęstości i jest jedynie ograniczany
pojemnością środowiskową, występuje w środowisku
stabilnym, krzywa wzrostu ma charakter wykładniczy;
 R – szybki wzrost wykładniczy, ale duża śmiertelność
osobników młodych, rozmiary populacji poniżej
pojemności środowiskowej, dotyczy niestabilnych
środowisk.

Populacja pozyskuje osobniki przez urodzenia i imigrację, a traci osobniki
przez zgony i emigrację.

2. Podstawowe pojęcia: populacja
Populacja mendlowska; grupa swobodnie krzyżujących się
osobników, które mają wspólną pulę genową.
Populacja mendlowska

■ Powinna być dostatecznie duża.
■ Równowaga w populacji

Pula genowa: zbiór wszystkich genów
(wszystkich alleli) lub całej informacji
genetycznej danej populacji.

mendlowskiej zakłada:

swobodne krzyżowanie,
brak mutacji;
brak migracji;
brak selekcji;
brak lub nieistotny dryf
genetyczny (zmiany losowe).

Populacja A

Populacja B

■ Populacje mendlowskie nie

zawsze są jednostkami
dyskretnymi, granice są płynne.

Pula genowa: zawiera reprezentację
każdego genu, każdego allela.

Gatunek może być populacją mendlowską, w obrębie gatunku można
wyróżniać subpoplacje mendlowskie.
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2. Podstawowe pojęcia: częstości alleli
Częstości alleli: kluczowy parametr w genetyce populacyjnej
opisujący pulę genową populacji.
Ocena częstości alleli

■ Na p
podstawie p
próby,
y, losowo

Genotyp
yp

Liczba
osobników
b ikó

M

LMLM

1787

MN

LMLN

3039

N

LNLN

1303

SUMA

6129

Grupa
p krwi

pobranej z populacji.

■ Na podstawie genotypów w

przypadku kodominacji, wówczas
genotypy można odczytać z
fenotypów.

■ Każdy osobnik ma dwa allele zatem
liczba alleli wynosi:

6 129 x 2 = 12 258

■ Liczba LM = 2 x 1787 + 3039 =

6 613, stąd częstość to 6613/12258
= 0,539

■ Liczba LN – 2 x 1303 + 3039 =

5 645, stąd częstość wynosi 0,461.

stąd:
p=0
0,539
539
 q = 0,461

Oznaczamy:
 p – częstość LM
 q - częstość LN

Dla dwóch alleli w populacji: p + q = 1,
dla większej liczby alleli, suma wszystkich
alleli wynosi 1, np. p + q + r +... = 1

Częstość allela: względna częstość allela w danym locus w populacji
najczęściej podawana jako ułamek dziesiętny, rzadziej w procentach.

2. Podstawowe pojęcia: częstości alleli
Częstość allela RhD (+) w populacjach ludzkich wynosi średnio 0,7 i
jest wynikiem chowu wsobnego i dryfu genetycznego.

odziedziczalność (84%), co
wskazuje na słabą presję
selekcyjną.

Chiny

Szweccja

Eskimo
osi

Hiszpan
nia

Polsska

Portuga
alia

Norweggia

Irland
dia

Niem
mcy

Island
dia

Franccja

Holand
dia

■ Czynnik Rh ma wysoką

Finland
dia

jest dwa razy częstszy niż allel
d. U Eskimosów występuje
tylko allel D, w Chinach jego
częstość wynosi 0,9.

Eston
nia

na chr. 1.

■ W większości populacji allel D

U
UK

■ Gen Rh D, d zlokalizowany jest

0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
Dan
nia

Rh, jednakże system Dd jest
klinicznie najważniejszy.

1,00
,00
0,90

Belggia

■ Wykryto około 100 antygenów

Częstość

Austria

Częstość alleli RhD i Rhd w
populacjach ludzkich

Częstość allela RhD (+) w populacjach europejskich
wynosi średnio 0,62, a allela Rhd (-), 0,38. Częstość allela
D w populacjach europejskich , za wyjątkiem Belgii jest
nieznacznie niższa niż w populacji globalnej.

Na częstość alleli w locus Rh (D, d) w przeważającej mierze wpływają
czynniki genetyczne.
Chakraborty 2010
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2. Podstawowe pojęcia: genotypy
Częstości genotypów w danym locus w populacji zależą od częstości
alleli, sposobu dziedziczenia i selekcji naturalnej.
Model częstości genotypów w
locus

Aa

Aa

■ Liczba możliwych genotypów:
n(n+1)/2, gdzie
n to liczba alleli w locus.

■ Przy braku selekcji częstości

AA

genotypów odpowiadają
wartościom wynikającym z
prawa Hardy-Weiberga.

■ Przy braku równowagi może

AA

Aa
Populacja
w równowadze

Aa
Naddominacja

Aa
Aa

Aa

występować: naddominacja
(przewaga heterozygot),
niepełna dominacja, przewaga
homozygot dominujących,
AA
Aa
przewaga homozygot
Niepełna dominacja
recesywnych.

AA

Aa
Przewaga
homozygot
dominujących

AA

Aa
Przewaga
homozygot
recesywnych

Genotypy lepiej przystosowane występują częściej niż genotypy neutralne i
słabiej przystosowane.
Lachance 2008
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3. Prawo HardyHardy-Weinberga
Prawo Hardy-Weinberga pozwala oszacować częstość genotypów na
podstawie częstości alleli w populacji w stanie równowagi.
Prawo Hardy-Weinberga

■ Dla danego
g locus spodziewane
p

Wyprowadzenie

A (p)
( )

a (q)

p x p = p2

AA

Aa
p x q = pq

Aa
q x p = pq

aa
q x q = q2

częstości genotypów wynoszą:
AA –

p2

A (p)

Aa – 2pg
aa – q2

■ Częstości genotypów muszą

a ( q)

sumować się do jedności zatem:
p2 + 2pg + q2 = 1

■ Wzór na częstości genotypów
jest rozwinięciem równania:
(p + q)2 = 1

■ Zgodność częstości genotypów z

 Ei – wartość spodziewana i-tego genotypu w locus
w populacji;
 Oi – wartość obserwowana i-tego genotypu w locus
w populacji;
 Wartość graniczna dla n-1-i stopni swobody, gdzie
n oznacza wszystkie możliwe klasy, i – liczba alleli,
dla których częstość oceniono na podstawie
danych.

rozkładem Hardy-Weinberga
można sprawdzić testem chi2.
Warunki stosowania prawa Hardy-Weinberga: losowe krzyżowanie
(panmiksja), duża populacja, brak mutacji, selekcji, przepływu genów.

3. Prawo HardyHardy-Weinberga
Częstość genotypów dla alleli wielokrotnych może być obliczona
przez rozwinięcie wielomianu: (p + q + r + ...)2.
Częstości genotypów dla grup krwi
AB0

■ Dla grup krwi występują 3 allele z
częstościami p, q, r.

■ Homozygoty powstają z gamet:
IA x IA
IB x IB
i x i

■ Heterozygoty powstają z gamet:
IA x i oraz i x IA,
IB

x i oraz i x

IB

IA x IB oraz IB x IA

■ Zatem w przypadku heterozygot

są dwie możliwości ich powstania.

Grupa
krwi

Genotyp

Częstość

A

IAIA
IAi

p x p = p2
2(p x r) = 2pr

B

IBIB
IBi

q x q = q2
2(q x r) = 2qr

AB

IAIB

2(p x q) = 2pq

ii

rxr=r

0

2

p – częstość alella IA
q – częstość allela IB
r – częstość allela i

Częstość genotypów możemy
otrzymać rozwijając trójmian:
(p + q + r)2

Prawo Hardy-Weinberga dotyczy sytuacji, gdy nie zachodzą procesy
mikroewolucyjne, wówczas częstość alleli w pokoleniach jest stała.
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3. Prawo Hardy
Hardy--Weinberga
Prawo Hardy-Weinberga można wykorzystać dla oceny częstości
alleli w przypadku dominacji.
Populacja panmiktyczna: populacja
stanowiąca jedną jednostkę
d
rozrodczą.

0,8

0,5 0,5

0,2

Bariera geograficzna

0,35
0,65

p
j
Populacje
połączone

Podział populacji panmiktycznej zaburza
równowagę, prawo Hardy-Weinberga nie
ma zastosowania.
Prawo Hardy-Weinberga służy do oceny czy obserwowane częstości
genotypów są zgodne z częstościami wynikającymi z równania (p+q)2.

3. Prawo Hardy
Hardy--Weinberga
Prawo Hardy-Weinberga można wykorzystać do oceny ryzyka
wystąpienia choroby genetycznej.
Ocena ryzyka choroby Tay-Sachsa

■W p
potomstwie ((II.)) p
pojawiła
j
się
ę
osoba chora, zatem rodzice (I.)
musieli być heterozygotami.

I.

TSts

TSts

■ W pokoleniu II. oceniamy ryzyko

choroby w potomstwie mężczyzny
z rodziny obciążonej genetycznie
oraz kobiety, w której rodzinie
nigdy choroba nie wystąpiła.

■ Szansa, że zdrowy mężczyzna jest
nosicielem allela ts wynosi 2/3 na
podstawie I prawa Mendla.

■ W przypadku kobiety

wykorzystujemy częstość allela ts
w populacji (0,017). Częstość TS
wynosi 1 – 0,017 = 0,983.

II.

tsts

PHet = 2/3
PHet =
Heterozygoty
2 x 0,017 x 0,983 wytwarzają
yt a ają dwa
d a typy
= 0,033 = 1/30
gamet, częstość gamety
z ts (Gts) wynosi ½
Gts = 1/2

Gts = 1/2

Ryzyko choroby =
1/30 x ½ x 2/3 x ½ = 2/360 = 1/180 =0,6%

W przypadku braku danych rodowodowych ryzyko choroby ocenia się na
podstawie częstości wystąpienia allela w populacji.
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4. Zróżnicowanie genetyczne: polimorfizm
Poziom polimorfizmu w populacji jest określany jako procent loci
polimorficznych względem wszystkich badanych.
Polimorfizm

■ Zależy
y od strategii
g życiowej
y
ji

sposobu rozmnażania, gatunki u
których występuje
samozapłodnienie mają niższy
procent loci polimorficznych niż w
przypadku obcozapłodnienia.

■ Analiza DNA zazwyczaj ujawnia
więcej loci polimorficznych niż
izoenzymy.

[%]
100
80
60
40
20
0

■ U obligatoryjnych pasożytów na

ogół jest mniej loci
polimorficznych niż u organizmów
wolno żyjących.

■ Szczepy bakterii są często

Procent loci polimorficznych u różnych gatunków.
Polimorfizm oceniono na podstawie markerów DNA
(niebieskie słupki) lub izoenzymów (czerwone słupki).

wysoce polimorficzne.
Polimorfizm: występowanie więcej niż jednego allela w locus w populacji.
Częstość allela powinna być wyższa od 0,01%. Allele o niższej częstości
przyjmuje się jako losowe mutacje.
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4. Zróżnicowanie genetyczne: polimorfizm
Grupy krwi, AB0 były pierwszym przykładem polimorfizmu wykrytego
u człowieka w 1901 r, w 1939 wykryto polimorfizm Rh.
Polimorfizm białkowy u człowieka

■ G6PD – dehydrogenaza
6y
g
fosfoglukozowa, chr. X:

występują dwa allele, allel A
ma 12% aktywności allela
typowego, B;
allel A występuje z częstością
1% poza Afryką;
w Afryce allel A stanowi 40%
w regionach malarycznych.

■ MHC – kompleks zgodności
tkankowej:

wysoki polimorfizm genów
geny HLA-A, HLA-B, HLA-C,
HLA-DR, HLA-DQ.

Korelacja pomiędzy SNP w locus G6PD oraz ciężkim
przebiegiem malarii. Dane powyżej linii granicznej wskazują
ochronę przed ciężkim przebiegiem malarii. Dotyczą one
kobiet (białe koła), które były heterozygotami w odniesieniu
do regionów, w których występowało 21 SNPs.

Allel A enzymu G6PD jest związany z ochroną przed ciężkim przebiegiem
malarii w regionach subsaharyjskich.
Manjurano et al., 2015

4. Zróżnicowanie genetyczne: polimorfizm
Selekcja pozytywna w kierunku wysokiego polimorfizmu występuje
w genach, które związane są z adaptacją do środowiska.
Polimorfizm DNA u człowieka

■ 90% wariantów to p
polimorfizm

pojedynczych nukleotydów (SNP).

Procent
polimorficznych
SNP w różnych
regionach genomu
ludzkiego:
regionach 5’UTR,
3’UTR, egzonach
(region kodujący)
oraz intronach.

■ Polimorfizm SNP jest
zlokalizowany:

38% w genach kodujących
białka;
62% w regionach niekodujących,
głównie w intronach.

■ Większość genów (61%) zawiera 120 SNPs. Geny zawierające >50
SNP stanowią 4%.

■ Najwięcej SNP (176) stwierdzono
w genie HBB kodującym beta
hemoglobinę.

Procent genów
ludzkich
zawierających różną
liczbę SNP.

Selekcja negatywna ograniczająca polimorfizm występuje w genach
kodujących istotne białka oraz w miejscach regulatorowych.
Jin et al., 2018
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4. Zróżnicowanie genetyczne: polimorfizm
Wysoki polimorfizm SNP występuje w 512 genach ludzkich, z których
większość związana jest z systemem immunologicznym.
Polimorfizm genów związanych z
systemem immunologicznym

■ Geny warunkujące choroby
autoimmunologiczne oraz
cukrzycę typu I.

■ Geny rodziny białek MHC, klasy I
i II związane z prezentacją
antygenów.

■ Region chr. 6q21.3, w którym

zlokalizowane są geny MHC jest
najbardziej polimorficznym w
ludzkim genomie.

■ W regionie MHC zidentyfikowano
2234 SNP, większość ma
pozytywny wpływ na fenotyp.

Geny o wysokim polimorfizmie . Największy udział
SNP obserwowano w genach oznaczonych szarymi
słupkami.

Polimorfizm w genach MHC umożliwia zróżnicowaną odpowiedź na różne
infekcje poprzez wykorzystanie różnorodnych mechanizmów regulacyjnych.
Jin et al., 2018

4. Zróżnicowanie...: heterozygotyczność
Heterozygotyczność (gene diversity): miara zróżnicowania
genetycznego definiowana przez częstości alleli.
Heterozygotyczność w populacji Heterozygotyczność w locus w populacji

■ Terminy
y heterozygotyczność
yg y
i

„gene diversity” stosowane są
zamiennie.

h=

m
2n(1
2 (1 –i = 1 pi2)  pi - częstość i-tego allela w locus

2n – 1

■ Średnia heterozygotyczność dla
wszystkich loci opisuje:

średnią częstość heterozygot
w locus w populacji
panmiktycznej;
spodziewaną częstość
heterozygotycznych loci u
osobnika;
prawdopodobieństwo, że dwa
losowo wybrane z populacji
allele z danego locus są różne.

w populacji;
 m – liczba alleli w locus
 n - liczba osobników w populacji

Średnia heterozygotyczność w
locus w populacjach
n

h=

i=1

hik

k

 hik - heterozygotyczność w i-tym
locus w k-populacji;
 k - liczba populacji

Średnia heterozygotyczność we
wszystkich loci w populacji
r

H=

i=1

r

hi

 hi - heterozygotyczność w i-tym
locus w danej populacji;
 r - liczba loci

Heterozygotyczność może być stosowana dla każdego organizmu
niezależnie od ploidalności i systemu rozmnażania.
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4. Zróżnicowanie...: heterozygotyczność
Wysoka heterozygotyczność w locus ACE powoduje, że trudno
wykazać korelację między genotypem ACE a chorobami.

■ Wiele badań wskazuje na korelację
raczej z pochodzeniem etnicznym
niż chorobami.

0,2
0,15
0,1
0,05
Aboryggeni

Ch
hiny

Sam
moa

In
ndie

Japo
onia

Kau
ukaz

S
Syria

Niggaria

Su
udan

Emiraty

Egipt

0
ania
Jorda

korelację między polimorfizmem
ACE a chorobami serca, zawałem,
nadciśnieniem i cukrzycą typu II.

0,3
0,25

Arme
enia

■ Niektóre dane wskazywały na

[h]

0,4
0,35

Algieria

aktywnością enzymu w osoczu.
Allel D jest pierwotny, insercja i
powstanie allela I wystąpiło około
100 tys. lat temu.

0 45
0,45

Som
malia

287 bp AluYa5 w intronie 16.

■ Allel D związany jest z wyższą

[h]
0,5

Tunezja

Zróżnicowanie genetyczne ACE

■ ACE: chr. 17q23.
q
■ Dwa allele I i D. Allel I ma insercję

Wartość h dla ACE w wybranych populacjach azjatyckich
wskazuje na duże zróżnicowanie genotypowe. Niska
wartość h u Aborygenów związana jest z wysoką częstością
allela I, co wskazuje na ich wyróżnicowanie w okresie po
powstaniu allela I oraz wysoki poziom kojarzeń wsobnych.

ACE: gen kodujący enzym konwertujący angiotensynę I do angiotensyny II.
Odpowiada za równowagę elektrolityczną i prawidłowe ciśnienie krwi.

Salem i Batzer 2009

4. Zróżnicowanie...: heterozygotyczność
Heterozygotyczność pozwala określić zmienność genetyczną
wewnątrzpopulacyjną oraz międzypopulacyjną.
Heterozygotyczność w populacji
podzielonej na subpopulacje

■ HT: heterozygotyczność dla

populacji totalnej, bez podziału na
subpopulacje, np. dla gatunku.

■ HS: średnia heterozygotyczność w
obrębie subpopulacji.

■ DST: heterozygotyczność pomiędzy
subpopulacjami.

■ Dla ACE: HT = 0,500; HS = 0,403,
stąd DST = 0,097
0 097

■ Dla genu ACE większość

zmienności znajduje się w
populacjach, zmienność
międzypopulacyjna jest niewielka,
na co wskazuje wartość DST.

Średnia heterozygotyczność we
wszystkich loci w subpopulacjach

HS =

Hk

k=1

s

 Hk - średnia heterozygotyczność we
wszystkich loci w subpopulacji k;
 s - liczba subpopulacji

Średnia heterozygotyczność we
wszystkich loci pomiędzy subpopulacjami

DST = HT - HS
Przykład:
y
ACE

DST = 0,500 – 0,403
DST = 0,097

HS określa jaka część całkowitej zmienności gatunku jest w obrębie
populacji, DST – jaka część zmienności całkowitej jest między populacjami.

Kornelia Polok

13

Genetyka, materiały dla studentów kierunku
lekarskiego

2021‐11‐24

4. Zróżnicowanie...: heterozygotyczność
U człowieka większość zmienności znajduje się w populacjach,
zmienność międzypopulacyjna jest niewielka.
Zróżnicowanie w locus ACKR1, chr.1

■ Gen ACKR1: koduje antygen FY

(Duffy), który występuje na
powierzchni krwinek czerwonych.

■ Białko jest receptorem dla

chemokin oraz Plasmodium sp.,
wywołującego malarię.

■ Mutacja null w regionie promotora
(FY0) powoduje dezaktywację
receptora i odporność na malarię.

■ Mutacja null powstała 42 tys. lat
temu jako adaptacja do malarii.

■ Warianty A i B różnią się

aminokwasem w pozycji 42.

Występowanie alleli w locus FY w populacjach ludzkich.

Niektóre allele występują częściej w małych, populacjach: Innuici
posiadają allele, które są rzadkie w populacjach europejskich i azjatyckich.
Prohaska et al., 2019

4. Zróżnicowanie genetyczne: statystyka F
Statystyka FST (GST) określa jaką część zmienności całkowitej
stanowi zmienność międzypopulacyjna.
Statystyka F

■ GST dla dwóch alleli jest równe
wartości FST Wright’a.

Współczynnik zróżnicowania genetycznego

GST = DST/HT

■ Dla ACE, GST = 0,194 co oznacza, że
tylko około 20% zmienności
całkowitej to zmienność między
populacjami.

■ Wartość FIT dla ACE, populacji

Tunezji wskazuje na nadmiar
heterozygot względem populacji
całkowitej
całkowitej.

■ Wartość FIS dla ACE: wartość jest

Dl ACE:
Dla
ACE
GST = 0,097/0,500
GST = 0,194

Współczynnik FIT: niedobór lub nadmiar
heterozygot w grupie populacji

FIT = 1 - H/HT

Dla ACE, Tunezja:
HIT = 1 - 0,369/0,500
HIT = 0,262

Współczynnik FIS: niedobór lub nadmiar
heterozygot w danej populacji

bliska zeru, nie ma ani nadmiaru ani
FIS = 1 - H/HS
niedoboru heterozygot względem
średniej dla wielu populacji.

Dla ACE, Tunezja:
HIT = 1 - 0,369/0,403
HIT = 0,084

Współczynnik wsobności, F pozwala określić poziom wsobności danej
populacji na podstawie niedoboru/nadmiaru heterozygot.
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Genetyka populacyjna
1. Czym zajmuje się genetyka
populacyjna?
2. Podstawowe pojęcia
P
l j i jjejj cechy
h
Populacja
Częstości alleli
Częstości genotypów

3. Prawo Hardy-Weinberga
4. Zróżnicowanie genetyczne
Polimorfizm
Heterozygotyczność
Statystyka F

5. Podobieństwo genetyczne
Definicja i interpretacja
Metody grupowania

5. Podobieństwo genetyczne: definicja
Podobieństwo opisuje ilościowo na ile różne są dwie populacje,
taksony. Odległość genetyczna jest odwrotnością podobieństwa.
Podobieństwo genetyczne

■ Przyjmuje wartości od 0 do 1:
I = O, dwie populacje nie maj
wspólnych alleli;
I = 1, dwie populacje mają
identyczne allele.

■ Ewolucja jest procesem

Współczynnik podobieństwa genetycznego Nei’a
oraz odległość genetyczna

I=

pxpy
p2x
D = lnI

py2

 px - częstość allela i w
populacji x;
 py - częstość allela i w
populacji y;
 I – podobieństwo genetyczne
 D – odległość genetyczna

ciągłym, nie ma ostrych granic
pomiędzy jednostkami
ewolucyjnymi.

■ Przyporządkowanie wartości

podobieństwa do etapu ewolucji
opiera się na danych
empirycznych obserwowanych
dla większości organizmów.

Podobieństwo genetyczne na różnym etapie ewolucji.
Gatunki biologiczne mają różne pule genowe (Mayr).
Różnice w puli genowej można ocenić niezależnie od
sposobu reprodukcji.

Podobieństwo można ocenić na podstawie częstości alleli, a także liczby
zmian nukleotydowych w locus.
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5. Podobieństwo genetyczne: grupowanie
Dendrogram: przedstawia wynik grupowania taksonów na podstawie
podobieństwa lub odległości genetycznej.
Grupowanie

■ Dendrogram
pozwala
graficznie
g
p
g
przedstawić zależności między
taksonami.

■ UPGMA: zakłada stałe tempo

ewolucji, dobrze oddaje
zależności między taksonami.

Grupowanie
metodą UPGMA

■ NJ: tempo ewolucji nie musi być
stałe.

■ PCA: analiza składowych

głównych ujawnia zależności
między taksonami na podstawie
głównych zmiennych.

■ MDS: skalowanie

wielowymiarowe, wizualizuje
taksony w przestrzeni 3D.

Grupowanie
metodą NJ

Najczęściej wykorzystywanymi metodami grupowania jest grupowanie
metodą UPGMA oraz NJ (Neighbor-joining).

5. Podobieństwo genetyczne: grupowanie
Podobieństwo genetyczne populacji europejskich koreluje z
podobieństwem lingwistycznym.
Podobieństwo populacji
europejskich

■ Grupy odmienne językowo,

Finowie i Baskowie również
są odmienne genetycznie,
stanowią zewnętrzną gałąź.

■ Grupy posługujące się

językami indoeuropejskimi są
podobne genetycznie.

■ Węgrzy, mimo różnic

językowych są podobni
genetycznie do sąsiadujących
populacji.

■ Pozycja Węgrów wskazuje na
zróżnicowane pochodzenie.

Grupowanie UPGMA na podstawie języka (lewa) oraz SNPs (prawa).
Analiza składowych głównych
(PCA na podstawie danych
genetycznych wskazuje na
niewielki udział krzyżowania w
populacjach europejskich. Dwie
główne składowe odpowiadają
tylko za 1% zmienności.

Język jest lepszym estymatorem podobieństwa genetycznego między
populacjami europejskimi niż rozmieszczenie geograficzne.
Longobardi et al., 2015

Kornelia Polok

16

Genetyka, materiały dla studentów kierunku
lekarskiego

2021‐11‐24

Piśmiennictwo
Barton N, Hermisson J, Nordborg M. 2019. Why structure matters. eLife 8:e45380. Dostęp: DOI:
https://doi.org/10.7554/eLife.45380
Chakraborty S. 2010. Gene frequency and heritability of Rh blood group gene in 44 human populations. Not Sci Biol
2:16-19.
Jin Y, Wang J, Bachtiar M, Chong SS, Lee CGL. 2015. Architecture of polymorphisms in the human genome reveals
functionally important and positively selected variants in immune response and drug transporter genes. Human
Genomics 12:43.
12:43 Dostęp: https://doi.org/10.1186/s40246-018-0175-1
https://doi org/10 1186/s40246 018 0175 1
Lachance J. 2008. A fundamental relationship between genotype frequencies and fitness. Genetics 1008:1087-1093.
Dostęp: DOI: 10.1534/genetics.108.093518
Longobardi G, Ghirotto S, Guardiano C, Tassi F, Benazzo A, Ceolin A, Barbujan G. 2015. Across language families:
genome diversity mirrors linguistic variation within Europe. AJPA. Dostęp: DOI: 10.1002/ajpa.22758
Manjurano A, Sepulveda N, Nadjm B, Mtove G, Wangai H, Maxwell C, Olomi R, Reyburn H, Riley EM, Drakeley CJ et al.
2015. African Glucose-6-Phosphate dehydrogenase alleles associated with protection from severe malaria in
heterozygous females in Tanzania. PLOS Genet 11: e10044960. Dostęp: doi:10.1371/journal.pgen.1004960
[MEN] Ministerstwo Edukacji i Nauki 2021. Biologiczna struktura ludności Polski. Dostęp:
https://zpe.gov.pl/a/biologiczna-struktura-ludnosci-polski/DoyDpyCa6
Prohaska A,, Racimo F,, Schork AJ,, Sikora M,, Stern AJ,, Ilardo M,, Allentoft ME,, Folkersen L,, Buil A,, Moreno-Mayar
y JV
et al. 2019. Human disease variation in the light of population genomics. Cell 177. Dostęp:
https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.01.052
of Population GenomicsSalem AH, Batzer MA. 2009. High frequency of D allel of the angiotensin-conversing enzyme
gene in Arabic populations. BMC Res Notes 2:99. Dostęp: doi:10.1186/1756-0500-2-99

Zagadnienia 11- 2
1. Czym zajmuje się genetyka populacyjna?
 Proszę podać definicję genetyki populacyjnej.
 Jaki jest związek między genetyką populacyjną a biologią ewolucyjną?
 Jakie techniki przyczyniły się do rozwoju genetyki populacyjnej?
 Proszę podać wzory elektroforetyczne dla homozygot i heterozygot w
przypadku enzymu,
enzymu który jest a) monomerem,
monomerem b) dimerem.
dimerem
 Proszę podać wzory elektroforetyczne dla homo- i heterozygot w
przypadku markera molekularnego a) dominującego; b)
kodominującego.
 Proszę wyjaśnić na przykładzie czy zróżnicowanie markerów
molekularnych wskazuje na zróżnicowanie cech morfologicznych?
 Dlaczego badania z wykorzystaniem GWAS w ocenie zmienności
morfologicznej dają przeciwstawne wyniki?

2. Podstawowe pojęcia genetyki populacyjnej, populacja
 Jak definiujemy populację biologiczną?
 Czy pojęcie populacji biologicznej i statystycznej oznacza to samo?
Proszę uzasadnić.
 Jakie cechy posiada populacja biologiczna?
 Proszę przedstawić na rysunku typu rozkładu populacji?
 Jakie typy piramid wiekowych możemy rozróżnić?
 Proszę przedstawić piramidę wiekową dla populacji Polski? O czym
świadczy kształt piramidy wiekowej dla Polski?
 Proszę podać przykład piramidy progresywnej i zastojowej.
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Zagadnienia 3
3. Podstawowe pojęcia genetyki populacyjnej, allele
 Co to jest tempo wzrostu populacji?
 Jak obliczamy tempo wzrostu populacji?
 Czym różni się wzrost wykładniczy od wzrostu logarytmicznego?
 Co oznacza pojemność środowiskowa? Jak dzielimy populacje ze
względu na pojemność środowiskową?
 Co to jest populacja mendlowska?
 Proszę podać definicję puli genowej.
 Dla danego gatunku, w populacji A występują allele est1 i est2, w
populacji B allel est3. Proszę podać skład puli genowej rozpatrywanego
gatunku.
 Czy gatunek może być populacją mendlowską? Proszę uzasadnić
odpowiedź.
 Który parametr opisujący populację odgrywa kluczową rolę w genetyce
populacyjnej?
 W populacji zidentyfikowano 600 osobników Aa, 250 AA i 360 aa. Proszę
podać częstości alleli A i a dla tej populacji.
 W jaki sposób kształtowała się częstość alleli D, d w locus Rh w
populacjach ludzkich?
 Dlaczego uważamy, iż presja selekcyjna w przypadku alleli D, d w locus
Rh w populacji ludzkiej jest słaba?
 Proszę ocenić allela D w locus Rh w populacji europejskiej względem
populacji światowej.
 W jakiej populacji częstość allela D w locus Rh wynosi 100%?

Zagadnienia 44- 5
4. Podstawowe pojęcia genetyki populacyjnej, genotypy
 Od czego zależą częstości genotypów w populacji?
 Jak obliczamy liczbę możliwych genotypów w populacji?
 Jak kształtują się częstości genotypów w populacji będącej w równowadze?
 Jakie zjawiska dotyczące genotypów powodują, że populacja nie jest w
równowadze?

5. Prawo Hardy-Weinberga
 O czym mówi prawo Hardy-Weinberga?
 Jakie są warunki stosowania prawa Hardy-Weinberga?
 Proszę uzasadnić prawo Hardy-Weinberga prawami Mendla.
 Jak sprawdzamy zgodność częstości genotypów z rozkładem HardyWeinberga?
 Proszę podać wzór i jego rozwinięcie dla częstości genotypów w populacji
zgodnie z prawem Hardy-Weinberga dla a) dwóch alleli w locus; b) trzech alleli
w locus.
 Jaki warunek musi być spełniony aby częstość genotypów w populacji, w
pokoleniach była stała?
 Czy równowaga Hardy-Weinberga zostanie zachowana w populacji
panmiktycznej podzielonej na subpopulacje? Proszę uzasadnić.
 Proszę podać częstość heterozygot dla genu F, którego recesywny allel
warunkuje fenoloketonurię jeżeli częstość fenyloketonurii wynosi 0,0001.
 Proszę podać ryzyko genetyczne dla choroby Tay-Sachjsa w związku między
zdrowym mężczyzną, którego siostra chorowała na chorobę Tay-Saccha oraz
zdrową kobietą, w rodzinie której choroba nigdy nie wystąpiła?
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Zagadnienia 6
6. Zróżnicowanie genetyczne, polimorfizm
 Proszę podać definicję polimorfizmu oraz sposób oceny jego poziomu w
populacji?
 Od czego zależy poziom polimorfizmu w populacji?
 Proszę omówić przykład polimorfizmu w populacjach ludzkich, który ma
j
subsaharyjskich.
yj
znaczenie ochronne w rejonach
 Które geny podlegają selekcji pozytywnej w kierunku wysokiego
polimorfizmu?
 W jakich rejonach genomu najczęściej obserwuje się polimorfizm SNP w
populacjach ludzkich?
 Jakie znaczenie ma polimorfizm w genach związanych z odpowiedzią
immunologiczną?
 Proszę podać geny związane z odpowiedzią immunologiczną, w których
obserwuje się najwyższy polimorfizm.

Zagadnienia 7
7. Zróżnicowanie genetyczne, heterozygotyczność
 Jak definiujemy heterozygotyczność w populacji?
 Dlaczego heterozygotyczność jest lepszą miarą oceny zróżnicowania
genetycznego niż polimorfizm?
 Co oznacza termin „gene diversity”?
 W populacji częstość allela idh1 wynosi 0,265,
0 265 idh2 – 0,535,
0 535 idh3 – 0,200.
0 200 Proszę
obliczyć heterozygotyczność w locus idh w populacji.
 Wartość heterozygotyczności w locus idh wynosi 0,626, est – 0,534 oraz Lap –
0,893. Proszę podać średnią heterozygotyczność w locus w populacji.
 Heterozygotyczność w locus Dhip wynosi 0,865 w populacji A, 0275 w populacji
B, 0,567 w populacji C. Proszę podać średnią heterozygotyczność w locus Dhip.
 Proszę omówić zróżnicowanie genetyczne w locus ACE.
 Czy polimorfizm w locus ACE może być wykorzystany do prognozowania
wyższego ryzyka chorób serca oraz nadciśnienia? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 Jakie parametry wykorzystujemy do oceny zmienności wewnątrzpopulacyjnej i
międzypopulacyjnej?
 Który komponent zmienności jest większy w populacjach ludzkich:
wewnątrzpopulacyjny czy międzypopulacyjny?
 Proszę omówić zróżnicowanie w locus ACKR1.
 Co opisuje statystyka F?
 Wartość GST wynosi 10%/ Co to oznacza?
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Zagadnienia 8
8. Podobieństwo genetyczne
 Jak definiujemy podobieństwo genetyczne?
 Jaka wartość podobieństwa genetycznego wskazywałaby na różne gatunki?
 Na jakiej podstawie przyporządkowano wartość podobieństwa genetycznego do
poszczególnych etapów ewolucji?
 Czy można wyróżnić stałe granice między poszczególnymi etapami ewolucji?
Proszę uzasadnić.
 Co przedstawia dendrogram w genetyce populacyjnej?
 Jakie typy grupowań wykorzystujemy w genetyce populacyjnej?
 Czy można znaleźć korelację między popobieństwiem genetycznym populacji
ludzkich, a podobieństwem lingwistycznym? Proszę omówić na przykładzie.
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