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1. Wpływ czynników środowiskowych
Struktura populacji zależy od czynników środowiskowych, które
wpływają na częstości alleli i genotypów.
Wzrost u człowieka

■ Wzrost jest cechą ilościową o
dużej odziedziczalności,
zidentyfikowano QTL
odpowiedzialne za wzrost.

■ Wzrost zależy od odżywiania,
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chorób w dzieciństwie oraz w
okresie dojrzewania.
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■ W latach 1886-1979

obserwowano nieznaczny
wzrost wysokości u mężczyzn i
kobiet, a także wyższą
wartość wariancji.

■ W 1980 trend wzrostowy
zahamował.

Zmiana wysokości
mężczyzn w latach
1886-1994. Na
czerwono
zaznaczono
odchylenie
standardowe. Wzrost
podano w cm.
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zaznaczono
odchylenie
standardowe. Wzrost
podano w cm.
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Czynniki środowiskowe działając na populację prowadzą do adaptacji do
lokalnego środowiska, różnicowania populacji – mikroewolucji.
Jelenkovic et al. 2016.

1. Wpływ czynników środowiskowych
Interakcja genotypowo-środowiskowa odgrywa istotną rolę w
kształtowaniu cech psychicznych i zachowaniu człowieka.
Przykłady interakcji G x E u
człowieka

■ PRKG1: koduje kinazę

białkową cGMP-zależną, SNP
prowadzi do uzależnienia
alkoholowego w przypadku
wystąpienia silnej traumy.

■ FKBP5: koduje białko

regulatorowe indukowane przez
receptory glukokortykoidowe.
Kilka SNP w g
genie koreluje
j z
zaburzeniami psychicznymi, np.
depresją w przypadku
wystąpienia traumatycznych
wydarzeń w dzieciństwie.

Czynniki genetyczne i epigenetyczne wpływające na
zachowanie, czas reakcji pokazany dla każdego poziomu.

Interakcja genotypowo-środowiskowa (G x E): różna reakcja na warunki
środowiskowe różnych genotypów.
Boyce et al. 2020
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1. Wpływ czynników środowiskowych
Populacje ludzkie charakteryzują się zmiennością morfologiczną i
fizjologiczną, wynikającą z adaptacji do różnorodnych ekosystemów.
Adaptacja do diety

■ Korelacja
j między
ę y SNP a dietą
ą
roślinną. Przewaga SNP w
regionach genowych.

■ MTRR: koduje metionino-

syntetazę-reduktazę, SNP
(rs162036) skorelowany z dietą
roślinną (korzenie i bulwy ubogie
w kwas foliowy ).

■ PLRP2: koduje lipazę trzustkową,
SNP (rs4751995) powoduje
wcześniejsze dojrzewanie białka
i jego skrócenie, obecność SNP
koreluje z dietą zbożową. Lipaza
hydrolizuje galaktolipidy, które
są składnikami roślin.

Częstość allela W358X (rs4751995) genu PRLP2 w populacjach
wyspecjalizowanych do spożywania zbóż (czerwone) oraz nie
wykazujących takiej specjalizacji (niebieskie). Allel W358X
wykazuje większą aktywność, co zwiększa efektywność
trawienia pokarmu roślinnego. Podobna forma białka PRLP2
występuje u roślinożerców.

Adaptacja do różnych środowisk związana jest z selekcją w kierunku
przystosowania do specyficznych warunków środowiskowych.
Hancock et al. 2010.
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2. Selekcja
Selekcja naturalna jest podstawową siłą ewolucyjną umożliwiającą
adaptację populacji do środowiska.
Charakterystyka selekcji

Człowiek jest przystosowany do
umiarkowanego wysiłku (biegu) oraz
bi
i pokarmów.
k
ó
przerw w pobieraniu

■ Zrozumienie mechanizmów

selekcji powinno opierać się
na:

Zaawansowane
funkcje poznawcze

genetyce populacyjnej;
ekologii;

Oddychanie
przez usta

Wolno drgające
mięśnie

procesach rozwojowych.

Obrotowe
ramiona

■ Selekcja jest związana z

zdolnością danego genotypu do
przeżycia i reprodukcji.

■ Dostosowanie (ang. fitness):

opisuje sukces reprodukcyjny
równy średniemu wkładowi
danego genotypu do puli
genowej następnego pokolenia.

Gruczoły potowe,
rzadkie
owłosienie,
duża
powierzchnia
ciała

Obrotowe biodra
Długie nogi
nogi,
elastyczne ścięgna
Łuk podeszwowy,
małe palce stóp

Zmiany naczyń
krwionośnych pod
wpływem
temperatury

Selekcja sztuczna: czynniki selekcyjne są wybierane przez człowieka w
celu dostosowania populacji do jego potrzeb: np. większy plon.
Mattson 2013.

2. Selekcja: dostosowanie

0 – osobnik ginie lub nie
reprodukuje się,

Populacja stabilna, każdy osobnik
daje średnio jednego potomka,
wielkość się nie zmienia.

Czas

2 – osobnik przeżywa i
daje dwóch potomków,
etc.

Populacja rosnąca, każdy osobnik
daje średnio więcej niż jednego
potomka, populacja się zwiększa.

stabilna, nie zmienia się
wielkość Wśr = 1;

Wielkość populacji

1 – osobnik przeżywa i
daje jednego potomka;

w=1

■ Populacje:

zamierająca, Wśr < 1;

rosnąca, Wśr >1.

Wielkość populacji

Dostosowanie absolutne, W

■ Przykłady:
y
y

Wielkość po
opulacji

Każdy genotyp ma określoną wartość przystosowawczą. Średnia dla
genotypów to średnia wartość przystosowawcza populacji.

w>1

Czas

Populacja zamierająca,
zamierająca każdy
osobnik daje średnio mniej niż
jednego potomka, populacja się
zmniejsza.

w<1

Czas

Dostosowanie absolutne (bezwzględne): stosunek liczebności genotypu w
danym pokoleniu do liczebności genotypu w pokoleniu poprzednim.
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2. Selekcja: dostosowanie
Wpływ selekcji na skład populacji zależy od względnej wartości
przystosowawczej różnych genotypów.
Dostosowanie względne, w

■ Określa zmiany
y w częstości
ę

genotypów w stosunku do innych.

Mała
gęstość

Genotyp

AA

aa

AA

aa

0,5

0,5

0,1

0,1

Płodność

6

5

6

5

Dostosowanie
absolutne

3

2,5

0,6

0,5

Dostosowanie
względne

1,2

1

1,2

1

■ Częstość jednego z genotypów

jest przyjmowana za standard,
np. genotyp a, wówczas wa = 1.

■ Jeżeli WA = 101 i Wa = 100 oraz wa
= 1 to WA = 1.01, populacja A
wzrasta o 1.01% na każde
pokolenie.

■ Dodatkowe
D d tk
czynniki
iki wpływające
ł
j

na śmiertelność i płodność mogą
zmienić absolutne dostosowanie,
ale względne może pozostać
stałe, co świadczy o równym
wpływie na wszystkie genotypy.

Duża
gęstość

Żywotność

Spadek przeżywalności dotknął oba genotypy
w jednakowym stopniu, stąd dostosowanie
względne populacji się nie zmieniło.

Dostosowanie względne: stosunek przeciętnej przeżywalności potomstwa
danego genotypu do średniej przeżywalności populacji.

2. Selekcja: dostosowanie
Współczynnik selekcji określa na ile dostosowanie danego osobnika
odchyla się od jedności. Mierzy on intensywność selekcji.
Współczynnik selekcji, s

■ Dostosowanie względne
gę
wAA:waa

można zapisać jako 1+s:1, gdzie s
jest współczynnikiem selekcji
faworyzującym AA, np. 1,2:1
oznacza s = 0,2

■ Alternatywnie, można użyć zapisu

1:1-s, gdzie AA jest standardem, a
1-s oznacza współczynnik selekcji
przeciw aa, np. 1:1-0,2, czyli s=0,2
przeciw aa.

(t+1)

pAA

(t+1)

paa

(t)

=

(t)

waapaa

(t+1)

pAA

(t+1)

paa

(t)

= (1+s)

pAA

pt+1 =

(t)

paa

■ Współczynnik s = 0.2 faworyzujący
AA nie jest równoznaczny ze
współczynnikiem s = 0,2 przeciw
aa, gdyż 1+0,2/1 jest różne od 1/10,2.

p: częstość genotypów
w: dostosowanie
dostoso anie względne
ględne

wAApAA

pt(1+s)
1+spt

Jeżeli pAA(t) zastąpimy pt
oraz
paa(t) = 1 – pt otrzymamy
ogólne równanie.
Dotyczy to selekcji
faworyzującej dany
genotyp

Selekcja faworyzująca dany allel jest bardziej efektywna niż selekcja
przeciwko danemu allelowi.
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2. Selekcja: częstości alleli
Selekcja wpływa na zmiany częstości alleli w populacji. Częstość
faworyzowanego allela wzrasta w ciągu pokoleń.
Wyjściowa częstość alleli: f(A) = 0,05, f(a) = 0,05
Genotyp

AA

Aa

aa

1

1

1 + 0,1 = 1,1

Częstość na etapie
zapłodnienia

p2 = 0,25

2pq = 0,5

q2 = 0,25

Względny wkład w
pokolenie następne

0,25 x 1 = 0,25

0,5 x 1 = 0,5

0,25 x 1,1 = 0,275

Względne
dostosowanie

Wkład proporcjonalny
w następne pokolenie
Częstość alleli w
następnym pokoleniu

0,25 + 0,5 + 0,275 = 1,025
0,25/1,025 = 0,244

0,5/1,025 = 0,488

0,275/1,025 = 0,268

f(a) = 0,2681/2 = 0,52, F(A) = 0,48

Warunkiem działania selekcji są różnice w wartości dostosowawczej. Bez
tych różnic selekcja nie mogłaby działać.

2. Selekcja: częstości alleli
Selekcja może działać różnie w zależności od środowiska, w jednym
może faworyzować dany allel, w innym może go eliminować.
Przykład Biston betularia
(krępak nabrzozak)

■ Forma typowa: jasna,

przeważa w rejonach
naturalnych, ubarwienie
umożliwia maskowanie na
drzewach.

0,6
0,5
0,4

Obszar leśny,
selekcja przeciw allelowi a

0,3
0,2
0,1
0

Selekcja przeciw
allelowi a (góra) oraz w

■ Forma carbonaria: ciemna,

przeważa w rejonach
zanieczyszczonych
((Birmingham,
g
, Manchester).
)

■ Zmiany częstości obu form

związane są z selekcją
ukierunkowaną na allel
recesywny genu
warunkującego barwę ciała.

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Obszar uprzemysłowiony,
selekcja w kierunku allela a

kierunku allela a (dół).
Selekcja faworyzująca
allel a jest szybsza niż
eliminująca
li i j
go. W
przypadku eliminacji
allel a występuje z niską
częstością przez wiele
pokoleń. Fotografia:
forma typica i
carbonaria motyla
Biston betularia.

Selekcja działająca na jeden gen jest rzadkością. Dostosowanie zależy na
ogół od wielu genów, z których każdy ma mały efekt.
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2. Selekcja: częstości alleli
Choroby zakaźne są jednym z głównych czynników selekcyjnych
wpływających na częstość alleli w populacji ludzkiej.
Odporność na HIV

Model 1. Spadek częstości allela
warunkującego wrażliwość na
HIV przy założeniu niskiego
odsetka zakażeń (niebieska linia),
wysokiego (czerwona) oraz
zanikającej infekcji (zielona) oraz
braku reprodukcji zakażonych.
Przy wysokim odsetku zakażeń
potrzeba 50 lat, aby częstość
spadła do 60%).

■ Delecja
CCR5 oraz
j w genie
g

heterozygotyczność niektórych
loci kodujących antygen HLA
związane są z odpornością
przeciw HIV.

■ Ekspozycja populacji na infekcję
HIV powoduje selekcję przeciw
allelom warunkującym większą
wrażliwość na chorobę.

■ W ciągu 30 lat obserwacji HIV w
Afryce, częstość alleli
„wrażliwości” spadła o 4-17%.

■ Obecne dane wskazują na

adaptację HIV do ludzkiego
systemu immunologicznego.

Model 2. Spadek częstości allela
warunkującego wrażliwość na
HIV przy założeniu niskiego
odsetka zakażeń (niebieska),
wysokiego (czerwona) oraz
zanikającej infekcji (zielona) oraz
reprodukcji zakażonych. Przy
wysokim odsetku zakażeń w
ciągu 50 lat częstość spada do
80%).

Selekcja przeciw allelom warunkującym wrażliwość na HIV jest wolna i
potrzeba 50-100 lat aby istotnie obniżyć częstość tych alleli.
Cromer et al., 2010

2. Selekcja: typy selekcji
Selekcja najczęściej działa na zestaw genów kontrolujących cechy
ilościowe i wpływa na statystyczny rozkład tych cech w populacji.

Rodzice

Rodzice

Rodzice

Rodzice

Rodzice

Rodzice

Kierunkowa:
faworyzowanie cechy na
jednym z ekstremów rozkładu.

Różnicująca: faworyzowanie
wartości ekstremalnych.

Stabilizująca:
faworyzowanie wartości
średnich.

Na poziomie genów selekcja wpływa na częstość alleli, na poziomie
fenotypu selekcja wpływa na rozkład cech ilościowych.
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2. Selekcja: typy selekcji
Selekcja kierunkowa odpowiada za ewolucję Australopithecus do
Homo, jest widoczna we wszystkich regionach czaszki.
Selekcja we wczesnych etapach
ewolucji rodzaju Homo

■ Selekcja kierunkowa

doprowadziła do szybkiego
różnicowania Australopithecus i
Homo.

■ Selekcja faworyzowała cechy

związane z wydłużeniem twarzoczaski.

■ Pozytywna selekcja działająca

Selekcja w kierunku
wydłużenia twarzoczaski.

na mózgoczaszkę była
skorelowana ze wzrostem
rozmiarów mózgu.

■ Zmiana żuchwy wskazuje na
selekcję stabilizującą.

Selekcja w kierunku zwiększenia
wysokości czaszki.

Selekcja w kierunku
zwiększenia wysokości
żuchwy oraz zmniejszenia jej
szerokości . Linie przerywane
selekcja negatywna.

Analiza selekcji we wczesnych etapach ewolucji Homo wskazuje na rolę
kulturowych adaptacji (narzędzia) dostosowujących do środowiska.
Schroeder L et al., 2014
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3. Dryf genetyczny
Dryf genetyczny: przypadkowe zmiany częstości alleli wynikające z
losowości segregacji mendlowskiej.
Możliwe
genotypy

Prawdopodobieństwo

Częstość
a

AA i AA

1/16

1,00

AA i Aa

2/16

0,25

AA i aa

1/16

0,50

Aa i AA

2/16

0,25

Aa i Aa

4/16

0,50

Aa i aa

2/16

0,75

aa i AA

1/16

0,50

aa i Aa

2/16

0,75

aa i aa

1/16

1,00

Aa

Aa

?

?

PI: Częstość a
wynosi 0,5

Allele rozchodzą się do gamet losowo,
gamety łączą się losowo. Z tego wynika
różne prawdopodobieństwo wystąpienia
genotypów u dwójki potomków.
Jeżeli potomstwo będzie miało genotypy Aa i Aa to
częstość allela a w potomstwie wynosi 0,5, a więc
się nie zmieni.
Jeżeli potomstwo będzie miało genotypy Aa i aa, to
częstość allela a w potomstwie wzrośnie do 0,75.

Dryf genetyczny wynika ze zmienności liczby potomstwa oraz losowych
czynników środowiskowych.

3. Dryf genetyczny
Występowanie dryfu genetycznego zależy od wielkości populacji, w
dużych jest minimalny, w małych występuje często.
Efekt wielkości populacji

■ W populacjach małych losowe

zmiany częstości alleli mogą
prowadzić do chowu wsobnego na
skutek spadku liczby heterozygot
i losowego utrwalenia jednego z
alleli.

■ Prawdopodobieństwo utrwalenia
jednego z alleli jest równe jego
częstości w populacji.

■ Małe populacje są narażone na

erozję genetyczną poprzez utratę
zróżnicowania.

Częstość heterozygot

częstości alleli wynikające z dryfu
mają mniejszy wpływ.

N = 1024

0,5

■ Im większa populacja tym zmiany

N = 256
0,4

N = 64

0,3
0,2

N = 16

0,1
00
0,0
0

50

100

150

200

Pokolenia
Zmiana częstości heterozygot w zależności od
liczebności populacji. N – liczebność populacji.
Wyjściowa częstość heterozygot wynosiła 0,5

Zmiany środowiska doprowadziły do zmniejszenia populacji wielu roślin i
zwierząt, prowadząc do erozji genetycznej i grożąc wyginięciem.
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3. Dryf genetyczny
W trakcie ewolucji człowieka dryf genetyczny odegrał rolę w
różnicowaniu populacji pod względem haplotypów mDNA.
Migracje populacji ludzkich

■ Populacje
p
j ludzkie migrowały
g
y

począwszy od grupy we
wschodniej Afryce 75-100 tys. lat
temu. Świadczy o tym największe
zróżnicowanie sekwencji MT-CO2
(różne kolory na diagramie
kołowym).

■ Najwcześniej wyodrębniła się

grupa A (Kenia). w której utrwalił
się tylko jeden haplotyp,
następnie grupa B (Erytrea,
Uganda, Sudan).

■ Grupa C obejmuje pozostałe

populacje na świecie z różnymi
utrwalonymi wariantami.

Grupowanie MJ populacji ludzkich na podstawie sekwencji
podjednostki II mitochondralnej oksydazy cytochromowej C.

Fluktuacje w wielkości populacji na skutek migracji doprowadziły do dryfu
genetycznego i utrwalenia się haplotypów.
Elhassan et al., 2014
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4. Mutacje: mutacje u człowieka
Mutacje w populacji są źródłem zmienności niezbędnej do ewolucji,
ale także mogą wprowadzać szkodliwe zmiany.
Znaczenie mutacji

■ Pomiędzy
ę y częstością
ę
ą mutacji
j a
selekcją istnieje równowaga,
zbyt wysoka częstość rozbija
korzystne układy genów, zbyt
niska prowadzi do zawężenia
puli genowej.

■ Mutacje mogą wpływać

korzystnie lub negatywnie na
fenotyp, wiele mutacji jest
neutralnych.

■ Mutacje mogą stanowić bazę
przyszłych adaptacji.

■ Przykład: mutacje w genie

SLC30A8 zmniejsza ryzyko
cukrzycy typu 2 o 65%.

SLC30A8 koduje transporter cynkowy ZnT8, który jest dostarcza
Zn do komórek β w trzustce oraz do krystalizacji insuliny. 12
wariantów genu SLC30A8 prowadzi do syntezy krótszego białka.
Linie pokazują, skąd pochodzi dany wariant. Na dole pokazano
częstość mutacji oraz allela niezmutowanego.

Brak mutacji prowadziłby do zaniku zróżnicowania i szybkiej utraty
zdolności adaptacyjnych w przypadku zmian środowiskowych.
Consortium T2D; 2014

4. Mutacje: mutacje u człowieka
Uszkodzenia DNA, jeżeli nie zostaną naprawione, prowadzą do
mutacji, a następnie kancerogenezy i przedwczesnego starzenia.
Uszkodzenia DNA pochodzenia
endogennego u ssaków

■ Oksydacja: powodowana przez
reaktywne formy tlenu (ROS),
prowadzi do pęknięć DNA i
oksydacji zasad w DNA.

■ Peroksydacja lipidów: powstałe
aldehydy (np. dwualdehyd
malonianowy, MDA) tworzą
addukty DNA, które blokują
prawidłowe parowanie zasad.

■ Endogenne estrogeny, głównie

pochodne katecholu, powodują
oksydację DNA.

■ Endogenne czynniki alkilujące,
np. S-adenozylo metionina.

Aldehyd krotonowy: główny produkt
peroksydacji liposomów. Poziom
uszkodzeń w procesie peroksydacji
y
j
uzależniony jest od diety. W obecności
wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych (PUFA) wzrasta poziom
adduktów w DNA leukocytów.
M1G: addukt pirymido 1,2-α-puryna-10
(3H), powstaje w reakcji MDA z DNA.
Wykryto w wątrobie, leukocytach,
komórkach jelita, trzustki i piersi
zdrowych osób z częstością 0,062-0,9 na
milion nukleotydów. MDA jest
toksycznym i mutagennym metabolitem.
O6-metyloguanina: wysoce mutagenna,
powoduje tranzycje GC/AT podczas
replikacji, powstaje pod wpływem Sadenozylo metioniny (SAM), uszkodzenia
występują z częstością 0,0014-0,22 na
milion nukleotydów.

Addukty DNA: segment DNA kowalencyjnie powiązany z związkiem
kancerogennym, np., aldehydem octowym, cisplatyną.
de Bont i van Larebeke 2004
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4. Mutacje: mutacje u człowieka
U człowieka najczęściej obserwuje się mutacje punktowe typu
substytucji, insercje i delecje oraz mutacje strukturalne.
Substytucje
(SNP, SNV)

Mutacje punktowe (tranzycje
i transwercje) dotyczące
pojedynczych nukleotydów
(SNP), również określane
jako warianty pojedynczych
nukleotydów (SNV),
odpowiadają za 80% różnic
między osobnikami, częstość
10-9 – 10-8 na zasadę na
pokolenie.

Insercje/delecje

Insercje i delecje (indel):
częstość 9 x 10-10. Około 45%
zachodzi w 4% genomu
genomu,
przyczyną jest poślizg
polimerazy, szczególnie
narażone są tandemowe
powtórzenia, które zawierają
70% wszystkich insercji/delecji.
W regionach kodujących jest
selekcja negatywna indeli.

Warianty strukturalne
(SV)

Duże zmiany obejmujące >50
nukleotydów, głównie mutacje
chromosomowe.

Warianty strukturalne (SV) związane są z znacznymi zmianami
fenotypowymi, często towarzyszą nowotworom.
Nesta et al., 2020

4. Mutacje: mutacje u człowieka
Hotspot (gorące miejsce): miejsce w genomie szczególnie podatne
na mutacje, które występują w tych miejscach do 100 razy częściej.
Sekwencje DNA szczególnie
podatne na mutacje

■ Regiony bogate w GC – podatne
na spontaniczną deaminację.

■ Regiony mikrosatelitarne –

podatne na poślizg polimerazy i
indukowanie insercji/delecji.

■ Miejsca rekombinacji
mejotycznej.

■ Miejsca niehomologicznej

rekombinacji w obrębie
sekwencji powtarzalnych.

■ Regiony centromerowe i

telomerowe ze względu na
sekwencje powtarzalne i
obecność transpozonów.

Poślizg polimerazy na nici wiodącej. Przed 3-nukleotydowymi
powtórzeniami CAG (kolorowe) polimeraza i helikaza są sprzężone
(a). Gdy polimeraza dociera do powtórzeń CAG, zwalnia. Helikaza
porusza się w dotychczasowym tempie (b). Aby uniknąć
rozdzielenia polimerazy i helikazy, CAG na nici wiodącej jest
omijane , powstaje pętla (C, d).

Poślizg polimerazy jest odpowiedziany za 10% przypadków choroby
Huntigtona. CAG w genie HTT jest powtórzone >35 razy.
Nesta et al., 2020
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4. Mutacje: mutacje u człowieka
Częstość mutacji ewoluuje w krótkich okresach czasu, u człowieka
częstość mutacji zmieniła się w ciągu ostatnich 20 tys. lat.
Zmiany częstości mutacji u
człowieka

Najwyższa częstość
tranzycju TCC/TTC
jest w populacjach
europejskich,
następnie
indyjskich,
najmniejsza w
afrykańskich i
wschodnioazjatyckich.

■ W populacjach europejskich jest
więcej tranzycji typu TCC/TTC.

■ Częstość tranzycji TCC/TTC w

Europie gwałtownie wzrosła 15
tys. lat temu, następnie spadła 2
tys. lat temu.

■ Przyczyną wzrostu częstości
mutacji w Europie był allel
mutatorowy (podnoszący
częstość mutacji w innych
genach).

■ Udział wariantów CpG jest niższy
u Europejczyków niż u
Afrykańczyków i Azjatów.

Udział mutacji TCC/TTC
w ogólnej częstości
alleli. Najwyższy udział
jest w populacji
europejskiej, w tym
populacji UK.

U ludów europejskich jest więcej mutacji w niektórych regionach genomu
niż u ludów azjatyckich i afrykańskich.
Harris i Pritchard 2017

4. Mutacje: wpływ na populację
Mutacje mogą zwiększać dostosowanie (fitness) populacji,
zmniejszać dostosowanie lub nie mieć na nie wpływu.
Równowaga między częstością mutacji
a selekcją

A

a

■ Selekcja eliminuje mutację w tempie

A mutuje do a,
negatywny wpływ na
fenotyp.

s.

■ W stanie równowagi między częstością
mutacji u a selekcją zachodzi:

 u = sq2, stąd dla s = 1, q = (u/s)1/2.

A

A
A A

a

SELEKCJA

■ Przykład

Częstość mutacji (u) A do wynosi 3 x
10-6.
Homozygoty aa są letalne, allel a
utrzymywany jest przez
heterozygoty, wówczas s = 1.

A

A
A

A

Eliminacja a na
skutek selekcji
skierowanej przeciw
homozygotom aa.

Zatem q = (3 x 10-6)1/2 = 0,0017.
Dla s = 0,1, q = 0,005.
Wpływ mutacji ma populację zależy także od innych mutacji, od środowiska
oraz od struktury i wielkości populacji.
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4. Mutacje: wpływ na populację
W populacjach ludzkich częstość alleli wywołujących choroby jest
wyższa niż zakłada równowaga między mutacjami a selekcją.
Modelowanie częstości alleli
wywołujących choroby

■ Uwzględniono jednogenowe

choroby mendlowskie wywołane
allelami recesywnymi, letalnymi.

■ Modelowanie przeprowadzono dla
różnej częstości mutacji, u przy
założeniu równowagi między
częstością mutacji a selekcją.

■ Statystycznie wyższa obserwowana
częstość mutacji względem
spodziewanej częstości była dla:

Porównanie spodziewanej częstości zmutowanych alleli z
obserwowaną (niebieski słupek). Wartości spodziewane
obliczane są dla różnego tempa mutacji, u (skala
logarytmiczna). CpGti – tranzycje w zmetylowanych
wyspach CpG, CpGtv – transwersje w wyspach CpG,
nonCpGti – tranzycja poza wyspami CpG, non-CpGtv –
transwersje poza wyspami CpG.

CpGtv – 5 razy więcej;
nonCpGti – 15 razy więcej;
nonCpGtv – 30 razy więcej.

Wyższa częstość mutacji wywołujących choroby niż spodziewana może
wynikać z kompensacji przez inne mutacje oraz złożonego dziedziczenia.
Amorim et al, 2017

4. Mutacje: wpływ na populację
Mutacje mogą być eliminowane z populacji przez dryf genetyczny.
Efektywność eliminacji zależy od efektywnej wielkości populacji.
Równowaga między częstością
mutacji a dryfem genetycznym

Presja mutacyjna, 2u(1-H)

■ Tempo wzrostu

między częstością mutacji a
dryfem jest określony jako:
4Neu/(4Neu+1).
u+1)

■ Dla częstości mutacji 3x10-6

oraz Ne = 104, równowaga jest
osiągana dla częstości
heterozygot, 0,107.

Heterozygoty

Homozygoty

Dryf genetyczny

Heterozyg
gotyczność

■ Punkt, gdy istnieje równowaga

1-H

H

heterozygotyczności populacji
w efekcie mutacji zależy od
częstości homozygot (1-H)
oraz tempa mutacji, u.

1,0

W dużych
populacjach
eliminacja mutacji
przez dryf
d f genetyczny
t
jest nieistotna,
mutacja recesywna
utrzymuje się w stanie
heterozygotycznym.

0,5

0,0
0

1

2
3
4
5
6
7
Log (Wielkość populacji)

Efektywna wielkość populacji (Ne): liczba osobników populacji, które mają
wkład w rozród.
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4. Mutacje: ewolucyjne znaczenie
Patogeny są czynnikiem, który prowadzi do selekcji alleli
warunkujących odporność na różne infekcje.

■ CCR5 – delecja w genie

kodującym receptor daje
odporność na HIV, powstała w
odpowiedzi na pałeczkę dżumy,
chroni przed wirusem ospy
prawdziwej.

Priony Pierwotniaki

zanieczyszczoną wodą, osoby z
grupą krwi 0 (ii) są bardziej
wrażliwe. Bangladesz jest
najbardziej zagrożonym regionem
– w populacji prawie nie
występuje grupa krwi 0.

Bakterie

anemii sierpowatej są odporne.

■ Cholera – związana z

Wirusy
y

Selekcja odpornych genotypów

■ Malaria: heterozygoty
yg y względem
gę

Lokalizacja genów warunkujących odporność na choroby
wywoływane przez patogeny. Geny te mogą prowadzić do
chorób autoimmunologicznych, chorób krwi i nowotworów.

Allele, które utrwaliły się w odpowiedzi na przeszłe pandemie, wciąż są
liczne w populacji i zapewniają odporność na nowe patogeny.
Pittman et al. 2016
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Zagadnienia: 11-3
1. Wpływ czynników środowiskowych
 Proszę omówić wpływ czynników środowiskowych na wzrost populacji
ludzkiej.
 Co to jest interakcja genotypowo-środowiskowa?
 Proszę podać przykłady interakcji genotypowo-środowiskowej u człowieka.
 Jakie efekty wywołują SNP w genie FKBP5?
 Jak objawia się korelacja między SN P a dietą roślinną?

2. Selekcja
 Jak definiujemy w genetyce populacyjnej selekcję?
 Jakie cechy świadczą o przystosowaniu człowieka do umiarkowanego
wysiłku oraz przerw w pobieraniu pożywienia?
 Jaka jest różnica między selekcją naturalną i selekcją sztuczną?

3. Selekcja, dostosowanie
 Co oznacza dostosowanie w genetyce populacyjnej?
 Jak definiujemy dostosowanie absolutne?
 Jak dzielimy populacje ze względu na wartość dostosowawczą?
 Jeżeli każdy osobnik daje średnio jednego potomka to jak zmieni się
wielkość populacji?
 Ile potomków daje średnio każdy osobnik w populacji zamierającej?
 Co to jest dostosowanie względne?
 Jeżeli wA = 1 oraz WA = 202 i Wa = 200, to o ile procent wzrasta populacja w
każdym pokoleniu?
 Jak definiujemy współczynnik selekcji?
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Zagadnienia: 44-5
4. Selekcja, częstości alleli
 Jak zmienia się częstość faworyzowanego allela w ciągu pokoleń?
 Co jest warunkiem działania selekcji?
 Wyjściowa częstość alleli wynosi a = 0,4 i A = 0,6. względne
dostosowanie wynosi 1 dla AA, 1,2 dla Aa i 0,8 dla aa. Proszę podać
ę
alleli w kolejnym
j y p
pokoleniu.
częstość
 Czy w każdym środowisku selekcja działa tak samo? Proszę podać
przykład.
 Dlaczego selekcja faworyzująca jest szybsza niż selekcja eliminująca?
 Co jest głównym czynnikiem wpływającym na częstość alleli w
populacjach ludzkich?
 Jak selekcja wpływa na odporność na HIV?
 Jakie allele mogą wpływać na odporność na HIV?
 Co się dzieje jeżeli populacja jest eksponowana na infekcję?

5. Selekcja, typy
 Jakie geny najczęściej podlegają selekcji?
 Proszę wymienić typy selekcji?
 Na czym polega selekcja kierunkowa?
 W jakim typie selekcji zachodzi faworyzowanie wartości średnich?
 Proszę podać przykład selekcji kierunkowej w trakcie ewolucji
człowieka?

Zagadnienia: 66-7
6. Dryf genetyczny
 Proszę podać definicję dryfu genetycznego.
 Z czego wynika dryf genetyczny?
 Proszę pokazać działanie dryfu genetycznego na przykładzie potomstwa
dwóch heterozygot.
 Jak wielkość populacji wpływa na dryf genetyczny?
 Jakie mogą być efekty działania dryfu genetycznego w małych
populacjach?
 Czy dryf genetyczny ma znaczenie w ewolucji człowieka? Proszę
uzasadnić.

7. Mutacje, mutacje u człowieka
 Jaka jest zależność między selekcją a mutacjami?
 Czy brak mutacji jest korzystny dla populacji? Proszę uzasadnić.
 Proszę wymienić uszkodzenia DNA pochodzenia endogennego u ssaków.
ą addukty
y DNA?
 Co to są
 Jakiego typu mutacje najczęściej obserwuje się u człowieka?
 Co to są warianty strukturalne (SV)?
 Co to jest hotspot?
 Proszę podać przykłady hotspotów w genomie człowieka?
 Jaki typ mutacji odpowiedzialny jest za 10% przypadków choroby
Huntingtona?
 Proszę podać przykłady zmian częstości mutacji w populacjach ludzkich
jakie miały miejsce w ciągu ostatnich 20 tys. lat.
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Zagadnienia: 8
8. Mutacje, wpływ na populację
 Jaka może być przyczyna wyższej częstości mutacji wywołujących
choroby w populacjach ludzkich niż wynikałoby to z selekcji?
 Jak dryf genetyczny wpływa na częstość mutacji?
 Jaka jest zależność między grupą krwi 0 a cholerą?
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