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Evolúció sok lókuszon 

 

Két jelenség teszi bonyolulttá e kérdés vizsgálatát:  

 

1. Episztázis: haploid esetben 

 

 AB Ab aB ab 

Nincs episztázis (additív lókuszok)  2 1 1 0 

Szinergikus episztázis 3 1 1 0 

Antagonistikus episztázis 1 1 1 0 

Fitnesz szerinti osztályozás: 

Tulajdonság, mennyisége Episztázis típusai 

Φ(AB)=Φ(Ab)+Φ(aB)–Φ(ab) Nincs episztázis, additív lókuszok 

Φ(AB)>Φ(Ab)+Φ(aB)-Φ(ab) Szinergikus episztázis 

Φ(AB)<Φ(Ab)+ Φ(aB)-Φ(ab) Antagonistikus episztázis 

 

Példa episztázisra, diploid esetben: 

 

               B1 

    B2 

        A1 

  A2 

 

Minden (AiBj x AkBl) zigóta fenotípusa leolvasható, ha A1 dominálja A2-t és B1 

dominálja B2-t, pl. (A1B1 x AkBl) → φ1;  (A1B2 x AkB2) → φ2;  (A1B2 x A1B2) → φ3 
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2. Kapcsoltság vagy kapcsoltsági egyensúly (linkage equilibrium). 

 

Tekintsünk 2 autoszómás lókuszt, az elsőn „A” és „a”, míg a másodikon „B” és „b” 

allélokkal. Ekkor 4 gaméta típus van: „AB”; „Ab”; „aB” és „ab”. Jelölje ABp , Abp , 

aBp , abp  a gaméták frekvenciáját, és így, 16 zygota típus jön létre a szexuális 

szaporodáskor (Táblán ábra). 

Nyilván: 1 abaBAbAB pppp . 

 B b A marginálisa  

A 
ABp  Abp  AAbAB ppp   

a 
aBp  abp  aabaB ppp  , 

B marginálisa 
BaBAB ppp   babAb ppp   1 

 

A probléma az, hogy a gaméták frekvenciái csak függetlenség esetén számolhatók 

közvetlenül az allélok frekvenciáiból, szorzatként. Neveztessen: 

 B b A marginálisa  

A 
BAAB ppp   bAAb ppp   AAbAB ppp   

a 
BaaB ppp   baab ppp    aabaB ppp  , 

B marginálisa 
BaBAB ppp   babAb ppp   1 

Ezt az esetet nevezzük kapcsoltsági egyensúlynak.  

Ez akkor biztosan így van, ha „A” és „B” lókuszok más-más kromoszómán 

vannak, hiszen a kromoszómák egymástól függetlenül szegreálodnak.  

Ezzel szemben az azonos kromoszómán lokalizálódó gének együtt 

öröklődnek, kivéve a rekombinációt! 

 

Ha nem függetlenül öröklődnek, hogyan mérhetjük az eltérést? Mérjük egy 

konstanssal! 

Dppp baab  . 
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D lehet pozitív és negatív is! Most számoljuk ki aBp ! 

  DppDppDpppppp BababaaabaaB  1 . 

Most számoljuk ki ABp ! 

  DppDppDpppppp BAaBBaBaBBAB  1 . 

Hasonlóan adódik  

Dppp bAAb   

Dppp baab  . 

Összefoglalva  

 B b A marginálisa  

A Dppp BAAB   Dppp bAAb   AAbAB ppp   

a Dppp BaaB   Dppp baab    aabaB ppp   

B marginálisa 
BaBAB ppp   babAb ppp   1 

Ha 0D , akkor a populáció „linkage disequilibrium”-ban van, melynek mértéke a 

D. Ez akkor lehet így, ha a „A” és „B” lókuszok azonos kromoszómán nem túl közel, 

de nem is túl távol helyezkednek el.  

 

Könnyen ellenőrizhető,  

aBAbabAB ppppD  . 

 

Megjegyzés: Ha csak a „AB” és „ab” gaméták léteznek (csak ezek életképesek) fele-

fele arányban, akkor D=1/4. Azaz D étéke, -0.25 és +0.25 között változik és D értéke 

érzékeny a konkrét allél eloszlásra. Ezért bevezették a következő normalizált 

mértéket is:  

aBAbabAB

aBAbabAB

pppp

pppp




 . 

Könnyen látható, hogy Δ -1 és +1 között változik. 

 

Változik-e, ha igen, hogyan D étéke?  

A következő generációban is igaz, hogy 
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Dppp baab






. 

Tegyük fel, hogy nincs szelekció (azaz minden fenotípus fitnesze azonos) és a 

populáció kellően nagy! Akkor az allélok frekvenciái nem változnak; aa pp   és 

bb pp  ! Így 

DDpDppp abbaab
  

Azaz 

abab ppDD  . 

 

Hogyan változik a „ab” kromoszóma (gaméta) gyakorisága, kapcsolt lókuszok 

esetén? Két egymást kizáró eset lehetséges: 

1. Nem rekombinálódik!  

 rpab 1 . 

2. Rekombináció útja keletkezik! 

2.1. Mi a rekombináció valószínűsége? 

Csak ax//yb zigótában keletkezhet! De, ♀-ben és ♂-ben is egyaránt („a” gén jöhet ♀-

ből és ♂-ből, egyaránt), így azon rekombinációk valószínűsége, amelyből „ab” 

gaméta keletkezik  

ba prp2 . 

Ugyanis, „ax” kromoszóma (gaméta) aránya ap , és „yb”-é  bp , valamint 2 sex van. 

2.2. Mennyi „ab” gaméta keletkezik, ha az ax//yb zigótában volt 

rekombináció? Ilyenkor, „ab” és „yx” ivarsejt keletkezik, azaz a ½-e. Így   

ba
ba prp

prp


2

2
. 

A két egymást kizáró esetet összegezve kapjuk: 

  baabab prprpp  1 . 

 

Másoldalról már láttuk, hogy ha nincs szelekció és a populáció kellően nagy, akkor 

abab ppDD  , így  
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Összefoglalva, az n+1 és n-edik generáció között a kapcsoltság változása.  

 rDD nn  11 . 

E dinamika szerint D szigorúan monoton fogy, azaz kellően nagy populációban, ha 

nincs szelekció, akkor a rekombináció eltünteti a kapcsoltságot.  
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Kapcsolt (azonos kromoszómán) és nem kapcsolt lókuszok (különböző 

kromoszómán) közötti fő különbség, az hogy a lókuszok szabad kombinációját:  

1. Kapcsolt esetben a rekombináció 

2. Nem kapcsolt esetben a véletlen kromoszóma szegregáció biztosítja.  

Nyilván a rekombináció lassabb folyamat, míg a szegregációs gyors.  

 

Mikor nem tűnik el a kapcsoltság?  Három fontos esetben:  

1. Erős szelekció és episztatikus öröklődés.  

2. Kis populáció méret.  

3. Haploid aszexuális populációkban nincs véletlen kromoszóma szegregáció (nincs 

Hardy-Winberg egyensúly sem), továbbá ritka a rekombináció, azaz nincs ami 

megkeverje a kapcsolt géneket. 

 

Mikor előnyős a kapcsoltság? 

Ha adott lókuszokon bizonyos génkombinációk előnyösek és más kombinációk 

hátrányosak.  

 

„Autóstoppos gének”.  

 

 

Heterosztilia: kankalin, tüdőfű, len… 
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A1A2A3 / a1a2a3     a1a2a3 / a1a2a3 

Nem lehetséges önbeporzás! 
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A heterosztilia 28-szor, egymástól függetlenül evolválódott ki (konvergencia). 

Disztilia 13 növény fajban, míg trisztilia több mint háromszor ennyi fajban jelent 

meg. 

 

Nyilván frekvencia függő szelekció írja le a változatok gyakorisági dinamikáját, és a 

ritka előnyben van, mint a szex aránynál. 

 

Sok hímnős növény esetében máskor érik a pollen, és máskor a bibe. 

 

Más morfológiai elkülönülés is evolválódott, bal-kezes jobb-kezes virágok, amelyek 

ugyan csak nem önbeporzók. 
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Miért nem tűnik el az „önmeddőség”? Hasonlóan az aszexuális mutánshoz, 

amelynek a fitnesze kétszerese a szexuálisnak, a diploid önbeporzónak is van 

hasonló előnye, hiszen saját utódjában mindkét génkészlet a szülőtől származik.  

 

Hímnős nővényeknél az önbeporzás erőteljes csökkenti az életképességet: Az 

önbeporzás erős a beltenyésztésnek tekinthető, hiszen a lehető legrokonabb „egyed” 

párosodik.  

Tekintsünk egy totál heterozigóta önbeporzót, a kromoszómán mások az allélok! . 

1 letális receszív gént hordóz az önbeporzó, nyilván az utódok ¼-e életképtelen. 

2 letális, receszív független gént hordóz az önbeporzó (a és b kell ☺).  

 AB Ab aB ab 

AB AB, AB   †  AB, Ab   † AB aB   † AB, ab ☺ 

Ab Ab, AB   † Ab, Ab   † Ab aB ☺ Ab, ab ☺ 

aB aB, AB   † aB, Ab ☺ aB, aB   † aB, ab  ☺ 

ab ab , AB  ☺  ab, Ab ☺ ab aB ☺ ab, ab  ☺ 

Itt 7/16=0.43 életképtelen. Azaz ha egy hímnős egyed, két független letális gént 

hordoz, akkor több mint a fele útóda életképtelen.  

 

3 receszív letális független gén hordóz az önbeporzó(a, b és c kell ☺). 

 ABC ABc AbC Abc aBC aBc abC abc 

ABC AA  † AA  † AA  † AA  † BB  † BB  † CC  † ☺ 

ABc AA  † AA  † AA  † AA  † BB  † BB  † ☺ ☺ 

AbC AA  † AA  † AA  † AA  † CC  † ☺ CC  † ☺ 

Abc AA  † AA  † AA  † AA  † ☺ ☺ ☺ ☺ 

aBC BB  † BB  † CC  † ☺ CC  † BB  † CC  † ☺ 

aBc BB  † BB  † ☺ ☺ BB  † BB  † ☺ ☺ 

abC CC  † ☺ CC  † ☺ CC  † ☺ CC  † ☺ 

abc ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

37/64=0.57 a halálozási arány!  
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Hasonlóan halmazodnak fel, a káros receszív allélok hatása is, ezek nem letálisak de 

csökkentik a fitneszt. Korábban láttuk, hogy a káros allélok mindig jelen vannak a 

populációban (lásd. Drosophila 60 generációján át a káros receszív mutációk 

felhalmozódtak és homozigóta formában 50%-kal csökkentették a fitneszt.)  

 

Összefoglalva, az látszik, hogy több káros receszív mutációkat hordozó hímnős 

egyedek esetén az „önbeporzás 2-szeres előnye” gyorsan elvesz. 

 

Száratlan kankalinban (Primula vulgaris) a heterosztilia két szorosan kapcsolt 

„szuper-génen” öröklődik:  

„G” és „g” rövid vagy hosszú bibe  

 „A” és „a” hosszú vagy rövid porzószál.   

 

 

Úgy tűnik a GA/GA letális.  

Ezeket a szórósan kapcsolt gén komplexeket „szuper gén”-nek is szokás nevezni.  

A gének igen eltérő tulajdonságokat kódolnak, így nem valószínű, hogy 

duplikációval keletkeztek. Vagy két eleve kapcsolt génből evolválódott ki vagy 

először nem voltak kapcsoltak csak az evolúció során kerültek egyre közelebb 

(fokozatosan csökkentve a rekombináció valószínűségét). 
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Az önbeporzásnak extra előnye az, hogy közben más egyedeket is be tud porozni. 

Továbbá kis populációkban a sodródás miatt elveszhet valamely gén kombináció, 

ekkor csak az önbeporzók képesek fennmaradni. 
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Mimikri a lepkéknél 

Néhány rovar úgy védekezik a ragadozók ellen, hogy mérgeket, illetve rossz íz 

anyagokat (esetleg mind kettőt) halmoznak fel testükben. A ragadozók megtanulják 

melyek ezek, és elkerül őket. Könnyebb megjegyezni mely rovar a mérgező, ha a 

mérgező rovar jól felismerhető, pl. ragyogó színek, feltűnő mintázat. Ekkor érdemes 

úgy kinézni mit egy mérgező rovar. 

 

Két fő alapeset: 

1. Bates-féle mimikri: az utánzó rovar faj ízletes, de nagyon hasonlóan néz ki, mint 

egy mérgező, illetve kellemetlen ízű faj. 

 

Bates illustrating Batesian mimicry between Dismorphia species (top row, third row) and 

various Ithomiini (Nymphalidae) (second row, bottom row). Ithomiines are unpalatable 
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because their adults seek out and sequester pyrrolizidine alkaloids from plants that they 

visit, especially composit flowers (Asteraceae) and wilted borages (Boraginaceae). 
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2. Müller-féle mimikri: amikor több mérgező, vagy rosszízű faj hasonlít egymásra:  

 

 

Heliconus sp.  
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Nyilván a Bates-féle mimikri hatásfoka függ a denzitásoktól (frekvenciáktól): 

a) ha a rossz ízű (modell) faj igen gyakori és az utánzó faj igen ritka, akkor 

az utánzás kifizetődő, hiszen a ragadozó gyorsan megtanulja elkerülni az adott 

mintázatot. 

 b) ha a jó ízű faj igen gyakori és a rossz ízű faj igen ritka, akkor a ragadozó 

nagyon ritkán fog rossz ízű egyedet. Így nem fogja elkerülni az adott mintázatot. 

Ekkor a rossz ízű faj is elveszti a védelmét.  

Pl. Kelet afrikai fecskefarkú lepkefaj (Papilio dardanus) nőstényei több különféle 

rossz ízű fajt utánoznak, azaz a faj polimorfikus.  
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A Bates-féle mimikri polimorfizmust ugyancsak szupergének határozzák meg. Pl. 

Papilio memnon, a szupergén lókuszai határozzák meg mind az első mind hátsó 

szárny alakját, mintázatát és színét és a potroh színét is. Valószínű ezek sem 

keletkezhettek duplikációval, de ezek valószínű eleve kapcsolt lókuszokból fejlődtek 

ki. Első lépésben, egy modell fajt másoltak (A1). Ekkor a populáció növekedésének 

határt szabott az eredetileg modellezet faj denzitása. Ha itt megjelent egy mutáns 

A1A2, amely egy másik rossz ízű fajt modellezett, akkor ez elterjedhetett. De ekkor 

egy A2  A3 mutáció, amely még jobbá tette a második modell fajhoz való 

hasonlóságot, előnyt jelentett. Így az A1A3 genotípus elterjedhetett, kizárólag az 

A1A2 típusok rovására, úgy hogy közben nem csökkentette az eredeti modellt 

utánzók (A1 genotípusok) sikerét, sőt.  

Ha a A1 és A2 szorosan kapcsoltak már a kezdetekkor, sokkal gyorsabban terjed el 

az új genotípus.  

 

A hímek ellenben nem utánoznak rossz ízű fajokat, lehetséges, hogy párosodási 

siker függ az eredeti sárga-fekete mintázattól, bár erre nincs bizonyíték. 

 

Papilio dardanus cenea – hím Family: Papilionidae 
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Mind a heterosztilia mind a Bates-féle mimikri esetén episztatikus öröklődés áll 

fenn, ui. egy jól meghatározott génkombinációk polimorfizmusa garantálja a 

populáció sokféleségét.  
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A Müller-féle mimikri esetén nincs a fenti frekvenciafüggés, hiszen minden faj rossz 

ízű. Ekkor azok az egyedek a legvédettebbek, amelyek legjobban hasonlítanak 

egymásra, azaz a leggyakoribb „mintázat” a legsikeresebb. 

A Heliconius melpomen és erato fajok monomorfikusak, és változatosak geográfiai 

léptékben.  

 

 

Az ausztráliai Zygaena ephialtes két független lókusz egyike dominánsan piros/ 

sárgát határoz meg, míg a másik lókuszon a forma öröklődik. Átmeneti 

hibridzónával.  

 



 22 
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Kapcsoltság természetes populációkban 

Felvetődik a kérdés: mi a tipikus, a szabadon kombinálódó lókuszok, vagy a 

szorosan kapcsolt, így együtt öröklődő szupergének. Úgy tűnik a linkage 

disequilibrium, nem tipikus. 

 

Lanley (1977) 11 polimorfikus enzimet vizsgált, 6 a 2-s, míg 5 a 3-as kromoszómán 

lokalizálódik. A gaméta frekvenciákat nézte 3 generáción át, 2-szer (szezon elején és 

szezon végén) minden generációban. 25 esetből egyszer tudott kimutatni 

kapcsoltságot. Ebből az következik, hogy általában a kapcsoltság kivételes és nem 

általános.  

 

Szorosan kapcsolt gének eset:  

Hogy lehet kimutatni:  

DNS restrikciós enzimek 4-6 hosszú szekvenciákat ismernek fel, és ott vágják 

el a DNS szálat.  

Több különféle enzimet használva sok darabra vágható egy adott DNS. 

A szekvenciában történt mutációk megváltoztatják a darabok számát: 

1. növelhetik, ha olyan mutáció történt, amely létrehozza az egyik enzim 

kötőhelyét 

2. csökkentheti, ha egy kötőhelyen belül olyan bázis csere, hogy a restrikciós 

enzim nem képes kötődni 

3. nem változik, akkor, ha mutáció az egyik kötő szekvenciából a másik kötő 

szekvenciát hozza létre. Ez kizárható, ha az enzimek „vágási” szekvenciái 

kellően különböznek.  

Természetesen e módszer, kódoló és nem kódoló DNS szakaszokat nem képes e 

elkülöníteni.  

 

E módszerrel mérhető a polimorfizmus: ui. két elkülönülő fenotípusból vett DNS, 

más mintázat szerint hasad azonos kezelésre, akkor eltérések vannak 

szekvenciában.  
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Sarló-sejtes vérszegénység 

 

Bázis csere mutáció: A→T, amely glutamát→valin cserét okoz a 6-os pozícióban.  

A vad „A” típusú β globulin gén általában egy 7.6 kb fragmentben van, de 3% 13 kb 

fragmentben van. Az afro-amerikaikban 68%-ban, azonban a 13 kb-osban van az S 

allél.  

Ez úgy jöhette létre, hogy kb. 10 000 éve volt egy mutáció A→T a 13kb-os 

fragmentben, igen közel a restrikciós szekvenciához. Azóta a rekombináció csak 

populáció 32%-ban „keverte át” ezt a kromoszóma szakaszt.  

 

 

Stabilizáló (normalizáló) szelekció 
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Bumbus (1899)-ben megmérte a viharban elpusztult verebek szárhosszát: azt 

találta, hogy az átlagos szárhosszúak éltek túl nagyobb valószínűséggel, míg a 

rövidebb és hosszabb szárnyúak nagyobb valószínűséggel elpusztultak.  

 

Ha a gének additíven határozzák meg a tulajdonságot, akkor a stabilizáló szelekció 

képes fenntartani a kapcsoltságot.  

 

Pl. „aabb” legyen 10 egység hosszú szárny, és akár az „a”→”A” akár „b”→”B” 

csere 1 egységet nővel  

 

 

Ha populáció kezdetben p(a)=0.4 és p(b)=0.6 linkage equilibriumból indul.  

A rekombináció a két lókusz között 0.1  

A szimuláció során (20 generáció után), először a variancia csökkent, azaz kezdett 

kialakulnia kapcsoltság. 

90 generáció után a populáció AAbb állapotba evolválódott. Nyilván aaBB épp ilyen 

jó.   

 


