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“Nyereség”: több utód a következő 
generációban a többi genotípus által 
létrehozotthoz képest

Eredmény: az adott  genotípus 
nagyobb valószínűséggel terjedhet 
el.

Genetikai sodródás = allélok 
gyakoriságában bekövetkező 
véletlenszerű változások

A véletlenszerű változások egyes 
allélek helyettesítését okozhatják 
újabbakkal, s ezáltal nem-adaptív 
evolúciót eredményezhetnek.

Alapszabály: olyan allélok esetében 
érvényesülhet a genetikai sodródás, 
amelyek nem hatnak az egyed 
“alkalmasságára”.

Alapfogalmak

A részeg sétája
kétféleképpen is el lehet jutni 
ugyanabba a pontba:
(a) irányított módon (szelekció)
(b) véletlenszerűen (sodródás)
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Az utódgeneráció létrejötte, mint 
“válogatási 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 vegyes savanyúcukorka problémája

kezdő populáció 2. generáció 3. generáció   4. generáció
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Egy A1 allélal rendelkező ivarosan szaporodó populációban megjelenik 
mutáció révén egyetlen A2 allél.

A populáció egyensúlyban van, minden pár két szaporodóképes utódot hoz 
létre átlagosan.

ha A1A1  x A1A2   szülők, akkor annak a valószínűsége (p), hogy az egy 
fennmaradó utód A1A1 lesz = ½  , annak a valószínűsége, hogy mindkettő 
A1A1  lesz = ½ x ½ =  ¼, s ez egyenlő  annak a valószínűségével, hogy A2 
rögtön kiesik a populációból.

A1A1 x A1A2

A1A1 , A1A1
A1A1 , A1A2

1. 2.



ha a párok által létrehozott 
utódok száma véletlenszerűen 
változik a kettes átlag körül, 
akkor annak a valószínűsége, 
hogy az A2 elvész egy 
generáció után az egész 
populációra átlagolva 0,368, 
127 generáció után 0,985
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Ha egy mezőn a sávos csigából 
(Cepaea nemoralis) két színváltozat 
közel egyenlő arányban (p, q = 0,5) 
fordul elő, de egy tehén 
véletlenszerűen “közbelép” és 
eltapos két sárgát, akkor az arány 
változik és ezzel az allélok 
következő generációban való 
megjelenésének valószínűsége is.

és mi van, ha egy másik 
populációban az ellenkező 
irányba mozdulnak el az 
arányok?

a “helyrehozatalhoz” egy 
ellenkező irányú, ugyan olyan 
jellegű hiba kell – de mekkora 
ennek a valószínűsége?



  

Koaleszcencia elmélet – a nemzedékek 
sorozatán keresztül fennmaradó, 
elterjedő allélmásolatok alapján vissza 
lehet jutni az első eredeti allél 
megjelenésének időpontjáig.

minél kisebb egy populáció, annál 
kevesebb időre van szükség, hogy egy 
allél stabilizálódjon

két allélos kiindulási állapot esetében 
végül monomorffá válhat egy populáció 
véletlenszerűen.

annak a valószínűsége, hogy egy  allél 
fixálódik egyenlő az eredeti 
allélfrekvenciájával.

mitokondriális Éva?
nem egyetlen nő volt az eredeti 

populációban!

Mitokondriális Éva!

Példa



  

Példa

Genetikai sodródás az ecetmuslicánál (Drosophila melanogaster) (Buri 1956):

- 107 laborpopuláció: 8 hím és 8 nőstény populációnként, heterozigóták bw és bw75 
szemszínallélokra

- 19 generáción keresztül tartotta a populációkat úgy, hogy mindig 8-8 legyet vett ki 
random módon az utódok közül és szaporította őket tovább.

- egy generáció után a bw75 
gyakorisága 0,22 és 0,69 között volt

- a 19. nemzedék után 30 populáció 
elveszítette a bw75 allélt, 28-ban 
fixálódott és a többiben heterozigóták 
is voltak szép számban.
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A simafogú tasakospatkány 
(Thomomys bottae) esete a 
völgyekkel (Patton és Yang 1977)

- 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 
elszigeteltség (FST) 0,412 volt
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A genetikai sodródás alapkövei:

- allél frekvenciák random módon változnak a populáción belül egyik 
generációról a másikra, míg végül egyik vagy másik allél fixálódik és a 
többi elvész

- egy allél dominanciájának erősődésével a heterozigóták aránya esik, 
emiatt a heterozigóták arányát egy populáción belül a genetikai sodródás 
rátájának becslésére használják gyakran.

- egy allél fixációjának a valószínűségét egy adott pillanatban mindig az 
éppen megnyilvánuló gyakorisága mutatja, és nem befolyásolja ezt a 
valószínűségét az allél gyakoriságában bekövetkező előzetes változások – 
nincs előtörténet!

- a két alléllal rendelkező populációk p része egyik allélra fog fixálódni, 
míg 1-p része a másik allélra
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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.
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Az alapító hatás

Ha egy populáció mérete valamilyen drasztikus 
hatás eredményeképpen lecsökken (palacknyak-
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. Pl. a recesszív genetikai alapú 
hallásdeficit Martha's Vineyard szigeten (USA): 
- 1/155-re szigetátlag
- 1/5728-ra USA átlag
sajátos jelbeszéd alakult itt ki.

az üvegnyak hatás 
(bottleneck effect)
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Északi elefántfóka (Mirounga angustirostris) – nulla változékonyság 
24 enzim-kódoló lókuszon, pedig 30000 egyedből áll. Igaz, 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 (4 hím: 3 nőstény) az alföldi vonal, és 12 egyedből a 
kaukázusi (alföldi-hegyvidéki) vonal.
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A modern ember kiáramlása Afrikából:  mtDNS, Y kromoszóma és 
mikroszatellitek vizsgálata alapján.

Az mtDNS alapján a közös ős Afrikában: 156 000-250 000 évvel ezelőtt. Hasonló 
eredmények a többi vizsgálat alapján is

Az afrikai és az Afrikából kiáramló populációk közötti 
szétválás 40 000-143 000 évvel ezelőttre tehető – 2 
kiáramlás? 
1.) Homo erectus → H. neanderthalensis, H. floresiensis, 
H. sapiens (ősi), Denisova-i ősember
2.) Homo sapiens (modern) – az alapító populáció: 4600-
11200 ember lehetett
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