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Kvantitatív genetika 

Oktatási segédlet a Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki, valamint az Állattenyésztő mérnöki 

(MSc) mesterszak hallgatói számára 

 

E digitális tankönyv szövege, ábraanyaga és mindenféle tartozéka szerzői jogi oltalom és a kizárólagos 

felhasználási jog védelme alatt áll. Csak a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye alapján 

jogszerű a mű egészének vagy bármely részének felhasználása, illetve sokszorosítása akár mechanikai, akár 

fotó-, akár elektronikus úton. Ezen engedélyek hiányában mind a másolatkészítés, mind a sugárzás vagy a 

vezeték útján a nyilvánossághoz való közvetítés, mind a digitalizált formában való tárolás, mind a számítógépes 

hálózaton átvitt mű anyagi formában való megjelenítése jogszerűtlen. 
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1. fejezet - Bevezetés a kvantitatív 
genetikába 

A kvantitatív genetika célja a populáció egyedei között mérhető fenotípusos különbségek mögött rejlő genetikai 

különbségek feltárása. A tudományterület kialakulása a 20. század elejére tehető. 

A számos tudós tevékenysége közül elsőként Ronald Fisher (1890-1962) munkássága emelhető ki, aki már 

1918-ban leírta, hogy a mérhető tulajdonságokat végtelen számú gén befolyásolja, egyenként végtelen kis 

mértékben (infinitesimal model). A jelenleg genetikai paraméterbecslésre, illetve tenyészértékbecslésre használt 

szoftverek jelenleg is ennek az elvnek alapján működnek. Fisher a század kiemelkedő statisztikusa is volt, 

nevéhez köthető (többek között) az általánosan használt F-próba kidolgozása. Fisher amerikai kortársa Sewall 

Wright (1889-1988), akinek munkássága a beltenyésztés területén a legismertebb. 

A kvantitatív genetika első állattenyésztési alkalmazása Jay Lush (1896-1982) amerikai genetikushoz köthető, 

míg Magyarországon ezt a szerepet Horn Artúr (1911-2003) töltötte be. Horn Artúr nevéhez köthető a 

Hungarofríz szarvasmarha fajta nemesítése, illetve szerepet játszott a holstein-fríz importjában is. Legfontosabb 

munkája az Általános állattenyésztés című könyv 1955-ben jelent meg. Kiemelkedő tudományos 

tevékenységéért 1970-ben megkapta a Nemzetközi Aranytojás Díjat. A kvantitatív genetika legismertebb, illetve 

legszélesebb körben használt referenciakönyvét (Introduction to Quantitative Genetics) Douglas Falconer 

(1913-2004) angol genetikus írta (1960), mely könyv négy kiadást (1960, 1981, 1990, 1996) ért meg. 

Magyarországon a jelenleg használt referencia könyv (Genetika állattenyésztőknek, 1999) Dohy János (1934-

2002) munkája. 

A kvantitatív genetika legfontosabb állattenyésztési alkalmazása, hogy az egymást követő generációk 

teljesítménye javuljon (a tenyésztők által kiválasztott tulajdonságokra nézve). Ehhez szelekciót kell folytatni, 

melynek jelenleg az úgynevezett tenyészérték az alapja. A tenyészértékbecslés módszerét Charles Henderson 

(1911-1989) amerikai genetikus dolgozta ki (Applications of Linear Models in Animal Breeding 1984). Az 

eljárást BLUP módszernek nevezte el, mely módszer jelenleg is szinte valamennyi jelentős domesztikált állatfaj 

tenyésztési programjában szerepel. 

A kvantitatív genetikai ismeretek elsajátításához szükséges néhány genetikai, populációgenetikai fogalom 

ismerete, melyeket az alábbiakban ismertetek: 

Gén – A DNS molekula egyik fonalán elhelyezkedő nukleotidszekvencia, amely rRNS, tRNS, vagy mRNS 

molekulát kódol. 

Allél –Génváltozat. 

Genotípus (G) – Az egyedben meglevő genetikai információk összessége. 

Allélgyakoriság – Adott allélek aránya adott lokuszon. 

Lokusz – A gén fizikai helye a DNS-en vagy RNS-en 

Autoszóma – Kromoszómaszerelvény az ivari kromoszómák nélkül 

Ivari kromoszómához (alloszóma) kötött – A gének az X kromoszómán vannak 

Ivar által szabályozott – Egy nem által meghatározott gén kifejeződésének a mértéke (pl. emberben a 

kopaszság). 

Egygénes öröklés – A vizsgált tulajdonságot egy gén határozza meg (pl. szín). 

Többgénes öröklés – A vizsgált tulajdonságot sok gén együttesen határozza meg (pl. testtömeg). 

Dominancia – egygénes öröklődés esetén a lókuszon belül az egyik allél hatása „elnyomja a másikat” 

Kodominancia – Egygénes öröklődés esetén a lókuszon belül mindkét allél hatása kifejeződik. 
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Additív génhatás – A vizsgált tulajdonságot sok gén együttesen határozza meg, ahol feltételezzük, hogy 

lókuszon belüli, illetve lókuszók közötti génkölcsönhatások (dominancia, episztázis) nem érvényesülnek. 

Episztázis – Többgénes öröklődés esetén a lókuszok között az egyik allél hatása „elnyomja a másikat”. 

Populáció – egyazon fajba tartozó, időben és területen együtt élő, egymással kereszteződő egyedek csoportja 

Fenotípus (P) – A vizsgált tulajdonságra (pl. testsúly) vonatkozó mérési eredmények. 

Hardy-Weinberg egyensúly – Egy nagyméretű populáció esetén, ahol a párosodás véletlenszerű, továbbá nincs 

szelekció, migráció, mutáció és az ivararány azonos két allélformájú génre az egyensúlyi genotípus-

gyakoriságok egy generációváltással kialakulnak és a binomiális eloszlás szerint írhatók fel. 

Minőségi (kvalitatív) változók – valamilyen kvalitást fejeznek ki, a változót adott tulajdonsággal jellemezzük 

és nominális skálán ábrázoljuk (pl. szín). 

Diszkrét mennyiségi (kvantitatív) változók – a megfigyelési egységekre vonatkozóan mennyiségi információt 

adnak, a változók nem negatív egész számokkal jellemezhetők (pl. alomnagyság) 

Folytonos mennyiségi (kvantitatív) változók – a megfigyelési egységekre vonatkozóan mennyiségi 

információt adnak, a változók valós számokkal jellemezhetők (pl. testmagasság). A kvantitatív változókat sok 

gén határozza meg, melyek hatása összegződik. 
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2. fejezet - Statisztikai fogalmak 

A kvantitatív genetika erősen épít a matematikai statisztikai ismeretekre. A fontosabb statisztikai fogalmakat az 

alábbiakban foglaljuk össze: 

Számtani közép - Az adatok összege és az összes adatszám hányadosa.. 

Terjedelem - A minta terjedelme a legnagyobb és a legkisebb adat közötti különbség. 

Variancia  (σ2γ) - - az Y1, Y2, …Yn adatsor varianciáját úgy kapjuk meg, hogy az átlagtól való eltérések 

négyzetösszegét elosztjuk n-1-el (ahol n = a minta elemszáma). 

Szórás  (σγ) - A variancia négyzetgyöke. 

Variációs koefficiens  (CV) - A szórás kifejezése a középérték százalékában. Alkalmazásának célja, hogy a 

különböző nagyságrendű adatokkal reprezentált populációk szórásai összehasonlíthatók legyenek. 

Normális eloszlás - Különböző (domesztikált, vadon élő) populációk esetében gyakran tapasztalható, hogy az 

egyedek adott tulajdonságra vonatkozó mérési eredményei egy középérték körül tömörülnek. A normális 

eloszlást két paraméter határoz meg az átlag (μ) és a szórás (σ). 

Kovariancia  (σxy) - Számítása a varianciához hasonló, azonban ebben az esetben 2 változó együttes 

változékonyságát vizsgáljuk. 

Lineáris regresszió  - A regresszióanalízis két vagy több kvantitatív változó közötti összefüggés jellegének 

vizsgálatára szolgáló módszer. Valószínűségi változók esetében gyakran feltételezzük, hogy egy valószínűségi 

változó egy (vagy több) másik valószínűségi változóból származtatható, valamely függvénykapcsolat 

segítségével. A feladat a függvény paramétereinek minta alapján történő becslése. Amennyiben az X és Y 

változók közötti összefüggés lineáris kapcsolatra enged következtetni, akkor az lineáris modellel írható le (y = a 

+ bx + e). 

Korreláció  - A kétváltozós korrelációs együttható (r) két valószínűségi változó közötti lineáris összefüggés 

szorosságát méri. A korrelációs együttható dimenzió nélküli szám, értéke +1 és -1 között változhat. Az "r" 

előjele megegyezik a regressziós együttható előjelével. Pozitív korrelációs együttható esetén az x értékek 

növekedésével y értéke nő, negatív korreláció esetén pedig csökken. 
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3. fejezet - Variancia-komponensek 

A kvantitatív genetika által felhasznált egyik alapvetően fontos jelenség, hogy az egymással rokonságban lévő 

egyedek a metrikus tulajdonságaik tekintetében hasonlóságot mutatnak. Ennek mértékét populációszinten 

viszonylag egyszerű módon (méréssel) lehet meghatározni. A hasonlóság mértékének meghatározása 

lehetőséget ad az additív genetikai variancia becslésére, melynek a teljes varianciához viszonyított hányada 

alapvetően meghatározza azokat a módszereket, melyek alkalmazásával populációszinten a legnagyobb 

előrehaladást lehet elérni. 

Az additív genetikai variancia becsléséhez leggyakrabban felhasznált egyedcsoportok az egyik szülő - utód; 

szülőpár - utód; féltestvér csoport; édestestvér csoport. 

Mielőtt azonban rátérnénk az ezek közötti hasonlóság elemzésének részletes ismertetésére, elengedhetetlen a 

kovariancia és a variancia néhány fontos jellemzőjének bemutatása. Ezek szerint: 

σXX = σ2
X 

vagyis bármely változó önmagával vett kovarianciája, a változó varianciájával egyenlő. 

Abban az esetben, ha a = konstans igaz hogy: 

σXa = 0 

σaXY = aσXY 

Abban az esetben, ha a és b = konstans: 

σaXbY = abσXY 

Hasonlóképpen bármely a = konstans esetén: 

σ[(a + X), Y] = σXY 

Két összeg kovarianciája egyenlő a kovarianciák összegével: 

σ [(X + Y), (W + Z)] = σXW + σYW + σXZ + σYZ 

A varianciára vonatkozóan pedig a = konstans esetén: 

σ2
aX = a2σ2

X 

Az összeg varianciája pedig egyenlő az összes lehetséges variancia és kovariancia összegével: 

σ2
(X + Y) = σ2

X + σ2
Y + 2σXY 

A fenti törvényszerűségek ismerete alapján rá lehet térni a különböző szintű rokonsági csoportok közötti 

kovariancia értékének levezetéséhez. Az első csoport, az egyik szülő és az utód. A fenotípusos értékek (P) 

alapvetően két komponensre bonthatók fel, a genotípusos értékre (G) és a környezethatásra (E), melyet az alábbi 

képlettel írható le: 

P = G + E. 

A szülő fenotípusa, genotípusa, valamint a szülőre ható környezethatás legyen PP, GP illetve EP. Az utód esetében 

ugyanezen tényezők jelölése PO, GO és EO. Az utód és az egyik szülő fenotípusos értékei közötti kovariancia 

tehát nem más, mint: 

σ(PO, PP) = σ[(GO + EO), (GP + EP)], 

ami az összegek kovarianciájára vonatkozó szabály alapján 

σ(PO, PP) = σ(GO, GP) + σ(GO, EP) + σ(EO, GP) + σ(EO, EP). 
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Feltételezve, hogy a genotípus és környezet közötti kovariancia, továbbá a szülő és utód esetében ható 

környezethatások közötti kovariancia egyenlő nullával, 

σ(PO, PP) = σ(GO, GP) 

Tudva, hogy az utód genotípusos értékét (G = A + D) 50 %-ban az egyik szülő additív genetikai értéke (A) 

határozza meg (D = dominancia eltérés), a vizsgált kovariancia: 

σ[(A + D), 0,5A] = 0,5σ[(A + D), A] = 0,5[σ(A, D) + σ(A, A)] = 0,5σ(A, A) = = 0,5σ2
A 

Mivel σ(A, D) = 0), ezért az egyik szülő és az utód fenotípusos értékei közötti kovariancia az additív genetikai 

variancia fele. 

Abban az esetben, ha nem csak az egyik szülő, hanem a két szülő átlaga 0,5(PP1 + PP2) és az utód fenotípusa (PO) 

is ismert, az ezek közötti kovariancia: 

σ[PO, 0,5(PP1 + PP2] = 0,5[σ(PO, PP1) + σ(PO, PP2)], 

ami az utód és az egyik szülő fenotípusa közötti kovarianciájának levezetése alapján: 

0,5[0,5σ2(A) + 0,5σ2(A)] = 0,5σ2
A 

vagyis az additív genetikai variancia fele. 

A féltestvércsoport olyan egyedekből áll, melyeknél egy szülő közös, míg a másik szülő különbözik. Vagyis 

egy-egyedet párosítva számos másik nemű egyeddel, az egyes párosításból született utódok közül egyet-egyet 

kiválasztva, féltestvércsoportot lehet létrehozni. Ennek a csoportnak az átlagos genotípusos értéke nem más, 

mint a közös szülő tenyészértékének fele. A féltestvércsoportokra vonatkozó megfigyelések közötti kovariancia 

ezért egyenlő a közös szülők tenyészértékeinek 50 %-nak varianciájával, ami az additív genetikai variancia 

negyede: 

σ2(0,5A) = 0,25σ2A 

Az édestestvércsoporton belüli egyedek esetében mindkét szülő azonos, vagyis csoporton belül az átlagos 

genotípusos érték nem más, mint a két szülő tenyészértékének átlaga. Az édestestvércsoportokra vonatkozó 

megfigyelések közötti kovariancia ezért egyenlő a közös szülők átlagos tenyészértékeinek varianciájával, ami az 

additív genetikai variancia fele. Az édestestvércsoportok esetében a kovariancia az additív genetikai variancia 

felén kívül más tényezőket is tartalmaz. 

Ezek közül az első a dominancia variancia 25 %-a (0,25σ2D) melynek indoklása jelen tananyagot meghaladja. A 

másik tényező, amit a kovariancia ezeken kívül tartalmaz, az úgynevezett közös környezeti variancia (σ2
Ec). E 

környezeti hatás működésének megértéséhez a közösen felnevelt alomtestvérek kérdésköre szolgálhat példaként. 

Mivel az egy alomban született egyedek (édestestvérek) közösen nevelkednek, azonos környezeti tényezőknek 

vannak kitéve (pl. az anya tejtermelésén osztoznak stb.). Ezek a környezeti körülmények más almok esetében 

eltérőek lehetnek. Ennek következtében az édestestvérek közötti hasonlóság nagyobb, mint amit közös 

génállományuk indokolna, melynek forrása a már említett közös környezeti hatás. Összességében tehát az 

édestestvércsoport esetében a kovariancia: 

0,5σ2A + 0,25σ2D + σ2
Ec 

A fejezet összefoglalásaként az egyes rokoni csoportok fenotípusos hasonlósága az alábbi táblázatban foglalható 

össze: (1. táblázat) 
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4. fejezet - Öröklődhetőség I 

Az örökölhetőség a metrikus tulajdonságok egyik legfontosabb jellemzője. A mutató a teljes variancia azon 

hányadát fejezi ki, mely az egyedek egymástól eltérő tenyészértékeiből származik. Jelölése Wright után h2, ahol 

h2 = bAP, 

vagyis az örökölhetőség a tenyészértékeknek fenotípusos értékekre történő illesztésével kapott regressziós 

koefficienssel egyenlő: 

bAP = σAP / σ2
P 

Ebből következik, hogy a tenyészértékek és a fenotípusos értékek közötti korrelációs koefficiens: 

rAP = σAP / (σPA ⨯ σP) = bAP ⨯ (σP / σA) = h2 ⨯ (1 / h) = h, 

az örökölhetőség négyzetgyöke. 

Az örökölhetőség definíciójából következik, hogy segítségével ez egyedek becsült tenyészértékére (Â) lehet 

következtetni: 

Â = bAP ⨯ P = h2 ⨯ P 

A fenotípusos értékeket és a tenyészértékeket a populáció átlagtól vett eltérésként kell értelmezni. Az 

örökölhetőség tehát egy előrejelző szereppel bír, azt mutatja meg, hogy egy-egyed fenotípusos értéke mennyire 

jelzi megbízhatóan az egyed tenyészértékét (additív genetikai értékét). 

Az örökölhetőség fenti tulajdonsága miatt szinte valamennyi tenyésztési eljárással kapcsolatos képletben 

szerepel. Bár a becsült örökölhetőség csak abban a populációban használható teljes biztonsággal, ahol 

megbecsülték, tájékoztató jelleggel közlöm a sertéstenyésztés fontosabb értékmérő tulajdonságaira megállapított 

örökölhetőségi értékek intervallumait (2. táblázat). 

Az örökölhetőség becslésének alapja a rokonok közötti fenotípusos hasonlóság. Az előző fejezet végén lévő 

táblázatban az egyes rokoncsoportok közötti kovariancia értékek vannak feltüntetve. A táblázat alapján az egyes 

rokoncsoportok között számított regresszió (b) illetve korreláció (r) az örökölhetőséget az alábbi módon adja 

meg: (3.táblázat) 

A utód - szülő regresszió alapján becsült örökölhetőség kiszámítása egyszerű. Az utód fenotípusos értékei és a 

hím vagy nőivarú szülők fenotípusos értékei közötti kovarianciát el kell osztani a hím vagy nőivarú szülők 

fenotípusos értékeinek varianciájával, majd a kapott értéket meg kell szorozni kettővel. 

Amennyiben az utódok adott tulajdonságra vonatkozó fenotípusos értékein kívül a szülő hasonló adatai is 

rendelkezésre állnak (mindkét ivarban), először a szülőpárokhoz tartozó értékek átlagait kell kiszámítani. Ezt 

követően az átlagok és a megfelelő utódokhoz tartozó fenotípusos értékek közötti kovarianciát el kell osztani a 

szülőpárokhoz tartozó átlagok varianciájával, melynek eredményeképpen magát az örökölhetőségi értéket 

kapjuk meg. 

Lásd a példát.. 
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5. fejezet - Öröklődhetőség II 

Az értékmérő tulajdonságok örökölhetőségi értékének féltestvér, illetve édestestvér csoportok közötti korreláció 

alapján (rHS, rFS) Az értékmérő tulajdonságok örökölhetőségi értékének féltestvér, illetve édestestvér csoportok 

közötti korreláció alapján (σ2
P) több tényezőre bontható. Az első tényező a kanok közötti (σ2

s), 

varianciakomponens, melynek forrása az egyes kanoktól származó ivadékcsoportok közötti különbözőség. A 

következő tényező a kocák közötti (az egyes kanokon belüli) (σ2
d) varianciakomponens, mely az egyes 

kanokhoz párosított kocák ivadékainak különbözőségéből adódik. A harmadik tényező az egyes kocákon belüli 

(σ2
e) varianciakomponens: (4. táblázat) 

Ahol σHS a féltestvércsoportokra vonatkozó megfigyelések közötti kovariancia, σFSaz édestestvércsoportokra 

vonatkozó megfigyelések közötti kovariancia, σ2
Ew az egyedek csoportátlaguktól vett eltéréseiből fakadó 

variancia. 

A testvércsoportok közötti korrelációszámítás alapján becsült örökölhetőség kapcsán felmerülő kérdéskör a 

becsült paraméterekre vonatkozó pontosság, illetve torzítottság. Általában minél szorosabb a csoportokon belüli 

rokonsági fok, annál pontosabb a becsült paraméter. A pontosság azonban kevésbé fontos. Sokkal nagyobb 

jelentősége van a torzítottságnak. Az előző táblázatból kitűnik, hogy abban az esetben, ha az örökölhetőség 

becsléséhez féltestvércsoportokat használunk, a kapott eredmény tartalmazza a közös környezeti varianciát is, 

melyről az előző fejezetben történt említés. Ennek a komponensnek a hatása igen nagy és kísérleti tervezési úton 

sem könnyű eltávolítani. Ezen kívül a dominancia variancia egy része is megjelenik, ami eredményünket csak 

tovább torzítja. Az édestestvércsoportokra alapozott örökölhetőségbecslés ezért nem megbízható, jelentősége 

inkább abban áll, hogy az egyes értékmérő tulajdonságok örökölhetőségi értékeinek felső határát mutatja meg. 

Példa: 

Egy sertéspopuláció utódcsoportjainak átlagos hátszalonna-vastagsága 100 kg-os élősúlyban az alábbi volt: 

(5.táblázat) 

Mekkora az adott élősúlyban mért átlagos hátszalonna-vastagság örökölhetősége? 

Megoldás: 

Három féle alternatíva létezik. Az első, hogy csak a kocák szerint csoportosítjuk az adatokat, a második, hogy 

csak a kanok hatását vesszük figyelembe, végül, mindkét ivarú szülők hatását figyelembe vehetjük. Az első 

alternatívában csak a kocák hatásával számolunk. A táblázat utolsó oszlopát nem vesszük figyelembe azaz a 

kanok közötti varianciakomponenssel ebben az esetben nem számolunk. Célunk a teljes fenotípusos variancia 

(σ2
P) és a kocák közötti (σ2

d), valamint a kocákon belüli (σ2
e) varianciakomponensek elkülönítése. (6. táblázat) 

Jelen esetben a kocákon belüli (σ2
e) varianciakomponens megfelel az egyedeken belüli varianciakomponensnek, 

értéke egyenlő az egyes kocákhoz tartozó megfigyelésekből számított varianciák átlagával. σ2
e = (1 / 8) ⨯ (1 + 

2,33 + 3 + 2,33 + 1,33 + 1,33 + 0,33 + 31) = 5,33 

Az egyes kocákhoz tartozó megfigyelések átlagai: (7. táblázat) 

Az átlagokból képzett variancia = 3,0297616 = σ2
d + [(σ2

e) / N], 

σ2
e = 5,33, 

σ2
d = 1,25, 

σ2
P = σ2

d + σ2
e = 1,25 + 5,33 = 6,58 

σ2
d / (σ2

d + σ2
e) = 1,25 / 6,58 = 0,19, 

h2 = 4 ⨯ [σ2
d / (σ2

d + σ2
e)] = 0,76 

A kapott örökölhetőség a valóságosnál nagyobb. 

A második számítási módnál az adatokat a kanok alapján csoportosítjuk, a kocákat nem vesszük figyelembe, 

vagyis a kocák közötti varianciakomponensel (σ2
d) nem számolunk. A teljes fenotípusos varianciát kanok közötti 
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varianciakomponensre (σ2
s), illetve a kanokon belüli (σ2

e) varianciakomponensre osztjuk, melyből a 

féltestvércsoportok közötti korrelációt (rHS) számítjuk ki. Az adatokat az alábbi formába célszerű átrendezni: 

(8. táblázat) 

A számítási mód továbbra is változatlan. A kanokon belüli (σ2
e) varianciakomponens értéke egyenlő az egyes 

kanokhoz tartozó megfigyelésekből számított varianciák átlagával: σ2
e = (1 / 4) ⨯ (4,66 + 4,26 + 1,9 + 13,06) = 

5,97 

A kanok közötti varianciakomponens kiszámításához először az egyes kanokhoz tartozó megfigyelések átlagát 

kell kiszámolni, majd a kapott átlagokat megfigyelésként kezelve, ezek szórásnégyzetét kell létrehozni. Ez nem 

más, mint a kanok közötti varianciakomponens (σ2
s) + a kanokon belüli (σ2

e) varianciakomponens / N, ahol N = 

az egyes kanokhoz tartozó megfigyelések száma (jelen esetben N = 6). 

Az átlagokból képzett variancia = 1,63574 = σ2
s + [(σ2

e) / N] 

σ2
e = 5,97, 

σ2
s = 0,64 

σ2
P = σ2

s + σ2
e = 0,64 + 5,97 = 6,61 

rHS = 0,64 / 6,61 = 0,096, 

h2 = 4 ⨯ rHS = 0,38 

A kapott örökölhetőség csökkent, azonban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az egyes kanokhoz tartozó 

utódokat úgy kezeltük, mintha azok valamennyien féltestvérek lettek volna. Ezzel szemben azok részben 

féltestvérek, részben édestestvérek voltak. 

Végezetül az örökölhetőség becsléséhez felhasználhatjuk a rendelkezésre álló összes információt. Ekkor az 

ivadékcsoport teljes fenotípusos varianciája (σ2
P) felbontható a kanok közötti (σ2

s), a kocák közötti (az egyes 

kanokon belüli) (σ2
d), és az egyes kocákon belüli (σ2

e) varianciakomponensre. A kapott 

varianciakomponensekből a féltestvércsoportok és az édestestvércsoportok közötti korreláció (rHS , rFS) egyaránt 

kiszámítható. Az általános számítási mód megadásához tételezzük fel, hogy s darab kant (jelen esetben négy kan 

szerepelt a példában, ezért s = 4) párosítunk egyenként d számú kocához (példánkban d = 2), melyektől a 

fialásonként megszületett ivadékok közül kocánként n megfigyelésünk van (a példában n = 3). Feladat a 

varianciakomponensek elkülönítése. A számítási mód az eddigiektől eltér. (9. táblázat) 

Ahol DF = szabadságfok, SS = összes négyzetes eltérés, MS = átlagos négyzetes eltérés 

MS = SS / DF 

SST = ∑X2 - CF, 

CF (korrekciós faktor) = (∑X)2 / (s ⨯ d ⨯ n) 

Az SST-t tehát úgy kapjuk meg, hogy az egyes megfigyeléseket négyzetre emeljük, majd összeadjuk és 

kivonjuk belőle a korrekciós faktort, ami a megfigyelések összegének négyzete osztva a megfigyelések 

számával. 

SST = (282 + ... + 322) - [(28 + ... + 32)2 / (4 ⨯ 2 ⨯ 3)] = 19021 - [(673)2 / 24] = 148,96 SSs = (1 / d ⨯ n) ⨯ ∑(az 

egyes kanokhoz tartozó megfigyelések összege)2 - CF 

A példánkban 4 kan szerepel egyenként 6 megfigyeléssel. Az első kanhoz tartozó megfigyelések összege = 28 + 

29 +27 + 30 + 33 +31 = 178. Hasonló módon számítva a második, harmadik és negyedik kanhoz tartozó 

megfigyelések összege: 170, 165, 160. Ezeket az összegeket négyzetre emelve majd összeadva a kapott összeget 

el kell osztani az egy kanra jutó ivadékok számával, végül az így kapott értékből ki kell vonni a korrekciós 

faktort. 

SSs = (1 / 2 ⨯ 3) ⨯ ∑(1782 + 1702 + 1652 + 1602) - [(673)2 / 24] = 29,46 

SSd = (1 / n) ⨯ ∑(az egyes kocákhoz tartozó megfigyelések összege)2 - CF- SSs 
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A példánkban 8 koca szerepel egyenként 3 megfigyeléssel. Az egyes kocákhoz tartozó megfigyelések összegei 

sorrendben. 84, 94, 81, 89, 80, 85, 82, 78. 

Ezeket a számokat négyzetre emeljük, összegezzük, majd osztjuk az egy kocára eső megfigyelések számával, 

(hárommal) továbbá kivonjuk belőle a korrekciós faktort és az SSs-t. 

SSd = (1 / 3) ⨯ ∑(842 + 942 + 812 + 892 + 802 + 852 + 822 + 782) - [(673)2 / 24] - 29,46 = 34,17 

Az utolsó varianciakomponens értéke a többi komponens értékéből értelemszerűen következik: SSe = SST - SSs - 

SSd = 148,96 - 29,46 - 34,17 = 85,33 

A varianciaanalízis táblázat tehát az alábbi: (10. táblázat) 

MSe = σ2
e = 5,33 

MSd = σ2
e + n ⨯ σ2

d = 5,33 + 3 ⨯ σ2
d = 8,54 

σ2
d = 1,07 

MSs = σ2
e + n ⨯ σ2

d + n ⨯ d ⨯ σ2
s = 5.33 + 3 ⨯ 1.07 + 3 ⨯ 2 ⨯ σ2

s = 9,82 

σ2
s = 0,21 

σ2
P = σ2

e + σ2
d + σ2

s = 5,33 + 1,07 + 0,21 = 6,61 

A féltestvércsoportok közötti korreláció: 

rHS = σ2
s / σ2

P = 0,21 / 6,61 = 0,032 

h2 = 4 ⨯ rHS = 0,128 

Az édestestvércsoportok közötti korreláció: 

rFS = (σ2
s + σ2

d)/ σ2
P = (0,21+ 1,07) / 6,61 = 0,19 

h2 = 2 ⨯ rFS = 0,38 

Az eredményekből világosan látszik, hogy mivel a fél, illetve édestestvércsoportokat a valóságosnak megfelelő 

módon kezeltük, az ezekből számított korrelációk (rHS , rFS) révén becsült két örökölhetőségi érték jelentősen 

eltér egymástól. A kapott eredmények azt jelzik, hogy az úgynevezett közös környezeti variancia és a 

dominancia variancia nagysága nem elhanyagolható és az rFS alapján becsült örökölhetőség jelentősen torzított.. 
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6. fejezet - Öröklődhetőség III 

Az állattenyésztés gyakorlatában a rendelkezésre álló adatok nem követik az eddig bemutatott kiegyensúlyozott 

adatszerkezetet. Az öröklődhetőség kiszámításához ezért az ANOVA eljáráson alapuló módszerek nem 

megfelelőek. 

A genetikai paraméterek torzítatlan becsléséhez szükséges a szelekció figyelembevétele, mely a Patterson és 

Thompson (1971) által kifejlesztett REML eljárással lehetséges. A számítás bonyolultsága nem teszi lehetővé a 

kézi számítást. A gyakorlati alkalmazást lehetővé tevő szoftverek az 1980-as évek végétől elérhetőek, pl. VCE, 

ASREML. 

Az öröklődhetőség becsléséhez két állomány szükséges. Az első állomány az úgynevezett adatfájl. Az adatfájl 

tartalmazza a vizsgálni kívánt tulajdonságokra vonatkozó mérési eredményeket, illetve a tulajdonságot 

befolyásoló tényezőkre vonatkozó információkat. Ez utóbbiak általában a mérés időpontjára (év-évszak), 

helyére (telep) vonatkoznak, valamint megadják a vizsgált egyed ivarát és súlyát. Ezek kívül más információkat 

is tartalmazhat, ami a mérési eredményeket befolyásolhatta. A másik állomány a rokonságot rögzítő pedigré. 

Az öröklődhetőség becslése a VCE programot használva két lépésben valósul meg. Az első lépésben egy másik 

programmal (PEST) az adatokat a VCE szoftver számára megfelelő formára alakítjuk (kódoljuk). A PEST 

futtatásához egy paraméterfájl által lehetséges, melyben leírjuk az adatok, illetve a pedigré szerkezetét. A 

modell részben pedig megadjuk a tulajdonságokat befolyásoló tényezőket. Az átkódolás után kerül sor a 

genetikai paraméterek becskésére, melyhez a VCE6 szoftvert alkalmazzuk, a PEST-hez hasonló módon itt is 

paraméterfájl alkalmazásán keresztül. A szoftver az úgynevezett vegyes modell egyenletrendszerét lépésekben 

(iteráció) oldja meg. A megoldást akkor kapjuk meg, ha az egyes lépések közti különbség nullára csökken 

(konvergencia). 

A genetikai paraméterek ismeretében a lehet elvégezni a tenyészértékbecslést (PEST), majd a szelekciót. A 

tenyészértékbecsléshez a VCE által meghatározott variancia-kovariancia komponensekre van szükség, melyeket 

a PEST paraméterfájl megfelelő helyére írunk be. Ezt követően futtatjuk a PEST szoftvert, melynek 

eredményeképpen megkapjuk a becsült tenyészértékeket. A szelekciót a becsült tenyészértékek alapján 

végezzük el. 
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7. fejezet - Ismételhetőség 

A környezeti hatások tekintetében az állattenyésztésben nagy jelentősége van az ismételhetőségnek, melyet 

akkor lehet számítani, ha egy tulajdonság egy-egyeden többször is mérhető. Ilyen, pl. az egymást követő 

fialások alomnagysága. Ebben az esetben a teljes variancia felosztható egyeden belüli és egyedek közötti 

szórásnégyzetre. Az egyeden belüli varianciát az átmeneti környezeti hatások okozzák, ezért ezt a komponenst 

speciális környezeti varianciának nevezzük, jelölése σ2
Es. Az egyedek közötti különbségek részben genetikai 

különbségekből adódnak, részben viszont tartós környezeti eltérések következményei. A tartós vagy permanens 

környezeti varianciátσ2
Eg-ként jelöljük. Az ismételhetőség nem más, mint az ismételt megfigyelések közötti 

korreláció (r), mely megadja a teljes variancia azon hányadát, amely az egyedek közötti tartós hatásoknak 

köszönhetőek, függetlenül attól, hogy ezek a hatások genetikai vagy környezeti eredetűek-e. Képletszerűen 

kifejezve: 

r = σ2
A + σ2

D + σ2
Eg / σ2

P 

Az ismételhetőség kiszámításához tehát el kell különítenünk az egyedek közötti varianciát (σ2
A + σ2

D + σ2
Eg) és az 

egyedeken belüli varanciát (σ2
Es), majd az egyedek közötti varianciát el kell osztani a teljes (σ2

A + σ2
D + σ2

Eg + 

σ2
Es) varianciával, ami nem más, mint az egyedek közötti és az egyedeken belüli variancia összege. 

Példa: 

Tételezzük fel, hogy 5 koca első három fialásához tartozó alomnagyságok az alábbiak: (11. táblázat) 

Szeretnénk kiszámítani az ismételhetőséget. 

Megoldás: 

Az egyedeken belüli és az egyedek közötti varianciakomponensek elkülönítése. 

Az egyedeken belüli varianciakomponens nem más, mint az egyedeken belüli megfigyelések varianciájának 

átlaga. 

Jelen esetben az első egyedhez három megfigyelés tartozik: 10, 11, 11. Korábbi tanulmányok alapján ennek a 

három megfigyelésnek a szórásnégyzete a következő: 

(1 / N – 1) ⨯ (∑X2 – (∑X)2 / N), 

ahol N = az egyedhez tartozó megfigyelések száma, azaz ebben a példában 3. 

Az első egyedhez tartozó három megfigyelés varianciája ezek alapján: 

(1 / 3 - 1) ⨯ (102 + 112 + 112 - (10 + 11 +11)2 / 3) = 0,33 

Hasonlóképpen levezetve a második egyedhez tartozó megfigyelések varianciája: 

(1 / 3 - 1) ⨯ (92 + 102 + 112 - (9 + 10 +11)2 / 3) = 1,0 

A harmadik egyed alomnagyságainak varianciája: 

(1 / 3 - 1) ⨯ (112 + 112 + 122 - (11 + 11 +12)2 / 3) = 0,33 

A negyedik egyed alomnagyságainak varianciája: 

(1 / 3 - 1) ⨯ (102 + 92 + 122 - (10 + 9 +12)2 / 3) = 0,83 

Az ötödik egyed fialásaihoz tartozó valamennyi alomnagyság 10 volt, így ezeknek a megfigyeléseknek a 

szórásnégyzete értelemszerűen nulla. 

Az egyedeken belüli varianciakomponens: (0,33 + 1,0 + 0,33 + 0,83 + 0,0) / 5 = 0,498 

Az egyedek közötti varianciakomponens kiszámításához először az egyedekhez tartozó megfigyelések átlagát 

kell kiszámítani, majd a kapott átlagokat megfigyelésként kezelve, ezek szórásnégyzetét kell létrehozni, mely 
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nem más, mint az egyedek közötti varianciakomponens + az egyedeken belüli varianciakomponens / N, ahol N 

= az egyedhez tartozó megfigyelések száma. 

Az adott példánál maradva az öt egyedhez tartozó megfigyelésátlagok sorrendben: 10,66; 10; 11,33; 10,3; 10; 

melyek szórásnégyzete: (1 / 5 – 1) ⨯ (10,662 + 102 + 11,332 + 10,332 + 102) = 0,31. Ebből az egyedek közötti 

varianciakomponenst megkapjuk, ha levonjuk az egyedeken belüli varianciakomponens / N–t, azaz 0,498 / 3-at. 

Az egyedek közötti varianciakomponens = 0,31 – (0,498 / 3) = 0,151. Az ismételhetőség tehát = 0,151 / (0,151 

+ 0,498) = 0,232. Az alomnagyság, mint reprodukciós tulajdonság általában kis örökölhetőségi értékkel bír. A 

kapott eredmény is ezt igazolja, hiszen a tulajdonság ismételhetősége az örökölhetőség felső határát szabja meg, 

vagyis a h2érték ennél nagyobb nem, csupán kisebb lehet. Az ismételt megfigyelésekből származó előny az, 

hogy minél több megfigyelésünk van egyeden belül ugyanarra a tulajdonságra nézve, annál pontosabban lehet 

megadni az egyes varianciakomponensek arányát a teljes szórásnégyzethez viszonyítva. A tényezők közül 

ugyanis a speciális környezeti variancia (σ2Es)az N növekedésének ütemében csökken. A teljes szórásnégyzet 

ismételt megfigyelések (N) esetén a következő képlettel számítható: 

σ2
P(N) = σ2

A +σ2
D + σ2

Eg + (1 / N) ⨯ σ2
Es 

Az ismételhetőség kiszámítási módjából belátható, hogyha a speciális környezeti varianciahányad nagy, akkor 

az ismételhetőség kicsi. Ebben az esetben az ismételt megfigyelések számának növelése ezt a varianciahányadot 

jelentősen csökkenti és az ismételhetőség nő. Abban az esetben viszont, ha a speciális környezeti 

varianciahányad kicsi, akkor az ismételhetőség nagy, mely esetben az ismételt megfigyelések számának 

növelése az ismételhetőség értékét nem változtatja meg jelentősen. 

Az ismételhetőség (a populáció megfelelő paramétereinek ismerete esetén) felhasználható a jövőben 

bekövetkező termelési eredmények előrejelzésére is. A módszer azon alapul, hogy az ismételhetőség nem más, 

mint az egymást követő termelési ciklusok közötti korreláció. Tegyük fel, hogy egyeden belül két 

megfigyeléssel rendelkezünk. Jelöljük el az első megfigyelést X-el a második megfigyelést Y-al. Ebben az 

esetben az ismételhetőség X és Y közötti korreláció, melyet úgy lehet kiszámítani, hogy a két változó közötti 

kovarianciát (σXY)el kell osztani a két változó szórásának szorzatával (σX ⨯ σY): 

r = σXY / (σX ⨯ σY) 

A jövőben bekövetkező termelés becsléséhez a második termelési ciklus első ciklusára számított regressziós 

koefficiens ismeretére van szükség. A regressziós koefficiens nem más, mint a két változó közötti kovariancia 

(σXY) osztva a független változó (jelen esetben az első termelési folyamat, vagyis x) szórásnégyzetével (σX
2): 

b = σXY / (σX
2), 

vagy másképpen kifejezve: 

r ⨯ (σY / σX). 

Ahhoz tehát, hogy egy-egyed jövőben bekövetkező termelését becsülni tudjuk, populációszinten szükséges 

ismerni az egymást követő termelési folyamatok közötti korrelációt (ismételhetőség), továbbá az egyes termelési 

ciklusokhoz tartozó megfigyelések átlagát és szórását. 

Példa: 

Tételezzük fel, hogy az első és második laktációs tejtermelés szerepel, melyek közötti korreláció 

(ismételhetőség) 0,4. Populációszinten ez első laktációs tejtermelés átlaga 4096 kg, szórása 696 kg volt, a 

második laktációs tejtermelés átlaga és szórása pedig 4232 kg, illetve 934 kg. 

Szeretnénk becsülni egy-egyed második laktációs tejtermelését, ha tudjuk, hogy az első laktációs tejtermelése 

5000 kg volt. 

Megoldás: 

Y -  Y = b ⨯ (X -  X), 

ahol  Y = 4232; 

b = 0,4 ⨯ (934 / 696); 
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X = 5000 kg;  X = 4096 kg 

Az egyenletbe behelyettesítve: Y = 4716,5 kg. 
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8. fejezet - Szelekció 

Az eddigi fejezetekben a populációk genetikai sajátosságait úgy mutattuk be, ahogyan azok véletlenszerű 

párosítás esetén is léteznek. Ebben a fejezetben a tenyésztő által a populációban okozott változással 

foglalkozunk. A tenyésztő kétféleképpen tudja a populáció sajátosságait megváltoztatni, az egyedek 

kiválasztásával, melyek a következő generációt létrehozzák (szelekció), a kiválasztott egyedek párosításának 

megtervezésével (beltenyésztés, keresztezés kérdéskörei). A szelekció a "legjobb" egyedek kiválasztását jelenti. 

A szelekció legegyszerűbb formája, hogy az egyedeket kizárólag saját teljesítményük alapján szelektáljuk 

(tömegszelekció). A tenyésztési programok többsége adott tulajdonságokra becsült BLUP tenyészérték alapján 

végez szelekciót. A szelekcióval kapcsolatos legfontosabb jelenség a populációátlag megváltozása. Ezt 

szelekciós haladásnak nevezzük és "R"-el jelüljük. A szelekciót jellemzi, a továbbtenyésztésre kiválasztott 

egyedek fölénye (a szelektálatlan populációhoz viszonyítva). Ezt szelekciós differenciálnak nevezzük és S-el 

jelöljük. Amennyiben a szelekció során a szelektált tulajdonság követi a normális eloszlást illetve szelekciós 

határt (limit) alkalmazunk a szelekciós differenciált a továbbtenyésztésre kiválasztott egyedek hányada 

határozza meg. Ebben az esetben a szelekciós differenciált szórásegységben is megadhatjuk, mely a szelekciós 

intenzitást adja meg. Ismerve a kiválasztott egyedek hányadát az szelekció intenzitás táblázatból kikereshető. A 

szelekciós intenzitás (i) = a szelekciós differenciál (S) osztva a szülői generáció összes egyedének fenotípusos 

szórásával (σP), azaz 

i = (S) / (σP). 

A szelekciós differenciál, illetve a szelekciós intenzitás nemenként eltérő lehet. S = 0,5(Sm +Sf); i = 0,5(im + 

if). Ahol Sm, Sf, im, if, a hím és nőivarú egyedekre vonatkozó szelekciós differenciál, illetve intenzitás. A 

szelekciós haladás (R) = a szelekciós intenzitás szorozva az adott tulajdonság örökölhetőségével, illetve a szülői 

generáció összes egyedének fenotípusos szórásával. Tehát a szelekciós haladás: 

R = i ⨯ h2 ⨯ σP = i ⨯ h ⨯ σA. 

Az eddigiek során feltételeztük, hogy a szelekció keretében ugyanazt a tulajdonságot mérjük, amelyiket javítani 

szeretnénk (közvetlen szelekció). Az esetek egy részében azonban a mért és javítani kívánt tulajdonságok nem 

azonosak (indirekt szelekció). A közvetett szelekcióra a tulajdonságok közti korreláció ad lehetőséget. Abban az 

esetben, ha X értékmérő tulajdonságra végzünk szelekciót, hogyan változik meg a szelekció hatására Y 

értékmérő tulajdonság? 

A szelekció hatására X tulajdonság esetében (melyre a szelekció közvetlenül irányul) a szelekciós haladás (RX) a 

továbbtenyésztésre kiválogatott egyedek átlagos tenyészértékével egyenlő. Következésképpen Y tulajdonságban 

tapasztalt szelekciós haladás (CRY) az Y tulajdonság tenyészértékének X tulajdonság tenyészértékére 

illesztésével (regressziójával) kapott regressziós koefficiens, szorozva az X tulajdonságban kapott szelekciós 

haladással. A regressziós koefficiens a megfelelő kovariancia és variancia hányadosa: 

b = σAXY / (σ2
AX) = rA ⨯ (σAY / σAX). 

A szelekciós haladás X tulajdonságnál: 

RX = i ⨯ hX ⨯ σAX. 

A két tényező szorzata pedig a genetikai korrelációnak köszönhető szelekciós haladás Y tulajdonságnál: 

CRY = i ⨯ hX ⨯ rA ⨯ σAY, 

vagy másképpen kifejezve, 

CRY = i ⨯ hX ⨯ hY ⨯ rA ⨯ σPY. 

Az Y tulajdonságban bekövetkező szelekciós haladás nagysága - mely az X tulajdonságra végzett szelekcióból, 

valamint a két tulajdonság közötti genetikai korrelációból származik - akkor becsülhető, ha mindkét tulajdonság 

örökölhetősége, valamint a két tulajdonság közötti genetikai korreláció is ismert. A genetikai korreláció 

becslésére (rA) az indirekt, illetve direkt szelekcióból fakadó szelekciós haladás (CR, R) (a realizált 

örökölhetőség számításához hasonló módon) felhasználható.. A genetikai korrelációból származó szelekciós 

haladás felveti a kérdést, hogy előfordulhat-e az a jelenség, amikor egy tetszőleges Y tulajdonságra irányuló 

indirekt szelekció által az Y tulajdonságban előidézett szelekciós haladás (CRY) meghaladja az Y tulajdonságra 
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végzett közvetlen (dierekt) szelekció esetén tapasztalt szelekciós haladást (RY)? Gyakorlatilag annak a 

lehetőségét vizsgáljuk, hogy (CRY) / (RY) > 1. Az előbbiek alapján: 

(CRY) / (RY) = ( iX ⨯ hX ⨯ rA ⨯ σAY) / (iY ⨯ hY ⨯ σAY) = ( iX ⨯ rA ⨯ hX ) / (iY ⨯ hY). 

Amennyiben feltételezzük, hogy a két intenzitás egymástól nem különbözik, a hányados akkor nagyobb, mint 

egy, ha rA ⨯ hX > hY. 

Az indirekt szelekció abban az esetben lehet hatékonyabb a közvetlen szelekciónál, ha a közvetlen szelekció 

által befolyásolt tulajdonság örökölhetősége kicsi, létezik viszont olyan tulajdonság, mely ezzel szoros genetikai 

korrelációt mutat és örökölhetősége az előző tulajdonság örökölhetőségét nagymértékben meghaladja. 

Függetlenül attól, hogy az eddigiekben tárgyalt hányados értéke nagyobb-e egynél, az indirekt szelekciót 

alkalmazni lehet, ha egy adott tulajdonság pontos mérése nagy költséggel jár (pl. takarmányértékesítés). 

A genetikai korreláció koncepciójából adódik, hogy segítségével a genotípus-környezet kölcsönhatás 

jellemezhető. Röviden összefoglalva arról van szó, hogy egy adott környezetben jól szereplő genotípus egy 

másik környezetben rosszul szerepelhet, ha a genotípus-környezet kölcsönhatás érvényre jut. Ahhoz, hogy a 

jelenséget a genetikai korreláció segítségével írjuk le, az szükséges, hogy egy adott értékmérő tulajdonságot 

eltérő környezetben, nem mint azonos, hanem az előzőtől eltérő értékmérő tulajdonságként kezeljük. 

Tételezzük fel, hogy X = növekedési erély jó takarmánybázison, Y = növekedési erély rossz takarmánybázison. 

Célunk azt vizsgálni, hogy milyen szelekciós haladást lehet elérni Y tulajdonságban, ha X tulajdonságra 

szelektálunk, az Y tulajdonságra végzett közvetlen szelekcióval elérhető szelekciós haladáshoz viszonyítva. Ez 

nem más, mint az indirekt és direkt szelekcióból származó szelekciós haladások hányadosa, ami az eddigi 

alapján: 

(CRY) / (RY) = rA ⨯ ( iX ⨯ hX ) / (iY ⨯ hY). 

A fő kérdés jelen esetben, hogy mennyi az X és az Y tulajdonságok közötti genetikai korreláció. Ha a korreláció 

nagy és különleges környezeti tényezők nem módosítják egymáshoz képest jelentősen az örökölhetőségi 

értékeket, akkor a takarmánybázis milyensége a szelekciós eredményeket nem befolyásolja jelentősen. Abban az 

esetben viszont, ha a becsült genetikai korreláció kicsi, akkor célszerű az egyedeket abban a környezetben 

szelektálni, melyben termelniük kell (pl. rossz takarmánybázison). 

owever, when the estimated genetic correlation is low then it is advisable the select the individuals in the same 

environment where their production will be realized. 
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9. fejezet - Pedigréanalízis 

Az állattenyésztők legfontosabb feladata nagy genetikai értékű állományok létrehozása és fenntartása. Ehhez 

ismerni kell a populációk genetikai hátterét és összetételét. A szükséges információk a származás ismeretében 

pedigréanalízissel vagy pedig genetikai markerek segítségével válnak elérhetővé. A két módszer közül a 

pedigréanalízis mellett szól, hogy feltételrendszere sokkal egyszerűbb és költségkímélőbb. A populációk 

genetikai változatosságának megismerése az utóbbi években növekvő érdeklődésre tett szert. A pedigréanalízis 

segítségével fontos számításokat végezhetünk el a populáció genetikai szerkezetének és változékonyságának 

megállapítására. A populációk fennmaradását segítő génmegőrzési programokban van jelentős szerepe. 

Másrészt különféle mutatók számolására használjuk, melyek ismeretében alacsonyan tartható az állomány 

beltenyésztettségi szintje. A származás alapján becsülhető: a tenyészérték és a beltenyésztettségi szint, 

megállapítható az egyed populáción belüli vonalba vagy családba való tartozása, feltérképezhetők rokoni 

kapcsolatai, nyomon követhetők bizonyos nagyhatású gének és genetikai defektusok nemzedékenkénti 

előfordulásai. Hasonlóan a tenyészértékbecsléshez a gyakorlato alkalmazáshoz speciális szoftver szükséges (pl. 

ENDOG, PEDIG). 

A fontosabb mutatók az alábbiak. 

Beltenyésztési együttható (F): annak a valószínűsége, hogy egy adott lokusz két allélja származásilag azonos. A 

beltenyésztési együttható függ a pedigré hosszától és teljességétől, tehát minél teljesebb és több nemzedékre 

visszavezethető pedigré áll rendelkezésre, annál megbízhatóbb a koefficiens. 

Átlagos rokonsági fok (AR): A populáció bármely egyedére nézve az átlagos rokonsági fok annak a 

valószínűsége, hogy a teljes populációt jellemző pedigréből véletlenszerűen kiválasztott allél az egyedhez 

tartozik. Az átlagos rokonsági fok (AR) paramétert a beltenyésztési együtthatóval együtt értékeljük, viszont 

hiányos és/vagy rövid pedigré esetén önállóan is jellemzi a populáció szerkezetét. 

Pedigré teljesség (CGE): Azt fejezi ki, hogy bármely egyed származása hány teljes generációra nézve ismert. A 

paraméter számítása során a generációnként ismert ősök arányát összesítjük. A beltenyésztési együtthatók 

összevetése akkor értelmezhető, ha ez a paraméter is rendelkezésre áll. 

Generációintervallum (L): A szülők átlagos életkora azon ivadékok megszületésekor, amelyek részt vesznek a 

következő generáció létrehozásában. A generációintervallumot a programok négy leszármazási úton számolják: 

apa–fiú, apa–lány, anya–fiú, anya–lány. 

Effektív populációméret (Ne): A valós populáció beltenyésztési rátája megegyezik egy annál kisebb, ám ideális 

szerkezetű populációéval. Ez utóbbi populációban lévő egyedek száma jelenti az effektív populációméretet. 

Alapító ősök effektív létszáma (fe): Alapító ősök azok az egyedek, melyeknek mindkét szülője már ismeretlen a 

pedigrében. Ezt a mutatót a szoftver konvertálja oly módon, mintha az alapító ősök egyenlő mértékben 

járulnának hozzá a genetikai változatossághoz. 

Nem alapító ősök effektív létszáma (fa): Azon ősök minimális létszáma (nem feltétlenül alapító ős), amellyel 

magyarázható a populáció teljes genetikai diverzitása. A nem alapító ősök létszáma alacsonyabb (vagy egyenlő) 

az alapító ősök effektív létszámánál. 

Alapító ősök genom ekvivalens értéke: (fg): Azt mutatja, hogy az alapító ősök által meghatározott populációban 

egy adott allélnek mennyi a fennmaradási valószínűsége. 
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10. fejezet - Populációszerkezet 

Az eddigiek során feltételeztük, hogy a populációk pánmiktikusak. Az esetek többségében a populációk több 

részre osztott szerkezettel rendelkeznek. A felosztottság következtében a genetikai variabilitás két szinten 

jelentkezik: a szubpopulációkon belül és a szubpopulációk között. 

Wright a beltenyésztési koefficienst használta a szubpopulációkon belüli, illetve közötti genetikai diverzitás 

jelllemzéséhez. A teljes populáció egyedeinek beltenyésztési együtthatóit (FIT) felosztotta a szubpopuláción 

belüli beltenyésztési együtthatóra (FIS) és a szubpopulációk differenciálódása okozta beltenyésztési együtthatóra 

(FST). 

FIT = FIS + FST – (FIS) (FST) 

FST = FIT - FIS / (1 - FIS) 

A Wright-féle F-statisztika (FIT, FIS, FST) számításához a heterozigoztás és a beltenyésztési együttható kapcsolatát 

használjuk fel: 

F = 1 – (Ht / Ho), ahol Ht és Ho a várható és a tapasztalt heterozigozitások. 

FIS = 1 – (HI / HS) 

FST = 1 – (HS / HT) 

FIT = 1 – (HI / HT) 

HI a megfigyelt heterozigozitás (az egyes szubpopulációk átlaga). 

HS a várható heterozigozitás (az egyes szubpopulációk átlaga). 

HT a teljes populációra vonatkozó várható heterozigozitás. 

A populáció felosztottságát FST adja meg, melynek értéke ha 0, akkor nincs különbség a szubpopulációk között. 

Ha az FST értéke 1, akkor az egyes szubpopulációk különböző allélekre nézve fixáltak. A pozitív FIS a 

szubpopulációkon belüli beltenyésztettségre utal, míg a negatív FIS a szubpopulációkon belül heterozigóta-

többletet jelent. 
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11. fejezet - BLUP 

A szelekciós index módszer alkalmazásakor néhány körülményt figyelembe kell venni. Azokra a környezeti 

tényezőkre, melyek a megfigyeléseket szignifikánsan befolyásolják előzetes korrekciót kell végezni (pl. ivar, év, 

évszak, tenyészet stb.). Az eljárás elvileg csak véletlenszerű párosítás esetén alkalmazható. Az egyedek közötti 

rokonság figyelembevétele bonyolult. Annak érdekében, hogy ezekre a nehézségekre megoldást találjon, 

Henderson (1975) egy új eljárást dolgozott ki (BLUP), mely egyidőben korrigál a környezeti tényezőkre, illetve 

tenyészértéket becsül. A BLUP eljárás az utódok adatai alapján felhasználható ezen utódok hímivarú szülei 

tenyészértékeinek meghatározására (apamodell), a családfában szereplő összes egyed tenyészértékének 

meghatározására, függetlenül attól, hogy van-e megfigyelésünk az összes egyedre vagy sem (egyedmodell). A 

BLUP eljárás ezen kívül figyelembe tudja venni az egyedekre vonatkozó ismételt megfigyeléseket 

(ismételhetőségi modell) és egyéb random hatásokat (pl. közös környezeti variancia). A BLUP különböző 

modelljei közül az apamodell a legegyszerűbb, melyet egy példán keresztül célszerű bemutatni. (12. táblázat) 

Példa: 2 bikától származó 13 db jersey tehén napi tejtermelését jegyezték fel 2 farmon. 

Feladat: (a BLUP jellegzetességének megfelelően) egyidőben becsüljük meg a 2 bika tenyészértékét, valamint a 

tejtermelést befolyásoló egyéb tényező(k), jelen esetben a farm hatását. 

Megoldás: mivel a feladat nem az összes egyed, csupán a két bika tenyészértékének meghatározása, ezért az 

alkalmazott modell az úgynevezett apamodell. 

Ennek a modellnek főleg még akkor volt jelentősége, amikor a számítógép kapacitás a jelenlegihez viszonyítva 

csekély értékű volt, ezért nem volt megoldható nagy számú egyedre tenyészértéket számolni. Ezért az apák 

tenyészértékét becsülték, hiszen bármely populációban sokkal kevesebb apát használunk mint anyát (így a 

számításigény kicsi), valamint az apáknak sokkal több utóduk van mint az anyáknak, ami szintén azt indokolja, 

hogy ha a rendelkzésre álló számítási kapacitás korlátozott, akkor elsősorban az apák tenyészértékét szükséges 

becsülnünk. 

Az apamodell alapegyenlete a következő: 

y = Xb + Zu + e 

y = az n darab megfigyelésünk vektora (n ⨯ 1) 

(a vektort is értelmezhetjük mátrixként, jelen esetben y egy n sorból és 1 oszlopból álló mátrix) 

X = fix hatások előfordulási mátrixa (n ⨯ f) 

(vagyis a mátrixnak n sora és f oszlopa van, ahol f = fix hatás osztályainak/szintjeinek száma) 

b = az f darab fix hatás vektora (f ⨯ 1) 

(hasonló módon mint y-nál b-t egy olyan mátrixként értelmezzük, melynek f sora és 1 oszlopa van) 

Z = véletlen hatások előfordulási mátrixa (n ⨯ s) 

(a mátrixnak n sora és s oszlopa van s = azon egyedek száma, melynek tenyészértékét meg kell becsülni) 

n = az s darab véletlen/random hatás vektora (s ⨯ 1) 

(s sorból, 1 oszlopból álló mátrix) 

e = hiba vektor (n ⨯ 1) 

A feladat nem más, mint megoldani y = Xb + Zu +e egyenletet b és u vektorra. Ez viszont az alaphelyzetben 

nem lehetséges, hiszen egy egyenletünk van két ismeretlennel. A megoldást úgy tesszük lehetővé, hogy az 

egyenlet mindkét oldalát megszorozzuk X'-el illetve Z'-el, ahol X' és Z' nem más, mint a fix és random hatás 

előfordulási mátrixának transzponáltjai (ahol egy mátrix transzponáltját úgy kapjuk meg, hogy a 

transzponálandó mátrix sorait és oszlopait felcseréljük, igy pl. egy n sorból és p oszlopból álló mátrix 
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transzponáltja egy p sorból és n oszlopból álló mátrix lesz). A szorzások elvégzése után a következő 

egyenleteket kapjuk: 

X'Xb + X'Zu = X'y 

Z'Xb + Z'Zu = Z'y 

másképpen kifejezve: 

 

A megoldás mostmár lehetséges és nem más, mint az egyenlet megoldása b és u vektorra. 

A feladat konkrét megoldásának első lépése annak eldöntése, hogy jelen esetben mi a fix és mi a random hatás. 

Mivel apamodellt használtuk, az egyedek hatásával nem kell számolnuk. Igy a tejtermelést csak két tényező 

befolyásolja: a farm és a bika. Szemléletesen kifejezve: 

Tejtermelés = farm + bika 

Melyik fix és melyik random? 

Egy szignifikáns hatású környezeti tényezőt akkor tekintünk fix-nek, ha az olyan kezelésnek tekinthető, 

melynek különböző szintjei/osztályai vannak a vizsgálat célja pedig a kezelés különböző szintjei/osztályai 

hatásának értékelése. Jelen esetben a farm tehát fix hatásként értékelhető, hiszen 2 szintje/osztálya van A és B. 

A vizsgálat célja A és B farm összehasonlítása, ami a b vektorra kapott eredménnyel egyenlő. 

A random hatás jellemzője ezzel szemben, hogy a kérdéses tényezőt variancia-komponensként kezelve, 

elsősorban arra vagyok kiváncsi, hogy a vizsgált tulajdonságban jelentkező variancia milyen mértéke (hányada) 

tulajdonítható az adott random hatásnak. Jelen esetben a bikák random/véletlen hatásként vannak értelmezve. 

Az u vektorra kapott eredmény a bikák tenyészértéke. 

Egy adott hatás besorolása fix vagy random/véletlen kategóriába elsősorban a vizsgálat céljától függ. Ha pl. azt 

szeretném megtudni, hogy a tejtermelés varianciájának milyen mértéke köszönhető annak, hogy a vizsgált 

egyedek melyik telepen termelnek (variancia-komponens), akkor a telepet nem fix, hanem random hatásként 

értelmezném a modellben. 

A fix és random hatások megállapítása után, az alapadatok alapján felírhatjuk X és Z mátrixokat, valamint y 

vektort.: 

X mátrix [n ⨯ f] n = 13, f = 2 azaz 13 tehén termel és vagy A vagy B farmon: 

 

Z egy [n ⨯ s] típusú mátrix, ahol n = 13 s = 2 és a tehenek vagy bika1-től, vagy bika2-től származnak: 

 

y vektorban (13 ⨯ 1) az egyes tehenek tejtermelései szerepelnek n = 13, vagyis 13 megfigyelésünk van 

tejtermelésre: 

y' = [8 9 11 12 12 13 14 15 14 15 18 19 20] 

Végezzük el az X és Z mátrixok szorzását transzponáltjukkal.. 

X'X mátrix a szorzás szabályainak megfelelően egy 2 sorból és 2 oszlopból álló mátrix, ahol a mátrixban 

található számok jelentése a fix hatás egyes osztályaiban/kezelési szintjeiben található megfigyelések összege: 
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Ebben a példában a fix hatás a farm, melynek 2 lehetséges osztálya van A ill. B, tehát a 13 egyedből 7 

tartózkodott A farmon 6 pedig B farmon. 

Z'Z szorzat szintén egy két sorból és oszlopbol álló mátrix, melyben szereplő számok a random hatás lehetséges 

osztályaihoz tartozó megfigyelések összegét adják meg: 

 

a példában a random hatás a bika, melyből 2 van, ezek jelentik az egyes osztályokat, melynek alapján a mátrix 

azt mutatja, hogy az 1-es számú bikának 5 lánya 2-es számúnak 8 lánya szerepelt a vizsgálatban: 

X'Z ugyancsak (2, 2) -es mátrix, ahol az egyes számok a fix és random hatások egyes osztályainak lehetséges 

kombinációiban tapasztalt megfigyelésösszegek: 

 

A fix hatás osztályai voltak farm A és farm B, míg a random hatás osztályai: bika 1 és bika 2. Ezek 

kombinációi: farm A és bika 1, farm A és bika 2, farm B és bika 1, végül farm B és bika 2. Vagyis hány 

megfigyelésünk van A farmon az első bikától, A farmon a második bikától, B farmon az első bikától és B 

farmon a második bikától? A mátrix alapján az A farmon termelő 7 tehén közül 2 tehén az 1-es számú bikától, 5 

tehén a 2-es számú bikától származott, mig a B farmon termelő 6 egyedből 3 származott az egyes bikától és 3 a 

kettestől. 

X'y a fix hatás egyes osztályaihoz tartozó y vektorban szereplő megfigyelések összegei: 

 

Az y vektorban az egyes tehenek napi tejtermelései szerepeltek, így a fenti vektorban szereplő két szám nem 

mást, mint a két farmon regisztrált összes tejtermelés, vagyis az A farmon termelő tehenek összesen 79 kg, míg 

B farmon termelő tehenek 101 kg tejet termeltek. 

Z'y a random hatás egyes osztályaihoz tartozó y vektorban szereplő megfigyelések összegei: 

 

A random hatás két osztálya a két bika, míg a megfigyelések a tejtermelések, vektorban szereplő számok: az 

egyes bikák lányainak össztermelése.Tehát bika 1 lányai összesen 61, bika 2 lányai összesen 119 kg tejet 

termeltek. 

Az egyenlet megoldása előtt még figyelembe kell venni a bikák közti varianciát. Ennek részletes magyarázata a 

tananyagot meghaladja. A lényeg, hogy Z'Z mátrixhoz hozzádjuk λ-1-t, ahol λ egy szorzófaktor, jelen esetben (4- 

h2) / h2. Ha pl. a tulajdonság örökölhetősége 0,25 akkor λ = 15. A mátrix pedig nem más, mint az úgynevezett 

rokonsági mátrix, mely jelen esetben lehetővé teszi a bikák rokonságának figyelembevételét. Ha pl. bika1 apja 

bika2-nek, akkor a rokonsági mátrix: 

 

a11 = 1 vagyis az egyed 100 %-ban rokon saját magával 

a12 = a21 = 0,5 mert bármely utód génjeinek 50 %-át apjától kapja. 

Igy: 

 

A megoldást adó egyenletrendszer az eddigiek alapján: 
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Az egyenlet megoldása egy 4 sorból és egy oszlopból álló vektor: 

 

Az eredményvektorban szereplő első 2 szám adja a megoldást b vektorra, mely alapján a 2 farmot hasonlíthatjuk 

össze. A lineáris modellek jellemzője, hogy nem a konkrét számokat, hanem a 2 szám különbségét vizsgáljuk, 

ami itt 5,7. Ez azt jelenti, hogy B farm átlagosan ennyivel növeli a napi tejtermelést A farmhoz viszonyítva. 

Az eredményvektor 3. és 4. számjegye, vagyis az u vektorra kapott megoldás, a két bika tenyészértékét adja 

meg, melyből látszik, hogy az 1-es számú bika rontó, 2-es számú bika javító hatású a vizsgált populációban. 
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A. függelék - Appendix 1 
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