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Chapter 1. A POPULÁCIÓ ÉS A 
KVANTITATÍV GENETIKA ALAPJAI, 
ÁLLAT-TENYÉSZTÉSI ALKALMAZÁSI 
TERÜLETEI 

A genetika számos területet ölel fel. A mendeli genetika a génátvitel törvényszerűségeivel, a populációgenetika 

a gének populáción belüli viselkedésével, a kvantitatív genetika a komplex tulajdonságok öröklődésével, a 

genetikai és környezeti hatásokkal foglalkozik. 

1. A mendeli genetika alapjai 

1.1. Mendeli örökléselmélet egy lokusz estében 

A mendeli genetika megértéséhez vissza kell tekintenünk Mendel borsóval végzett kísérleteire. Mendel egyik 

kísérletében fajtatiszta sárga héjú borsó vonalat keresztezett fajtatiszta zöld héjú borsóval. (A szülőket P1, 

illetve P2-vel, a keresztezésből származó első generációt F1-gyel, a második generációt F2-vel jelölte.) Azt 

tapasztalta, hogy a különböző színű borsók keresztezése (P1 x P2) eredményeként kapott, minden F1 

generációjú új növény sárga héjú borsót termett. Amikor az F1 generációba tartozó szülőket párosította 

egymással (F1 x F1), az F2 generációban a növények 1/4-e zöld héjú, 3/4-e sárga héjú borsót termett. A további 

keresztezésekben azt tapasztalta, hogy a P1, F1 és F2 sárga növények különbözőképpen viselkedtek, ha azokat 

fajtatiszta zöld héjú (P2)borsóval keresztezte. Ha P1 sárgát keresztezte a P2 zölddel, akkor minden új növény 

sárga színű borsót adott. Ha az F1 sárgát keresztezte a P2 zölddel, akkor az eredmény a növények 1/2-e sárga, 

1/2-e zöld lett. Ha az F2 sárgát keresztezte a P2 zölddel, akkor a növények 2/3-a sárga, 1/3-a zöld lett. 

A jelenséget Mendel a következőkkel magyarázta: 

Egy-egy tulajdonságot egy-egy allélpár alakít ki, amelyek egyike az egyik, a másik a másik szülőtől származik. 

A diploid szülők egyik alléljukat adják át az ivadéknak, amelynek a genotípusa a két szülő egy-egy, azaz az 

ivadék két alléljától függ. A genotípus lehet homozigóta domináns (YY), illetve recesszív (gg), valamint 

heterozigóta (Yg). A fenotípust a domináns allél határozza meg. 

Mendel kísérletében a sárga színt alakító allél (Y) domináns, a zöld színt (g) alakító allél recesszív volt, vagyis 

az YY, illetve az Yp genotípusok fenotípusosan sárgák, a pp genotípusok pedig zöld színűek voltak. 

1.2. Génhatások megnyilvánulása 

Dominancia 

Mendel előbbi elmélete komplett dominancia esetén igaz. A dominancia azt jelenti, hogy ugyanabban a 

lokuszban az egyik allél (domináns) hatása teljesen elnyomja a másikét (recesszív), vagyis a sárga színt 

meghatározó allél (Y) hatása mind homoziogóta (YY), mind heterozigóta (Yg) állapotban érvényesült. A zöld 

szín fenotípusosan csak homozigóta recesszív (gg) állapotban tudott megjeleni, amikor az adott lokuszon a 

domináns allél (Y) nem volt jelen. A szuperdominancia (overdominancia) a heterozigóták fölényét jelenti a 

homozigótákkal szemben. Ennek a magyarázata, hogy a dózishatás, vagyis a domináns gén nemkívánatos 

mellékhatása (pleitrópia) heterozigóta állapotban nem jelentkezik. 

Pleitrópia 

A pleitrópia azt jelenti, hogy ugyanazon gén több tulajdonságot alakít ki. Az adott génnek mellékhatása lehet. 

Előfordulhat, hogy a két domináns allél együtt letális, vagy ivar átfordítást eredményez. 

Episztázis 
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Az episztázis különböző génhelyek (lokuszok) közötti kölcsönhatás. Lehet olyan eset, amikor az egyik lokuszon 

lévő gén (episztatikus gén) elnyomja a másik lokuszon lévő gén (hiposztatikus gén) hatását, de előfordulhat 

intermedier (köztes) jelleg is. Lehet többszörös episztázis, amikor egy-egy tulajdonság poligén jellegű, azaz 

több gén hatására alakul ki. A gének kölcsönhatásba kerülve módosíthatják egymás hatását (komplementer 

hatás). 

Kapcsolt öröklés (linkage) 

A kapcsolt öröklődés (génkapcsolódás) két, vagy több tulajdonság együttes öröklődését jelenti. Ilyen eset pl. a 

sertés stressz-érzékenységének öröklődése. 

2. A populációgenetika alapjai 

Az öröklődés, vagyis az adott tulajdonság szülőkről ivadékokra történő átvitele a mendeli genetika szabályai 

szerint levezethető, ha a származás (pedigree) azonos. A populációkban azonban rendszerint különböző 

származási sorok találhatók. Ilyen esetekben milyen szabályok alapján megy végbe az öröklődés? Mi történik az 

allél-, illetve a genotípus gyakorisággal az egyik generációról a másikra? E kérdésekre a populációgenetika ad 

választ. 

A populációgenetika a mendeli szabályok továbbfejlesztésével vizsgálja a gének viselkedését nagy létszámú, 

különböző származású egyedekből összetett állományban. 

2.1. Allél- és genotípus gyakoriság 

Genetikai egyensúlyban lévő populációban a géngyakoriság állandó (Hardy- Weinberg szabály). 

Ha egyik allél gyakorisága p, a másiké q, akkor 

p+ q =1 

amiből 

p= 1 - q, q = 1 - p. 

Az Ai allél gyakorisága (pi) nem más, mint az AiAi homozigóta gyakorisága és az Ai heterozigóta gyakorisága 

felének az összege, vagyis: 

pi= (Ai) gyakorisága = (Ai Ai) gyakorisága + 1/2Σ(Ai Aj)gyakorisága 

Az 1/2 azt fejezi ki, hogy az Ai allélok fele heterozigóta állapotban fordul elő. Ezzel az egyenlettel a genotípus 

gyakoriságból becsülhetjük az allélgyakoriságot. 

Az előbbiből következik, hogy n allél n(n+1)/2 genotípust hozhat létre. Tehát egy populációban ugyanolyan 

allélgyakoriság különböző genotípus gyakoriságokat képezhet. 

Véletlenszerű (random) párosítást feltételezve a genotípus gyakoriságot becsülhetjük az allélgyakoriságból az 

alábbi szerint: 

(Ai Aj) genotípus gyakorisága = pi2+2 pi pj, mivel (pi + pj)2 = 1 

A Hardy-Weinberg szabály szerint, ha véletlenszerű párosítást alkalmazunk (a szaporodás pánmiktikus), és 

nincs drift, mutáció, szelekció, vagy migráció, akkor a populáció genetikai egyensúlyban van, vagyis a 

genotípus gyakoriság generációkon át fennmarad. 

2.2. Gaméta gyakoriság, kapcsolt öröklés 

Pánmiktikus szaporodás esetén a gaméták véletlenszerűen kombinálódhatnak. Például AABB genotípusú ivadék 

akkor jön létre, ha az apa is AB, és az anya is AB gamétát ad át. 

Vagyis véletlenszerű párosításkor homozigóta állapotban 
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(AABB) gyakorisága = (AB) gyak. az apai oldalon x (AB) gyak. az anyai oldalon 

Heterozigóta állapotban a gamétáknak több mint egy kombinációja eredményezi ugyanazt a genotípust. 

Például: 

(AaBB) gyakorisága = (AB) gyak. apa x (aB) gyak. anya + (aB)gyak. apa x (AB) gyak. anya 

Ha egy lokuszt követünk nyomon, akkor a gaméta gyakoriság megegyezik az allélgyakorisággal, és annak 

értéke a Hardy-Weinberg szabály alapján generációkon át nem változik. 

Ha a gaméta kettő, vagy több lokuszból áll, a rekombináció változást okozhat a gaméta gyakoriságban még 

véletlenszerű párosítás esetében is. 

Kapcsolódási egyensúly (linkage equilibrium) esetén, ha a több lokuszos gaméta egyforma, az allélgyakoriság 

az alábbi: 

2 lokusz esetén 

(AB) gyakoriság = (A) gyakoriság x (B) gyakoriság 

3 lokusz esetén 

(ABC) gyakoriság = (A) gyakoriság x (B) gyakoriság x (C) gyakoriság 

Kapcsolódási egyensúly hiánya (linkage disequilibrium, LD, vagy D) esetén 

az (AB) gyakoriság 

nem egyenlő az (A) gyakoriság x (B) gyakorisággal, 

vagyis 

DAB = (AB) gyakoriság - (A) gyakoriság x (B) gyakorisággal 

Ilyen esetben a gaméta gyakoriság 

(AB)gyakoriság = (A) gyakoriság x (B)gyakoriság + DAB 

Tartós génkapcsolódás esetén az egyensúly hiánya generációkon át fennmarad. 

2.3. Egy lokusz hozzájárulása a tulajdonság fenotípusos 
értékéhez 

A mennyiségi tulajdonságok esetében a fenotípust, vagy fenotípusos értéket (P) a genetikai hatás, vagy genetikai 

érték (G) és a környezet hatás, vagy környezeti érték (E) határozza meg, 

vagyis 

P = G + E 

A genetikai érték (G) egy adott genotípus átlagos fenotípusos értéke, amennyiben azt különböző környezetekben 

képes megismételni. Az előbbi állítás akkor igaz, ha a genotípus és a környezeti hatás között nincs kapcsolat 

(nincs genotípus x környezet kölcsönhatás). 

Az esetek nagy részében azonban a genotípus és a környezet egymással kapcsolatban áll, hiszen pl. a nagyobb 

termelőképességű állatoknak nagyobb a táplálóanyag igényük is. 

Ilyen esetben a modell 

P = G + E + Cov(G,E) 
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Egy tulajdonság genotípusos értékét (G) rendszerint nagyszámú lokusz alakítja ki. A könnyebb érthetőség 

érdekében a példánkban egy lokusz szerepeljen, amelynek alléljai Q1 és Q2. A két allél három genotípust 

alakíthat ki. Ezeket paraméterezhetjük. 

Genotípusok Q1 Q1 Q1 Q2 Q2Q2 

A tulajdonság átlagos értéke 

 

A C egy alap érték, amit egyenlővé tehetünk nullával. Így a két homozigóta közötti különbség 2a, ahol az a a 

heterozigóta relatív pozíciója a homozigóták átlagához képest. 

a = [G(Q2Q2 - G(Q1Q1)]2 

ha 

d = k = 0, akkor az allélek hatása additív, 

d = a, (vagy k = 1), akkor a Q2 domináns Q1 felett (a Q1 recesszív), 

d = -a, (vagy k = -1), akkor Q1 domináns Q2 felett (a Q2 recesszív) 

d > a (k > 1), akkor a lokusz szuper (over) dominaciát mutat, vagyis a heterozigótának nagyobb az értéke, mint 

a homozigótának 

A d (és azonosan a k) a dominacia mértékét fejezi ki az adott lokuszon. 

A d és k kapcsolatban áll egymással az alábbiak szerint: 

ak = d, vagy k = d/a 

Példa a Boorola (B, vagy F) gén 

A Boorola (B) gén növeli a szaporaságot az ausztrál merinó juh állományban. Az átlagos bárány szám a bb, Bb 

és BB genotípusok esetében: 1,48; 2,17 és 2,66 - 685 ellési feljegyzés alapján. 

A három genotípus értéke: 

a B allél homozigotikus értéke, a = (2,66-1,48)/2 = 0,59, 

a dominancia koefficiens a bb és a Bb között, a(1+k) = 0,69, 

k = 0,17, 

vagyis a B gén gyenge dominanciát mutat. 

d = ak = 0,59 x 0,17 = 0,10. 

2.4. A genotípusos érték Fisher féle felbontása 

Fisher (1918) lefektette a kvantitatív genetika alapjait, és kifejlesztette a variancia analízis (ANOVA) 

módszerét. Két alapelvből indult ki. Az egyik, hogy a szülők nem adják át a teljes genotípusos értéküket az 

ivadékoknak, csupán csak a lokuszon lévő allélpár egyikét. Így a szülő genotípusos értéke (G) két részből áll, 

amit átad, és amit nem ad át az ivadékainak. A másik alapelv, hogy a rokonok közötti fenotípusos korreláció 

felhasználható a genetikai variancia (G) komponenseinek becslésére. 
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Fisher szerint egy Gij genotípus (genetikai) értékű, QiQj genotípus egyértelműen számszerűsíthető az allélok 

átlagos hatásával (α) és a dominancia okozta eltéréssel (δ). A dominancia miatt ugyanis az egyes allélok alapján 

becsült, és a tényleges genetikai érték különbözik egymástól, 

vagyis: 

Gij = μG + αi + αj +δij. 

A becsült genetikai érték pedig: 

Ĝij = μG + αi + αj amiből Gij - Ĝij = δij: 

A μG a genotípusos értékek egyszerű számtani átlaga, vagyis: 

μG = Σ Gij x (QiQj )gyakorisága. 

Mivel a feltételezett környezethatások átlaga nulla, az átlagos genotípusos és fenotípusos érték megegyezik 

egymással (μG = μP). Így az α és a δ értéke is nulla, mivel azok az átlagos eltérést fejezik ki. 

A példánkban két allél, a Q1 és Q2 szerepeljen. 

Ebben az esetben az átrendezett regressziós egyenlet: 

Gij = μG + 2α1 +(α2 - α1)N+ δij, 

ahol N a Q2 allél előfordulásának száma. 

Ennélfogva 

 

Az N és G függő változók, az (α2 - α1) a regresszió, a δij a becsült és aktuális érték különbsége. 

Az α, a μG és a δ értékek meghatározásához használjuk az alábbi jelöléseket: 

Genotípusok Q1 Q1 Q1 Q2 Q2 Q2 

A tulajdonság átlagos értéke 0 a(1 + k) 2a 

Gyakoriság p12 2p1 p2 p22 

A fentiekből következnek az alábbi regressziós egyenletek: 

μG = 2p1 p2a(1 + k) + p22a = 2p2a(1 + p1k) 

α1 = - p2a[1 + k(p1 - p2)] 

α2 = p1a[1 + k(p1 - p2)] 

δij = Gij - μG - αi -αj 

2.5. Átlagos hatás és a tenyészérték 

A Q1 allél átlagos hatását az αi fejezi ki. Az α és a δ az allélgyakoriság, amelyek értéke a gyakoriságtól függően 

változó. 

A tenyésztőket az adott állat tenyészértéke (TÉ, vagy BV = Breeding Value) érdekli, amelyet az átlagos 

génhatás tükröz. A tenyészérték (BV) tulajdonképpen az állat genotípusa (Gij). 
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A Gij genotípusú állat tenyészértéke: 

BV (vagy TÉ)(Gij) = αi + αj 

Ha a lokuszok száma n, a tenyészérték az alábbi: 

BV (vagy TÉ)(Gij) = Σ(αi(k) + α k(k) 

A tenyészérték tehát az allélok átlagos hatásának összege. Természetesen a tenyészérték is változik, ha az 

allélgyakoriság a populációban változik. 

Tételezzük fel, hogy egy QxQy genotípusú apát véletlenszerűen párosítunk vele nem rokon anyaállatokhoz. A 

véletlenszerűen párosított anyák közül az egyik genotípusa QwQz. 

Mivel mindegyik szülő az alléljainak egyikét adja át az ivadékaink, a fenti egyszerű esetben négy, különböző 

genotípusú ivadék születhet az alábbiak szerint: 

 

Az ivadékok átlagos értéke az alábbi: 

μO = μG + (αx + αy)/2 + (αw + αz)/2 + (δzw + δxz + δyw + δyz)/4 

Mivel egy apát használtunk, az apai x és y allélok állandóak maradnak, az anyai w és z véletlenszerűen kerülhet 

át az ivadékokra. 

Így az apai ivadékok értéke: 

μO = μG = (αx + αy)/2 =TÉ(apa)/2. 

Ebből az apa tenyészértéke: 

TÉ(apa) =2(μO - μG), 

vagyis az apa tenyészértéke az ivadékteljesítmény és a populáció átlag különbségének a kétszerese. Azért a 

kétszerese, mert az ivadékok az apának csak fele genotípusával (alléljaival) rendelkeznek. 

Természetesen, ha ismerjük mindkét szülő tenyészértékét, becsülhetjük az ivadék genetikai értékét (várható 

tenyészértékét) az alábbiak szerint: 

μO - μG = TÉ(apa)/2 + TÉ(anya)/2 

2.6. Genetikai variancia 

Statisztikából ismert, hogy a variancia az átlagtól való négyzetes elérés, amely az állatállományban lehet 

genetikai és környezeti eredetű. A kettő együtt adja a fenotípusos varianciát. 

A genetikai variancia az alábbiak szerint értelmezhető: 

A genetikai érték (Gij = μg + αi + αj +δij) képletében szereplő μg +( αj + αj) megfelel a G-nek, a δ pedig a 

maradék. A becsült érték és a maradék különbsége egymással nincs kapcsolatban. 

Mivel a μG konstans, az α és a δ nem áll kapcsolatban, a genetikai variancia az alábbiak szerint írható fel: 
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ζ2(G)= ζ2(μg + (αi + αj) + δij) = ζ2(αi + αj)+ ζ2(δij) 

A populációban kapcsolódási egyensúlyt feltételezve összeadhatjuk a lokuszokat. 

ζ2(G) = Σζ2(αik + αjk) + Σζ2(δijk) 

Egyszerűbben kifejezve 

ζ2G = ζ2A + ζ2D 

ahol: 

ζ2G teljes genetikai variancia, 

ζ2A additív genetikai variancia, amely a populáció tenyészérték varianciáját fejezi ki, 

ζ2D dominancia okozta genetikai variancia. 

Egy lokusz két alléja esetén a két variancia komponens értékét az alábbi összefüggések adják: 

ζ2A = 2p1p2a2[1 + k(p1 - p2)] 2 

ζ2D = (2p1p2ak)2 

2.7. Episztázis 

Az episztázis nem additív kölcsönhatás a különböző lokuszok alléljai között. Abban nyilvánul meg, hogy a 

tényleges genetikai érték nagyobb, mint amit az egyes lokuszok genetikai értékének összegeként kapunk. 

Például, ha egy AA genotípus értéke 5, egy BB genotípus értéke 4, az AABB genotípusé, ha nincs episztázis, 

akkor 5 + 4 = 9. Ha episztázis is jelen van, akkor az utóbbi genotípus értéke 9-nél nagyobb. Lehet olyan eset, 

hogy a lokuszokon erős dominancia érvényesül, de nincs episztázis, vagy nincs dominancia a lokuszokon, 

viszont episztázis jelenkezik. 

Egy két lokusz által meghatározott genotípus értéke, ha episztázis is érvényesül: 

Gijkl = μG + (αi + αj + αk + αl) +(δij + δkj) + (ααik + ααil +ααjk +ααjl) + (αδikl + αδjkl + αδkij + αδlij) + 

(δδijkl) = μG + A+D+AA+Ad+DD 

Ahol 

A = a tenyészérték, az egyes allélok átlagos hatása, 

D = a dominancia az azonos lokuszon, 

AA, AD és DD = az episztatikus hatások, (AA a különböző lokuszuk egyes alléljai közötti additív hatás, AD 

egyik lokusz alléljának kölcsönhatása a másik lokusz genotípusával, DD a két különböző allél genotípus közötti 

kölcsönhatás. 

Ennélfogva a teljes genetikai variancia az alábbi: 

ζ2G = ζ2A + ζ2D + ζ2AA + ζ2AD + ζ2DD 

3. Ellenörző kérdések, feladatok 

1. A dominanciának milyen formáit ismeri? 

2. Hogyan számítható ki a genotípusgyakoriságból az allélgyakoriság? 

3. Magyarázza a genotípus Fisher féle felbontását 

4. Mi az átlagos hatás és a tenyészérték közötti különbség? 
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5. Mi a kapcsolódási egyensúly a kapcsolódási egyensúlyhiány? 

4. Felhasznált irodalom 

Bourdon M. R: Understanding animal breeding. Prentice Hall, Inc, 1997 

Bruce W.: Notes for a short course taught June 2006 at University of Aarhus 
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Chapter 2. A ROKONOK KÖZÖTTI 
HASONLÓSÁG 

Az állattenyésztésben gyakran szükségünk van arra, hogy egy egyed genetikai (tenyész-) értékét ismerjük. A 

tenyészérték becslése során a rokonok közötti hasonlóságból indulunk ki, vagyis a rokon egyedek teljesítménye 

alapján igyekszünk következtetni az adott állat genetikai értékére. 

A kvantitatív genetikában az adott tulajdonság örökölhetősége (h2), amely a populáció egyedei additív genetikai 

(tenyészérték) varianciájának részaránya a fenotípusos varianciából, alapvető fontosságú. 

 

ahol: 

VA = Additív genetikai (tenyészérték) variancia 

VP = Fenotípusos variancia 

Mivel az egyedek fenotípusos teljesítménye közvetlenül mérhető, a fenotípusos variancia is meghatározható a 

véletlenszerűen párosított populációkban. Ugyanakkor az egyedek genetikai értékét (tenyészértékét) nem tudjuk 

közvetlenül meghatározni. Erre leginkább az ivadékok átlagteljesítményéből, vagy ismert más rokon egyedek 

fenotípusos értékéből következtethetünk. 

Az additív genetikai variancia (VA) becsléséhez szükség van a rokonok ismeretére. A rokonok teljesítményének 

felhasználása során az esetek legnagyobb részében szülő-ivadék teljesítmény, vagy testvér teljesítmény 

összehasonlításokat végzünk. 

A rokonságban, rokoni kapcsolatokban két fő esetet különböztetünk meg: 

- felmenő (származási) rokonság (szülő, nagyszülő-ivadék), 

- oldalági rokonság (testvér, féltestvér) 

A felmenő (származási) rokoni kapcsolatokban az egyik, vagy mindkét szülő és az ivadékok (k) fenotípusos 

teljesítményét értékeljük. Az oldalági rokoni kapcsolatok esetén a szülők teljesítményét nem vizsgáljuk, csak az 

ivadékokét (k), a testvérekét, a féltestvérekét, vagy mindkettőét. 

A rokonok közötti fenotípusos hasonlóság adott tulajdonságban lehetőséget teremt a tulajdonság genetikai 

varianciájának becslésére. Ha a fenotípusos variancia genetikai eredetű, akkor minél közelebbiek a rokonok, 

annál jobban hasonlítanak egymáshoz. Ezt az összefüggést használjuk a genetikai variancia becslésére, ugyanis 

az előbbi szerint minél jobban hasonlítanak egymáshoz a rokonok adott tulajdonságban, annál nagyobb a 

tulajdonság genetikai varianciája. 

1. A rokonok közötti fenotípusos hasonlóság 

A hasonlóságra matematikai, statisztikai értelemben a regresszió, a kovariancia, a korreláció is utal. 

1.1. Szülő-ivadék regresszió 

A szülő-ivadék regressziónak három formáját alkalmazhatjuk: 

- Apa (Pf) - ivadék (k) regresszió 

- Anya (Pm) - ivadék (k) regresszió 

- Szülői átlag(Pf + Pm)/2) - ivadék (k) regresszió. 
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Az egyik szülő (akár apa, akár anya) és ivadék regressziót az alábbiak szerint határozzuk meg: 

 

ahol 

 

ahol 

Oi= az i szülő ivadékainak átlagteljesítménye 

n = a szülő- ivadék párok száma 

A szülő lehet apa (Pf), vagy anya (Pm). Az utóbbi a genetikai hatás mellett az anyai hatást is tartalmazza, ezért 

rendszerint az apa-ivadék regressziót alkalmazzuk. 

A szülői átlag-ivadék regresszió az alábbi: 

 

ahol 

 

ahol 

Oi = az i szülő ivadékainak átlagteljesítménye 

n = a szülő- ivadék párok száma 

MPi = a szülők teljesítményének átlaga 

1.2. Oldalági rokonok varianciája 

Az oldalági rokonok esetében az előbbi módszer két ok miatt nem alkalmazható. Az egyik ok, hogy rendszerint 

kettőnél több oldalági rokonról van szó. A másik, hogy a rokonok sorrendje tetszőleges, hiszen nincs közöttük 

akkora távolság, mint a szülők és ivadékok között. 

Másként fogalmazva, az oldalági rokonok ugyanabba a generációba tartoznak, ellentétben a szülőkkel és 

ivadékaikkal, amelyek más-más generációjúak. A szülők és ivadékok közötti kovariancia "oszályközi" 

(interclass, vagy between-class) kovariancia, amíg az oldalági rokonok közötti kovariancia "osztályon belüli" 

(inraclass, vagy within - class) kovariancia. 

Az osztályon (csoporton) belüli kovariancia variancia analízissel (ANOVA) értékelhető, amit először Fisher 

javasolt 1918-ban. 

A variancia analízis legegyszerűbb módszere szerint a teljes varianciát két komponensre, csoportok közötti 

(betweeen-group, vagy among group), pl. ivadék csoportok közötti variancia komponensre, és csoportokon 

belüli (wihin-group), pl. ivadék csoporton belüli variancia komponensre bontjuk fel. A teljes (T) variancia a 

csoportok közötti (B) és a csoportokon belüli (W) variancia összege az alábbi szerint: 
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Var (T) = Var(B) + Var(W) 

A variancia analízis alapja, hogy a csoportközi variancia egyenlő a csoportokon belüli kovarianciával (Var(B) = 

Cov(W). Ebből következik, hogy minél nagyobb a kovariancia egy család tagjai között, a teljes varianciának 

annál nagyobb hányada mutatkozik meg a családok átlagai közötti különbségben. 

Ennek igazolására legyen yij=μ + bi + eij, egy i családnak a j-edik tagja, ahol a bi a csoport hatás, és a ζ(eik, 

eik) = 0. 

Ekkor az i csoport két tagja közötti kovariancia, a csoportközi variancia (a variancia a csoport hatásban) az 

alábbi: 

ζ(yij,yik) = ζ(μ + bi + eij, μ + bi + eik) = ζ(bi, bi) = ζ2(b) 

Ennek a szemléltetésére vegyünk két szélsőséges példát. 

1. példa 

A csoportközi variancia (Var(B) = 2,5; a csoportokon belüli variancia Var(W) =0,2. Ekkor a teljes fenotípusos 

variancia 

VP = Var(T) = Var(B) + Var(W)= 2,5 + 0,2 = 2,7. 

Ebben azt esetben a család (ivadékcsoport) tagjai sokkal jobban hasonlítanak egymáshoz, mint a más család 

(ivadékcsoport) tagjaihoz. Vagyis nagy a fenotípusos különbség a családok (ivadékcsoportok) átlagai között. 

Tekintve, hogy - amint korábban már említettük - a teljes testvér kovariancia (Cov(full sibs), CovFS), vagy 

Cov(W) megegyezik a csoportközi varianciácval (Var(B), kiszámítható az osztályon belüli (ivadék csoportokon 

belüli, teljes testvérek közötti) korreláció (tFS) az alábbiak szerint: 

tFS = Cov(full sibs)/VP = Var(B)/VP = 2,5/2,7 = 0,93 

A kapott érték az ivadékcsoporton belüli nagyfokú hasonlóságra utal. 

2. példa 

Feltételezzük, hogy a fenotípusos variancia ugyanakkora, mint az előző példában volt (VP = 2,7). Ha nincs az 

ivadékcsoportok között variancia (Var(B) =0), akkor az ivadékcsoporton belüli variancia (Var(W) = 2,7. Ebben 

az esetben az ivadékcsoportokon belüli korreláció 

tFS = 0/2,7 = 0 

Ebben az esetben az egyes ivadékcsoportok tagjai nem hasonlítanak jobban egymáshoz, mint más ivadékcsoport 

tagjaihoz, nincs szignifikáns különbség az ivadékcsoportok átlagai között, kicsi a fenotípusos hasonlóság, 

következésképpen kicsi a genetikai variancia is. 

1.3. A rokonok közötti fenotípusos kovariancia okai 

A rokon egyedek mennyiségi tulajdonságaikban két okból is jobban hasonlítanak egymáshoz, mint a velük 

rokonságban nem állókhoz. 

- A rokonoknak közös génjeik vannak. Minél közelebbi a rokonság, annál nagyobb a közös gének aránya. 

- A rokon állatok nagyobbrészt azonos környezetben születnek, nevelkednek és élnek. Pl. egy alomból származó 

malacokat azonos tartási és takarmányozási körülmények között, feltehetően ugyanazon a telepen nevelik, 

hizlalják. 

2. A rokonok közötti genetikai kovariancia 

A genetikai kovariancia két egyed (az x és y egyed) között (Cov(Gx,Gy) egyenlő a két egyed genetikai 

értékének kovarianciájával. A genetikai kovariancia abból adódik, hogy a rokonságban lévő egyedeknek 

nagyobb valószínűséggel van közös alléljuk, mint a rokonságban nem lévőknek. A közös allél azt jelenti, hogy 
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azok származás szerint azonosak (identical by descent, IBD). Nevezetesen a rokon egyedeken előforduló azonos 

allél a közös ős alléljának egy-egy másolata, vagyis a közös allél visszavezethető a közös ősre. (Itt jegyezzük 

meg, hogy az allélok állapotuk szerint is lehetnek azonosak, de nem biztos, hogy származás szerint is azonosak.) 

Például legyen két szülőnek négy ivadéka az alábbiak szerint: 

Szülők: A1A2 x A3A4 

Ivadékok: o1 = A1A3, o2 = A1A4, o3 = A1A3, o4 = A2A4 

A példában az o1 és o2 ivadékoknak egy, az o1 és o3 ivadékoknak kettő közös allélja van, az o1 és o4 

ivadékoknak nincs közös alléljuk. 

2.1. Ivadék és egyik szülő kovarianciája 

Milyen a Go ivadék és a Gp szülő kovarianciája? Feltételezzük, hogy az adott szülő az adott tulajdonságra 

A1A2, az ivadéka A1A3 genotípusú. Egy-egy szülő egy-egy allélt adott át az ivadékának. Így az A1 allél a 

szóban forgó, az A3 pedig a másik szülőtől származik. Figyelembe véve a szülő hozzájárulását az ivadék 

genotípusához, a szülő genetikai értéke GP = A + D. Figyelembe véve a szülői allélok hozzájárulását az 

általános tenyészértékhez (A,) azt ketté bonthatjuk, vagyis A = α1 + α2. Így a szülő genotípusos értékét a 

következőképpen írhatjuk fel: GP = α1 + α2 + δ12. A δ12. az A1A2 t genotípusban mutatkozó dominanciát 

fejezi ki. 

Ennélfogva az o ivadék genotípusos értéke: Go = α1 + α3 + δ13., amely az alábbi összefüggést adja: 

Cov(Go,Gp) = Cov(α1 + α2 + δ12, α1 + α3 + δ13) 

A kovariancia szabályokat felhasználva a két összeg közötti kovariancia kilenc kovariancia komponensre 

bontható: 

Cov(Go,Gp) = Cov(α1,α1) + Cov(α1,α3) + Cov(α1,δ13) + Cov(α2,α1) + Cov(α2,α3) + Cov(α2,δ13) + 

Cov(δ12,α1) + Cov(δ12,α3) + Cov(δ12,δ13) 

Hasonlóképpen felírhatjuk az α-t, és δ-t, amelyek egymással nem állnak kapcsolatban. 

Ha nincs közös eredetű allél, akkor x ≠ y, vagyis a Cov(αx,αy) = 0. 

Ha van közös eredetű allél, akkor x = y, vagyis a Cov(αx,αy) = Var(A)/2 

Ennélfogva ha az egyedeknek egy közös alléljuk van, akkor az additív genetikai varianciának a felével 

rendelkeznek, vagyis 

Cov(Go,Gp) = Cov(α1,α1) =Var(A)2 

2.2. Féltestvérek kovarianciája 

A féltestvérek az egyik szülő alléljával rendelkeznek, a másik szülő alléljai véletlenszerűen fordulnak elő a 

féltestvér csoportban. Ekkor a genetikai kovariancia a féltestvérek között az o1 és o2 ivadék genetikai értéke 

közötti kovariancia. Ezt egy lokuszt figyelembe véve a kovariancia meghatározásánál a következőkből 

indulhatunk ki: az o1 és o2 ivadékok az apjuk egy közös allélját hordozhatják, és nincs közös anyai alléljuk. 

Annak az esélye, hogy az o1 és o2 ivadékok az apjuktól ugyanazt az allélt kapják 50% (1/2). Ebben az esetben a 

két ivadék egy közös alléllal rendelkezik, és a genetikai varianciához való hozzájárulása Cov(α1,α1) =Var(A)2. 

Ha a két ivadéknak, az o1 és o2-nek nincs közös allélja, akkor nincs genetikai varianciája sem. 

Összefoglalva 

 

Ebből következik, hogy a féltestvérek közötti genetikai kovariancia 
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Cov(GO1,GO2) = Var(A)/4 

2.3. Teljes testvérek kovarianciája 

A teljes testvérek mindkét szülője közös. Az előbbiekből kiindulva látható, hogy a teljes testvérek 0, 1, illetve 2 

közös allélt hordozhatnak. Ha ugyanazt a logikát követjük, mint a féltestvérek esetén, akkor meghatározhatjuk 

minden lehetőség valószínűségét és hozzájárulásukat. 

Mindegyik teljes testvér anyai és apai allélt is örököl. Annak a valószínűsége, hogy mindegyik teljes testvér 

ugyanazt az apai allélt kapja, 50% (1/2), és ugyanekkora a valószínűsége annak is, hogy ugyanazt az anyai allélt 

kapja. 

Ennélfogva annak a valószínűsége, hogy 

2 allél közös = val(apai közös allél) x val(anyai közös allél) = 1/2 x 1/2 =1/4, 

annak a valószínűsége, hogy 

0 allél közös = val(apai allél nem közös) x val(anyai allél nem közös) = 1/2 x 1/2 =1/4, 

annak a valószínűsége, hogy 

1 allél közös = 1- val(2 közös allél) - val(0 közös allél) = 1-1/4 - 1/4 =1/2. 

Az előzőekben láttuk, hogy ha a két rokon egy közös alléllal rendelkezik, akkor a genetikai kovarianciához való 

hozzájárulás = Var(A)/2. Ha két közös alléljuk van, mindegyik ugyanolyan genotípusú az adott lokuszra nézve. 

Ekkor a kovarianciához való hozzájárulás az alábbi: 

Cov(α1 + α2 + δ12, α1 + α2.+ δ12) = Var(α1 + α2 + δ12) = Var(A) +Var(D) 

Ezeket az eredményeket összefoglalva 

 

Ebből következik, hogy a genetikai kovariancia a teljes testvérek között 

Cov(Go1,Go2)= 1/2Var(A)/2 + 1/4Var (A) + Var (D)= Var(A)/2 + Var(D)/4 

3. A rokonok közötti hasonlóság környezeti okai 

A környezeti hatások, beleértve a közös anyai környezetet is, szintén hozzájárulnak a rokonok közötti 

hasonlósághoz. A genetikai érték (tenyészérték) becslése során emiatt különös gonddal kell eljárnunk, hogy a 

genetikai és a környezeti kovariancia között különbséget tegyünk. 

Ha a rokonokat (testvéreket, féltestvéreket) közösen neveljük fel, a csoport mindegyik tagjára ugyanaz a közös 

környezet (Ec) hat. Ha a közös környezeti feltételek rokoni csoportonként eltérnek, vagyis a különböző család, 

vagy ivadékcsoportokat különböző környezetben tartjuk, akkor a rokoni csoporton belüli hasonlóság, valamint a 

különböző rokoni csoportok közötti különbség még kifejezettebb lesz. Vagyis a rokoni csoportok közötti 

különbség nagyobb lesz, mint amit a genotípus különbözősége eredményez. Tehát a környezet varianciája (VEc) 

felerősíti a testvér (ivadék) csoportok közötti fenotípusos kovarianciát, és az nagyobb lesz, mint a genotípusos 

kovariancia. 

Ahogy a teljes genetikai éréket komponensekre bontottuk, ugyanúgy felbonthatjuk a környezethatásokat is. A 

teljes környezet hatást (E) felírhatjuk a közös környezet hatás (Ec), az általános környezet hatás (Eg) és a 

specifikus környezet hatás (Es) összegeként, vagyis E = Ec + Eg + Es. Ebből adódóan a környezeti variancia: 

VE= VEc + VEg + VEs 
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A közös környezeti hatás (Ec)is eltérő (többféle) lehet. 

EcS, vagy EcL = helyi környezet, helyi különbségek (más istállórész, más ketrec stb.) 

EcT = időbeni környezet, időbeni különbségek (időjárásváltozás, a takarmányozás időbeli változása stb.), 

EcM = anyai környezet (méhen belüli, szoptatási időszak alatti táplálás). 

Ebből adódóan a teljes környezeti hatás az alábbi részkörnyezeti hatások összegeként írható fel: 

VE = VEc + VEg + VEs = VEcS + VEcT + VEcM + VEc + VEg + VEs 

A közös környezet elsősorban a testvérek hasonlóságát erősíti, az anyai hatás az anya és az ivadék 

hasonlóságához járul hozzá. A VEcS és VEcT hatása mérsékelhető, ha a teszt állatokat korrekt környezeti 

elrendezésben helyezzük el, ami nem egyszerű feladat. 

4. Komplex kapcsolatok a pedigrében 

Az állattenyésztésben a származási (pedigré) adatokra a nemesítés szempontjából szükségünk van. A gyakorlati 

tenyésztésből származó adatok rendszerint komplexek, egy-egy egyed adata mint szülő, mint oldalági rokon 

(testvér, vagy féltestvér) és mint ivadék is megjelenhet. Ugyanakkor rokontenyésztett állatok is előfordulhatnak, 

és olyanok is, amelyeknek több közös őse van. A genetikai értékelést, a tenyészértékbecslést az esetek 

legnagyobb részében ilyen komplex adatbázisokon kell elvégeznünk. Ehhez nyújt segítséget a rokonsági 

koefficiens (Θ) és a beltenyésztési koefficiens (f) ismerete. 

4.1. A rokonsági és a beltenyésztési koefficiens 

Feltételezzük, hogy az x és y egyedek alléljai véletlenszerűen kombinálódnak. A rokonsági koefficiens (Θxy) 

annak a valószínűsége, hogy a két allél származásilag azonos. Más megközelítésben, ha az x és y szülőknek 

feltételezünk egy (z) ivadékát, akkor az előbbiek szerint Θxy annak a valószínűsége, hogy az egyed egy 

lokuszán lévő két gén származásilag azonos. Ez tulajdonképpen a Wright(1922) féle beltenyésztési koefficiens 

(fz), vagyis az egyed beltenyésztési koefficiense egyenlő a szülők rokonsági koefficiensével, fz = Θxy. 

Jegyezzük meg, hogy a rokonsági koefficiens két rokon egyedre, a beltenyésztési koefficiens pedig egy egyedre 

vonatkozik. 

Hogyan becsülhetjük a rokonsági koefficienst? Az egyik szempont, hogy az adott egyednek magának is lehetnek 

közös ősei (Θxx). Az x egyed két gént, A1 és A2 hordozhat, és amely gének véletlenszerűen találkozhatnak 

adott lokuszon. Θxx annak a valószínűsége, hogy a két gén származásilag azonos. Négy lehetőség van (A1A1, 

A1A2, A2A1, A2A2) és mindegyiknek a valószínűsége 1/4. Az A1A1 és az A2A2 esetben a gének 

származásilag azonosak, ugyanis azok egymás másolatai. Ha feltételezzük, hogy az A1 és A2 allélok nem 

azonosak származásilag, akkor az x egyed rokonsági koefficiense önmagával, Θxx =1/4 + 1/4 = 1/2. 

Annak a lehetősége is fennáll, hogy az x egyed beltenyésztett, vagyis annak a valószínűsége, hogy az A1 és A2 

allélok származásilag azonosak, fx. 

Így az egyed beltenyésztettségi koefficiense (vagyis a rokonsági koefficiense önmagával) az alábbi általános 

formulával írható le: 

Θxx = 1/4(1 + fx + fx + 1) = 1/2(1 + fx) 

Kissé komplikáltabb a rokonsági koefficiens számítása szülő és ivadék között. Az egyszerűség kedvéért először 

az anya - ivadék kapcsolattal kezdjük. Feltételezzük, hogy az anya (p), sem, és az ivadék (o) sem beltenyésztett, 

és az anya az apával nem áll rokoni kapcsolatban. Ebben az esetben a már említett négy allél kombinációs 

lehetőség közül egy olyan eset lehet, amelyben a két allél közös eredetű. Ezért a Θpo = 1/4. 

Ha az anya beltenyésztett, akkor annak a valószínűsége, hogy a két allélja közös eredetű, fp. Ugyanekkora a 

valószínűsége annak is, hogy az átörökített anyai gén, és az át nem örökített anyai gén származásilag azonosak. 

Az ilyen génkombináció valószínűsége 1/4. Vagyis a szülő beltenyésztettsége megemelkedik Θpo = (1 + fp)4 

értékre. Teljes beltenyésztettség esetén (ha fp = 1), mindkét szülői allél azonos származásilag. Ekkor a 

rokonsági koefficiens értéke Θpo = 1/2. 
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Abban az esetben, ha a szülők (o) rokonok, az ivadék beltenyésztett, melynek a mértéke fo. Az apai génátvitel 

valószínűsége 1/2. Az fo értéke megegyezik azzal a valószínűséggel, hogy mind az anyai, mind az apai gének 

közös eredetűek. A szülő ivadék azonosság mértéke fo/2. 

Ezek alapján a szülő-ivadék rokonsági koefficiens általánosságban az alábbiak szerint írható le: 

Θpo = 1/4(1 + fp + 2fo) 

Az irodalom a szülő-ivadék rokonságot (Θpo) leggyakrabban 1/4 értékűnek veszi. Amint láttuk, ez csak 

akkor igaz, ha a szülők nem rokonok. 

A fentieket tovább folytatva a teljes testvérek rokonsági koefficiense is levezethető. Legyen az anya m, az apa f, 

az ivadékaik x és y. Ha a szülők nem beltenyésztettek, és nem rokonok, akkor annak a valószínűsége, hogy 

mindkét ivadék ugyanazt az anyai gént kapja, 1/2. Ez az érték a nem beltenyésztett anya rokonsági koefficiense 

önmagával (Θmm). Annak a valószínűsége, hogy a gének az anyáról, vagy az apáról véletlenszerűen kerülnek át 

az ivadékokra (x, y), 1/2. Annak a valószínűsége, hogy a két azonos anyai gén egyike az x, másika az y 

ivadékba kerül, Θmm)/4. Ugyanez az apai oldalról történő génátvitelre is igaz. 

Így a nem rokon szülőktől származó teljes testvérek rokonsági koefficiense (Θxy) 1/4 lesz. 

Bonyolultabb a számítás, ha a szülők beltenyésztettek. 

Beltenyésztési együttható (fx.)néhány tenyésztési módszer esetében: 

 

4.2. Leszármazási koefficiens 

Az előbbiekben egy-egy allél (egy-egy gén) sorsát követve vizsgáltuk a rokonok hasonlóságát. A hasonlóság 

értékelésének másik lehetősége, ha egy-egy lokusz (mindkét allél, mindkét gén) (Δxy) átvitelét figyelembe 

vesszük. Ilyen értékelést először Cotterman (1954) mutatott be, amelyet Trustrum (1961) leszármazási 

koefficiens (Δxy) elnevezést adta. 

Ha két egyedet, az x és y-t, anyjukat, mx és my-t, és apjukat, fx és fy-t vizsgáljuk, a köztük lévő rokonsági 

koefficiens az alábbiak szerint írható fel: 

Θmxmy, Θmxfy, Θfxmy, Θfxfy 

Ezekből felírható a leszármazási koefficiens (Δxy) általános alakja az alábbiak szerint: 

Δxy = Θmxmy, Θfxfy + Θmxfy, + Θfxmy 

Ha az x és y szülők teljes testvérek, akkor mx = my = m és fx =.fy = f, 

a leszármazási koefficiens, Δxy = Θmm Θff + Θ2mf 
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Ha a szülők nem rokonok, akkor Θmf, = 0, ha nem beltenyésztettek, akkor Θmm = Θff = 1/2. 

ebben az esetben a Δxy = 1/4 

Apai féltestvér egyedek, apjuk közös, anyjuk különböző, akkor 

Δxy = Θmxmy, Θfxfy + Θmxfy, + Θfxmy 

és a szülők nem rokonok, akkor Θff = 1/2 és Θmxmy, = Θmxf =+ Θfmy = 0 

ekkor a = 0 

4.3. Genetikai korreláció 

Az előbbiekben vizsgált rokonok közötti hasonlóság, vagyis, hogy azok egy, vagy két közös allélt hordoznak, 

azt sejteti, hogy kovariancia áll fenn a nem beltenyésztett rokonok között. 

A rokonok közötti genetikai korreláció (rxy) a kettőt egyesíti. Magába foglalja annak a valószínűségét, hogy a 

rokonok egy közös alléllal rendelkeznek, és annak a valószínűségét is, hogy két közös alléllal rendelkeznek. 

Vagyis 

Cov (Gx,Gy) = rxyVA + uxyVD, 

ahol 

rxy= 2Θxy , uxy = Δxy 

4.4. Rokonsági értékek 

Rokonsági (Θxy) és leszármazási koefficiens (Δxy) néhány rokoni kapcsolatban, ha nincs beltenyésztettség (f): 

 

5. Ellenörző kérdések 

1. Ismertesse a leszármazási koefficienst! 

2. Hogyan becsülhető a beltenyésztési koefficiens? 

3. Az egyes tulajdonságok leromlásának mértéke hogyan változik a beltenyésztés hatására? 

4. Milyen állatfajokban és milyen célból alkalmaznak beltenyésztést? 

5. Mondjon példát tulajdonságok közötti genetikai korreláció mértékére! 

6. Hogyan számítható ki az öröklődhetőségi érték? 

6. Felhasznált irodalom 

Bourdon M. R: Understanding animal breeding. Prentice Hall, Inc, 1997 
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Chapter 3. NAGYHATÁSÚ GÉNEK, 
POLIGÉNEK, QTL-EK 

Kísérleti elrendezések 

A kísérleti elrendezések két fő típusa terjedt el. Az egyik típusa a beltenyésztett vonalak, egy tulajdonságban 

lényegesen eltérő vonalak vagy fajták keresztezése, ami inkább a rövíd generációjú és szapora fajokban terjedt. 

Ezek a keresztezések, vagy térképezési populációk fajtái a visszakeresztezés, tesztkeresztezés, F2 előállítás és a 

rekombináns beltenyésztett vonalak előállítása. A másik típusa az egy fajtán belüli pedigrével rendelkező 

egyedek előállítása, ami inkább a hosszú generációjú fajokban (szarvasmarha, juh) terjedt el. Ezek fajtái az 

édestestvér, féltestvér, és unoka populációk elemzése. Mivel ezekben a fajokban az egyed származásának és 

egyedi adatoknak a nyilvántartása jellemző, a rendelkezésre álló populációk elemzése költségkímélőbb, minta a 

csak a térképezés céljára előállított vonal, vagy fajtakeresztezési populációk fenntartása. 

Két feltételezhetően az alternatív allélra homozigóta genotípus (QQ, qq) keresztezése után az F1 nemzedék (Qq) 

az egyik szülői genotípussal visszakeresztezhető. Ekkor a visszakeresztezett nemzedékben az QQ és Qq, vagy 

az qq és Qq genotípusok várható megoszlása 50:50 %. A Q illetve a q allélokhoz kapcsolódó két marker várható 

eloszlása is 50:50 % az egész populációban. A fenotpus szerinti legmagasabb és legalacsonyabb 5-10% marker-

genotípusának vizsgálata során, ha ezen részpopulációkban a két marker megoszlása eltér az 50:50%-tól, s az 

eltérő részpopulációkban az eltérő markerek találhatók szignifikánsan nagyobb arányban, akkor megállapítható, 

hogy a marker a QTL-el együtt öröklődik. Ez Chi2 próbával végezhető el. Ezt követi az egész populáció marker 

genotípusának meghatározása azon markerekre, melyek megoszlása szignifikánsan eltért a részpopulációkban. 

A markerhez kapcsolódó QTL hatása a homozigóták (QQ vagy qq) és a heterozigóták (Qq) közötti különbségből 

állapítható meg. Abban az esetben, ha a recesszív homozigótákkal végezzük a visszakeresztezést, 

tesztkeresztezésről beszélünk. A visszakeresztés esetén csak az additív hatású QTL-ek azonosíthatók, az egyik 

homozigóta genotípus hiánya miatt. Ezen elrendezéssel szemben az F2 elrendezés több információval szolgál. 

Az F2 nemzedék létrehozása abban az esetben ajánlott, ha két fajta vagy vonal a vizsgált tulajdonságra 

fenotípusosan különbözik. Ez az elrendezés igen elterjedt a sertés és baromfi fajokban a rövid 

generációintervallum és nagy szaporaság miatt. Optimálisan akkor alkalmazható, ha eltérő QTL és marker 

allélok a két populációban fixáltak, ez azonban ritkán fordul elő, hacsak nem a két populációban szétválasztó 

szelekció folyt több nemzedéken keresztül. Valójában a két populációban az azonos allélok eltérő 

gyakoriságúak, ami csökkenti az azonosításuk esélyét. Alfonso és Haley (1998) vizsgálatai szerint a párosítási 

mód (véletlen, testvér, célpárosítás testvérpárosítás nélkül) a QTL azonosításának megbízhatóságát lényegesen 

nem befolyásolja, ha az alternatív allélok a két populációban fixáltak. Ha az allélok a két populációban nem 

fixáltak, akkor a testvérpárosítások elkerülése indokolt. Ezzel a rokonpárosításból eredő leromlás elkerülhető. 

Fixált allélok esetén a párosított hím és nőivarúak száma és aránya nem befolyásolja az azonosíthatóságot. Ha 

nem fixált, akkor 5-10 hímivarú szükséges az egyik populációból az F1 nemzedék előállításához. A hímivarúak 

számának növelése e fölött azért sem indokolt, mert növeli az F2 nemzedék fenotípusos varianciáját, így a QTL 

–nek tulajdonítható varianciahányad csökken. Kevés számú hím bevonása esetén, ha az allél nem fixált nagy az 

esélye annak, hogy olyan mintapopuláció kerül kiválasztásra melyben az allélgyakoriság kevéssé különbözik a 

nőivarút adó populációtól. A nőivarúak száma (50-100), valamint az F1 nemzedék létszáma lényegesen nem 

befolyásolja az azonosíthatóságot. 

Rekombináns beltenyésztett vonalak nemzedékei vagy a visszakeresztezett populációból, vagy az F2-ből 

kiindúlva nemzedéken belüli egyedek testvérpárosításával állíthatók elő. Darvasi és Soller (1994) szerint a 

féltestvér, édestestvér elrendezés, a visszakeresztezés és az F2 elrendezés azonos állományméret és végtelen 

számú marker használata esetén is a QTL csak egy igen tág határok közé azonosítható (15-20 cM), míg az F2, 

F3, F4, F5,… keresztezett nemzedék előállításával ez a határ nagy mértékben szűkíthető (3-4 cM), mert a 

lehetséges rekombináció aránya nagy, így az n-edik nemzedékben is együtt öröklődő marker-QTL az n+1-edik 

nemzedékben nagy valószínűséggel már nem hasad. A 10-edik nemzedékben a marker 5%-os 

-4 cM konfidencia határon belül helyezkedik el, a 20-adik 

-2 cM. Az n-edik keresztezett nemzedékben a rekombináció aránya a két 

lókusz között: 
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amelyben r a rekombináció aránya az F2 nemzedékben, ami ½-ed része a két lókusz között a meiózis során 

előforduló átkereszteződésnek. 

A fenti egyenlet rekurzív megoldása az rn = r kezdeti feltétel mellett explicit módon is megadható: 

 

A szükséges nemzedékszám eléréséig az egyes nemzedékek kis létszámban tarthatók fenn, majd az utolsó 

nemzedékben ez nagy számban felszaporítható, fenotípusa és genotípusa megállapítható. Ebben az 

elrendezésben csak az utolsó nemzedék fenotípusát kell mérni, így a nagy költséggel mérhető tulajdonságok – 

viselkedés, betegségre való hajlam - markerjeinek azonosítására igen ajánlott elrendezés. 

Féltestvér-elrendezés estén, a heterozigóta (Qq, Mm) apa ivadékainak elméletileg fele örökli az egyik, fele a 

másik QTL allélt feltételezetten a marker allélokkal együtt. Egy apa két alternatív marker allélokat öröklő 

ivadékcsoportja t-próbával vagy variancia-analízissel összehasonlítható, s szignifikancia esetén a marker-QTL 

kapcsolat, valamint a QTL allélok közötti különbség biztosított. Ha több apa ivadékcsoportja kerül 

összehasonlításra, féltestvér-családonként eltérő lehet a marker-QTL kapcsolat. Weller és mtsai (1990) erre az 

esetre a hierachikus varianciaanalízist javasolják, amelyben egy apától az azonos allélt öröklő ivadékok 

kerülnek egy csoportba. Féltestvér-elrendezés esetén minden ivadék genotipizálása szükséges. Adott 

megbízhatósághoz szükséges apák és ivadékok száma függ a QTL allélok hatásától, valamint az örökölhetőségi 

értéktől. Előnyösebb kevesebb apaállat és apánkénti nagyszámú ivadék értékelése, mint fordítva. A féltestvér-

elrendezés hátránya, ha a heterozigóta szülő egyik marker allélja gyakori a populációban, az ivadékok nagy 

aránya ugyanúgy heterozigóta genotípusú lesz, mint az apja. 

A leány-unoka elrendezésben (grand-daughter design), a heterozigóta bikák (nagyapák) fiainak marker 

genotípusa és leány-unokáinak fenotípusos teljesítménye kerül meghatározásra. A leány-unoka elrendezés 

alkalmazható mindazon állatfajokban, ahol nagyszámú ivadékon végeznek teljesítményvizsgálatot. Ebben az 

elrendezésben a nagyapák és a fiak genotípusát kell megállapítani, ily módon a vizsgálat költsége lényegesen 

csökkenthető a leány-elrendezéssel szemben. Az azonosítás megbízhatósága függ a marker és a QTL közötti 

rekombináció gyakoriságától, a marker szempontjából informatív egyedek számától, a tulajdonság 

örökölhetőségi értékétől, a QTL allélek hatásától és gyakoriságától. A nagyapák számának növelése (5-20) a 

nagyapánkénti fiak számának növelése (40-200) és a leányunokák számának növelése (10-100) növeli az 

azonosítás megbízhatóságát. Az örökölhetőségi érték növekedése csökkenti az azonosítás esélyét, mivel 

ugyanazon nagyapák fia közötti genetikai variancia-hányad nő. A nem informatív családok és egyedek száma 

csökkenthető ha egy-egy marker helyett egymással szomszédos markereket (flanking markers) használnak fel. A 

leány-unoka elrendezés megbízhatósága kétszer nagyobb mint a leány-elrendezés megbízhatósága ha apánként 

legalább 50 leány áll rendelkezésre, de több száz vagy ezer leányra van szükség egy közepes örökölhetőségű 

tulajdonságnál egy olyan QTL azonosításához, amelynek hatása 1%. Leány-unoka elrendezés akkor 

alkalmazható, ha mind a nagyapa és a fiaik genotípusa megállapítható. Ha a nagyapa genotípusa nem állapítható 

meg, akkor azt ivadékaikból rekonstruálhatják. 

A baromfi szaporodóképességét kihasználandó Van der Beek és mtsai (1995) javasolták az édestestvér 

nemzedékek létrehozását. Az első nemzedék egyedeit párosítva létrehozhatók a második nemzedék édestestvér 

családjai. A második nemzedék egyedeit más családokból származó egyedekkel párosítva a harmadik 

nemzedékben féltestvércsaládok hozhatók létre. Az elrendezés igen hatékonynak bizonyult a marker 

meghatározás szempontjából, mert az édestestvér családokban két marker hasonlítható össze, 

féltestvércsaládokban viszont egy. Ebben az elrendezésben az első és második nemzedék genotípusát és a 

harmadik nemzedék fenotípusát szükséges meghatározni, illetve mérni. 

A térképezéskor olyan létszámot, kísérlet elrendezési és értékelési módszert kell választani mellyel a QTL, 

annak jelenléte esetén, biztonsággal becsülhető. A megbízhatóság (power) a QTL hatás várható 

próbastatisztikájának és a kritikus értéknek a függvénye. Soller és mtsai (1976) becsülték az egyes 

elrendezésekhez szükséges elemszámot a dominancia fokának függvényében. 
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Chapter 4. ROKONTENYÉSZTÉS 
(BELTENYÉSZTÉS) ÉS 
KERESZTEZÉS 

Mind a rokontenyésztés, mind a keresztezés megváltoztatja a populáció átlagát és varianciáját. 

1. Rokontenyésztés (beltenyésztés) 

A rokontenyésztésen a rokon egyedek párosítását értjük, azt beltenyésztésnek (inbreeding) is nevezzük. A rokon 

egyedek párosítása a véletlenszerű párosításhoz képest gyakran eredményez változást a populáció adott 

tulajdonságának átlagában. A rokontenyésztés eredménye a beltenyésztettség, ami rendszerint hátrányos, mert 

csökkenti az életképességet, emellett gyakran csökkenti azoknak a tulajdonságoknak az átlagát, amelyek a 

reprodukcióval és életképességgel kapcsolatosak. 

Ennek ellenére a rokontenyésztést a gyakorlatban időnként két okból is szándékosan alkalmazzuk: 

- genetikailag azonos (pl. laboratóriumi célú) állatállomány létrehozására, 

- beltenyésztett állományok (vonalak) létrehozására a keresztezéshez és hibridizációhoz. 

A beltenyésztés önkéntelenül, akaratunk ellenére is bekövetkezhet: 

- kis populációkban, 

- a szelekciók során. 

A genetikai drift, a génvesztés a beltenyésztés speciális esete. Minél kisebb a populáció, annál inkább válhat 

beltenyésztetté, mert a kis létszámú populáció tagjai előbb-utóbb egymással rokonságba kerülhetnek. A 

szelekció során is bizonyos rokoni csoportokat gyakran favorizálunk, ezért azok meghatározóvá válhatnak a 

populációban. 

1.1. Beltenyésztettségi koefficiens 

A beltenyésztés mértékét, amint azt korábban tárgyaltuk, Wright nyomán F (f) értékkel (beltenyésztési, v. 

beltenyésztettségi koefficienssel, vagy együtthatóval) fejezzük ki. Értéke 0-1, vagy 0-100% 

Az F annak a valószínűsége, hogy a két allél az egyed adott lokuszán származásilag azonos. 

Az adott egyed F értékkel jellemezhetően beltenyésztett, ha a véletlenszerűen kiválasztott lokusz F 

valószínűséggel homozigóta. 

Beltenyésztettségi (rokontenyésztési) koefficiens (együttható), F, számítása: 

Fx= Σ[(1/2)n+n’+1(1+FA)] 

ahol 

Fx = X egyed beltenyésztettségi együtthatója 

n és n’ = a generációk száma a közös ősig az apa és az anya részéről 

FA = bármelyik ős esetleges beltenyésztettségi együtthatója 

Beltenyésztettségi együttható néhány tenyésztési módszer esetében 
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1.2. Géngyakoriság és a tulajdonság változása a beltenyésztés 
hatására 

A beltenyésztés hatásának értékelésénél véletlenszerűen kiválasztott lokuszból induljunk ki. 

Tételezzük fel, hogy az A1 allél gyakorisága p, az A2 allélé pedig q. F valószínűséggel a két allél az adott 

lokuszon származásilag azonos, így az az allél mindig homozigóta, következésképpen az A1A1.gyakorisága = 

p, az A2A2 gyakorisága = q. Ebből adódóan q = 1- p. Ha az allélok nem azonosak származásilag, a genetikai 

varianciájuk a Hardy-Weinberg szabály szerint alakul. Így a rokontenyésztés során a várható genotípus 

gyakoriság az alábbi: 

 

Ha az A1A1, A1A2, A2A2 genotípusok a, d, -a értékűek, akkor a beltenyésztettség hatására a tulajdonság átlag 

értéke az alábbi: 

µF = a(p2+ Fpq) + d(1-F)2pq – a(q2+ Fqq) = a(2p -1) + 2(1-F)pqd 

Véletlenszerű párosítás (F = 0) esetén 

µF = a(2p -1) + 2pqd 

Beltenyésztés esetén 

µF = µ0.- 2Fpqd 

Általánosságban, ha a lokuszok száma k 

µF = µ0 - 2F∑p1q1d1 = µ0- BF 

ahol a B = 2∑p1q1d1 p, az átlag csökkenése teljes beltenyésztettség esetén (F = 1). 

Ezekből következik, hogy 

- csak akkor változik a populáció átlaga, ha d≠ 0. 

- ha d > 0, akkor a beltenyésztés csökkenti az átlagot, 
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- ha d < 0, akkor a beltenyésztés növeli az átlagot, 

- több lokusz esetén a csökkenés (beltenyésztéses leromlás) a dominanciától függ, 

- a változás mértéke a géngyakoriságtól függ, és akkor a legnagyobb, ha p + q = 0,5. 

1.3. Beltenyésztéses leromlási koefficiens, B 

A beltenyésztéses leromlási koefficiens, B, a beltenyésztésből adódó leromlás mértékét fejezi ki, ami az alábbi 

összefüggésből adódik. 

µF = µ0.- BF 

ahol a 

µ a populáció átlag véletlenszerű párosítás esetén, µF az átlag beltenyésztés esetén, 

F a beletenyésztési koefficiens, B a beltenyésztéses leromlási koefficiens. 

Ha episztázis nem érvényesül, akkor a leromlás lineáris, episztázis esetén pedig nem lineáris. 

A beltenyésztéses leromlás magyarázatára két elmélet létezik: 

- A szuperdominancia (overdominancia) elmélet szerint heterozigóta állapotban az életképesség és szaporodó 

képesség nagyobb, mint homozigóta állapotban. Mivel a rokontenyésztés csökkenti a heterozigóta gyakoriságot, 

és növeli a homozigóta gyakoriságot, így rontja az előbbi tulajdonságokat is. Van olyan eset, hogy a 

beltenyésztett vonalak életképessége azonos az alap populációéval. Ekkor ez az elmélet nem igazolható. 

- A dominancia elmélet szerint léteznek ártalmas recesszív allélok, amelyek kedvezőtlenül hatnak az 

életképességre és szaporodóképességre. Ha ezek heterozigóta állapotban vannak jelen, akkor a hatásuk nem 

érvényesül, mert a domináns párjuk azt elnyomja. A beltenyésztés hatására ezekből az allélokból egyre több 

fordul elő homozigóta formában, amikor a kedvezőtlen hatások meg tudnak nyilvánulni. 

1.4. Az effektív populáció méret, Ne 

Az állattenyésztők törekednek a beltenyésztettség mértékének minimalizálása. Kicsi, elkülönült populációkban 

óhatatlanul jelentkezik a génsodródás, a drift. Minél nagyobb a populáció, annál inkább elkerülhető a 

rokontenyésztés. Az effektív populáció mérte (Ne) a beltenyésztettséggel van összefüggésben. Egyik 

meghatározás szerit a maximális effektív populáció méret akkora, hogy abban az egyes egyedeknek egyformán 

van esélyük arra, hogy a következő generáció létrehozásában részt vegyenek. Másik megközelítés szerit az 

effektív populáció méret akkor maximális, ha a hím és a nőivarú állatok azonos létszámú ivadékot hozhatnak 

létra. Gowe és mtsai (1959) az effektív populáció méretet az ivararánnyal hozták összefüggésbe. Szerintük a 

populáció méret akkor effektív, ha r nőivarú állat jut egy hímre, minden hímnek legalább egy fia és r lánya, és 

minden nőivarú állatnak legalább egy lánya és 1/r fia születik. Wang (1977) ezt a módszert továbbfejlesztette. 

Általános megfogalmazás szerint az effektív populáció méret olyan létszámú állomány, amely még nem 

veszélyeztetett, fenntartható, hatékony és szaporodóképes. 

Ne = 4(Nm x Nf)/(Nm + Nf) 

ahol 

Ne = effektív populációméret 

Nm = hímek (apák) száma 

Nf = nőstények (anyák) száma 

1.5. A variancia változása a rokontenyésztés során 

A rokontenyésztés megváltoztatja a vonalakon belüli, és a vonalak közötti varianciát. 
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Feltételezzük, hogy a genetikai variancia a populációban additív genetikai varianciából adódik. 

 

Vagyis a rokontenyésztés növeli az additív genetikai varianciát a vonalak között, és csökkenti a vonalakon belül. 

Ha dominancia is jelen van, ezt még a géngyakoriság módosítja. Ha nem additív variancia is érvényesül, akkor a 

beltenyésztettség (F) növekedése növeli az additív genetikai varianciát. 

A fentiek alapján a rokontenyésztett populációban az örökölhetőség is változik a véletlenszerűen párosított 

populációhoz képest. 

h2t = (1-Ft) ζ2A/(1-Ft)ζ2A + ζ2E) = h20 (1-Ft)/(1- h20Ft) 

ahol 

h2t = örökölhetőség a beltenyésztett populációban (vonalban) 

h20 = örökölhetőség az alap populációban 

Ft = a vonal beltenyésztettségi koefficiense 

ζ2A = additív genetikai variancia 

ζ2E = környezeti variancia 

2. Hibridizáció és keresztezés 

Keresztezésen általában azt értjük, hogy különböző fajtájú, esetleg fajú szülők párosításával hozunk létre 

ivadékokat. 

A hibridizáció kettő, vagy több vonal, vagy populáció keresztezése. A hibridizáció abban különbözik a szokásos 

keresztezéstől, hogy a szülői vonalakat, populációkat speciálisan keresztezési célra tenyésztik, nem, vagy 

nemcsak additív génhatásokra, hanem kombinálódó képességre is szelektálják. 

Keresztezéseket két fő céllal végzünk. 

Az egyik cél, hogy a különböző vonalak, populációk, fajták előnyös tulajdonságait ötvözzük. Ez azonban nem 

mindig sikeres, mert a hátrányos tulajdonságok is kombinálódhatnak. (Pl. a holstein-fríz nagy tejtermelését és a 

jersey nagy tejzsír tartalmát szeretnénk keresztezéssel kombinálni, de a nagy hozamú, nagy zsírtartalmú tejet 

termelő utódok között olyan kombináció is létrejöhet, amelyben az ivadékok kevés tejet termelnek, alacsony 

tejzsír tartalommal.) 

A másik cél, hogy hasznosítsuk a heterózis hatást (hibrid vigort). A heterózis a keresztezett egyedek fölénye a 

szülőkkel szemben bizonyos tulajdonságokban. Olyan két vonal keresztezése estén is lehet heterózis hatás, 

amelyek egymáshoz nagyon hasonlóak. Ilyen esetben a hibrid létrehozásának nem az a célja, hogy a különböző 

tulajdonságokat ötvözzük, hanem, hogy felfedjük azokat a kedvező géneket, amelyek akár domináns, akár 

episztatikus hatást mutatnak. Az F1 generációban tapasztalt heterózis hatás rendszerint csökken az F2-ben, ami 

arra utal, hogy a két generáció között csökken a heterozigozitás. Ez arra ösztönzi a tenyésztőket, de főleg a 

növénynemesítőket, hogy olyan beltenyésztett vonalakat alakítsanak ki, amelyekből a legjobb hibridek hozhatók 

létre. A vonalakat gyakran heterotikus csoportoknak hívják, hiszen a különböző vonalba tartozó egyedek 

keresztezése során jelentős a heterózis hatás, ugyanakkor az azonos vonalba tartozó egyedek párosítása nem 

mutat fölényt. A heterózis hatás tulajdonképpen a beltenyésztéses leromlás fordítottja (recovering from 

inbreeding). 

Ha nagy számú vonalat kiválasztunk egy nem beltenyésztett populációból, amelynek F értéke 0, minden egyes 

vonal átlaga kisebb lesz, mint az eredeti populáció átlaga. Ez a rokontenyésztés eredménye. Az összes 

beltenyésztett vonal átlaga, µF = µ0 - BF. Ha valamennyi vonalat véletlenszerűen keresztezünk egymással 
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addig, amíg elérjük az F=0 értéket, akkor a keresztezettek átlaga ismét akkora lesz, mint a kiinduló populációé 

volt (µ0). 

Természetesen heterózis nemcsak a beltenyésztett vonalak keresztezése, hanem beltenyésztés nélküli (nem 

rokon) populációk véletlenszerű párosítása során is jelentkezik, de annak mértéke az előbbinél rendszerint 

kisebb. 

2.1. A keresztezések típusai 

A keresztezéseket sokféleképpen csoportosíthatjuk. E helyen olyan megközelítésben tárgyaljuk, ahogy azok a 

végtermék génarányát befolyásolják. 

A legegyszerűbb az egyszeres (kétvonalas) keresztezés (single cross, SC), amely során két vonalból, vagy 

fajtából F1-et állítunk elő. Az F1-ben az egyes vonalak (fajták) génaránya 50-50%. 

Ha több vonal áll rendelkezésünkre, milyen módszerrel választhatjuk ki a legelőnyösebben kombinálódókat? 

Egyik lehetőség a diallél elrendezés (diallél párosítás, amely során mindegyik vonalat mindegyikkel 

keresztezünk. Ha n vonalunk van, és minden lehetőséget ki akarunk próbálni, akkor a keresztezések száma n(n-

1)/2. Ezzel az a probléma, hogy igen nagyszámú keresztezést kell végezni (pl. 20 vonal esetében 190 

keresztezést). 

A teljes diallél keresztezést egyszerűsíthetjük úgy, hogy meghatározzuk minden vonal általános kombinálódó 

képességét (GCA), majd a speciális kombinálódó képességet (SCA) mindegyik keresztezés esetében. De hogyan 

határozhatjuk meg a GCA-t a diallél keresztezés összes lehetőségének elvégzése nélkül? Egyik lehetőség a 

topcross elrendezés (párosítás), amelynek során az adott vonalból egy közös apát (teszt apát) választunk ki, és 

azzal végzünk termékenyítést az egyes vonalakban. A másik lehetőség a polycross elrendezés (párosítás), amely 

során a nőivarú egyedeket hagyjuk véletlenszerűen párosodni minden más vonal hímjével. Mindegyik esetben 

értékeljük az F1 generáció teljesítményét, és elit vonalaknak azokat tekintjük, amelyek keresztezettjei a legjobb 

eredményt adják. 

Az állattenyésztők gyakran a F1-nél komplexebb hibrideket hoznak létre. A hármas (háromvonalas) 

keresztezés (triple vagy tree-way cross, 3W) során az F1-et egy további fajtával, vonallal keresztezzük. A x (B 

x C). A végtermékben a gének 50%-a az A, 25%-a B, 25%-a a C-ből származik. A négyes (négyvonalas) 

keresztezés (four-way cross (4W), vagy double cross, DC) két F1 keresztezése (AB x CD = (A x B) x (C x 

D). A végtermékben az egyes vonalak (fajták) génaránya 25-25%. 

A módosított keresztezés során egymással két közeli rokont párosítunk. Ez is lehet egyszeres (A x A*), hármas 

(A x A*) x B, és négyes (A x A*) x (B x C) módosított keresztezés. 

2.2. A heterózis mértéke, változása a keresztezés során 

Tételezzük fel két különböző fajtából, vagy vonalból származó szülő (P1 és P2) párosítását. Az ivadékokban 

tapasztalható heterózis függ a szülők gén gyakoriságában meglévő különbségtől, továbbá változik az F1 és az 

F2 között is. 

Heterózis az F1 állományban: 

HF1 = µF1 - (µP1 + µP2)/2 

ahol 

HF1 = heterózis az F1-ben 

µF1 = F1 átlagteljesítménye 

µP1 és µ P2 = a szülők átlagteljesítménye 

Heterózis az F2 állományban: 

HF2 = µF2 - (µP1 + µP2)/2 = HF1/2, 

vagyis az F2 állományban fele akkora a heterózis hatás, mint az F2-ben. 
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Megkülönböztethetünk egyedi (individuális) és anyai heterózist. Az előbbi a keresztezett egyed nagyobb 

teljesítményében, az utóbbi a keresztezett anya kedvezőbb szaporulati eredményében, ivadéknevelő 

képességében mutatkozik meg. Az anyai heterózis gyakran nagyobb, mint azt egyedi. 

 

Az anyai és egyedi heterózis hatást kombinálhatjuk három (vagy több) fajtás (vonalas) keresztezésekben (A x B 

x C). Ilyenkor az árutermelő anyák F1 generációjúak, és jelentős anyai heterózist mutatnak, az F1 és a harmadik 

fajta keresztezéséből származó ivadékok teljesítményében pedig kifejezett egyedi heterózis jelentkezik. 

Elvileg létezik apai heterózis is, ha keresztezett apákat használunk. Ez az előny azonban nem egyértelmű. 

3. Ellenörző kérdések 

1. Hogyan függ össze az effektív populációméret és a beltenyésztettség? 

2. Van-e összefüggés a beltenyésztéses leromlás és a heterózis között? 

3. Milyen keresztezéseket ismer? 

4. Hogyan változik a variancia a rokontenyésztés során, s miért? 

5. Van-e összefüggés a beltenyésztéses leromlás és a dominancia között? 

4. Felhasznált irodalom 

Bourdon M. R: Understanding animal breeding. Prentice Hall, Inc, 1997 
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Chapter 5. GENETIKAI 
PARAMÉTEREK BECSLÉSE 

1. Örökölhetőség (h2) 

Az örökölhetőség a szülők és ivadékok hasonlóságának mértékét fejezi ki adott tulajdonságban. Ismerete 

rendkívül fontos, mivel meghatározza a tulajdonságban elérhető szelekciós előrehaladást. Az örökölhetőség 

elméletileg a genotípus és a fenotípus kapcsolata (Lerner szerint a kettő korrelációjának négyzete), más 

értelmezésben a szülői átlag-, és az ivadék teljesítmény közötti regresszió. Az örökölhetőséget leginkább az 

adott tulajdonság genetikai és fenotípusos varianciájának hányadosával fejezzük ki (h2= VG /VP). Abból 

indulunk ki, hogy a teljes fenotípusos (VP) variancia a genetikai (VG) és a környezeti variancia (VK) összege. 

Ennélfogva az örökölhetőség a genetikai variancia részarányát mutatja a fenotípusos varianciából, vagyis a 

varianciának azt a részét, amely örökletes különbségnek tulajdonítható. A genetikai variancia szűkebb 

értelemben az additív genetikai varianciát (VG=VA), tágabb értelemben emellett a dominancia (VD) és az 

episztázis (VI) okozta varianciát is magába foglalja. Így a teljes genetikai variancia: 

VG = VA + VD + VI 

a teljes fenotípusos variancia: 

VP = VG + VK = VA + VD + VI + VK 

(Megjegyzés: a variancia jele többféle lehet, pl. ζ2p is). 

Az örökölhetőség értéke 0 és 1 közötti, de kifejezhetjük 0 - 100% intervallumban is. Ha egy tulajdonság, például 

a laktációs tejmennyiség h2 értéke egy adott állományban 0,3, akkor az egyedek közötti fenotípusos különbség 

30%-a genetikai, 70%-a környezeti eredetű. 

Az örökölhetőség mértékétől függően megkülönböztethetünk 

- gyengén (h2 < 0,15), 

- közepesen (h2=0,2-0,5) és 

- jól (0,5 < h2) öröklődő tulajdonságokat. 

Miért h2, és miért nem egyszerűen h? Wright az egyedek genetikai értékének (tenyészérték) és a fenotípusos 

értékének a korrelációját h-val jelölte. Mivel a korreláció négyzete a teljes variancia, az örökölhetőség is 

második hatványon lévő érték. Így, ha az örökölhetőségről beszélünk, azon mindig a h2et, és nem a h értéket 

értjük. 

Annak az igazolása, hogy a h valóban a genetikai (tenyész) érték és a fenotípusos érték korrelációja, a 

korreláció-számításból adódik: 

rAP = ζ(A,P)/ζAζP = ζ(A,A + D + E)/= ζ(A,A)/ζAζP = ζA2/ζAζP = ζA/ζP = h 

1.1. Az örökölhetőség populációgenetikai szerepe, sajátossága 

Mivel az örökölhetőség mind a genetikai, mind a fenotípusos varianciát magába foglalja, így a populáció 

sajátosságát fejezi ki. Különböző populációkban, még ha azok egymáshoz hasonlók is, különböző 

örökölhetőségi értékekkel találkozhatunk. Az örökölhetőség a populáció állandó genetikai varianciája, így a 

nulla érték nem azt jelenti, hogy az adott tulajdonság genetikailag nem meghatározott. Például, ha egy 

beltenyésztett vonal különbsége egy másiktól genetikai eredetű, de az adott tulajdonság genetikai varianciája a 

vonalon belül nulla, így a h2 értéke is nulla. 

A h2 értéke csökken abban az esetben, ha az adott tulajdonság fenotípusos varianciája (ζ2P) növekszik. Ebből 

következik, ha csökkentjük a környezeti varianciát, például a vizsgálat azonos környezetben történik, a h2 érték 

növekszik. Az örökölhetőség értelmezése során azonban óvatosan kell eljárnunk. Annak az értéke ugyanis 
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nemcsak a populáció genetikai természetére utal, hanem kifejezi a környezeti hatások változatosságát is, ami a 

populációban megmutatkozik. Ebből adódik, hogy az örökölhetőségi érték, amelyet laboratóriumi körülmények 

között tartott állományon határozunk meg, nagy mértékben különbözik attól, amely természetes körülmények 

között, különböző környezetben tartott populációra vonatkozik. Ez nem jelent gondot a populációk értékelése 

során abban az esetben, ha a genotípus x környezet kölcsönhatás kicsi. Mivel a környezet sokféle és változó, ha 

jelentős a genotípus x környezet kölcsönhatás, akkor változhat a genetika (tenyész) érték, és a genetikai 

variancia is. 

Ahogy már említésre került, a h2 érték a teljes fenotípusos variancia tenyészértékre (genetikai értékre, genetikai 

varianciára) visszavezethető hányada, továbbá az örökölhetőség a fenotípus érték és a tenyészérték közötti 

regressziós együttható. Ebből adódóan egy egyed tenyészértéke az alábbi szerint írható fel: 

A = ζ(P, A)/ζ2P(P - μP) + e = h2(P - μP) + e 

ahol 

A = tenyészérték 

P = fenotípusos érték 

ζ2P. = fenotípusos variancia 

μP = fenotípusos regresszió 

e = hiba 

Az összefüggés a regresszióból és abból következik, hogy a regressziós egyenes áthalad mind az A, mind a P 

átlagán. Ha a P-ből történő tenyészérték (A) becslés hiba (e) átlaga nulla, akkor a hiba variancia: 

ζ2e.= (1- h2) ζ2A 

Minél nagyobb az örökölhetőségi érték, annál nagyobb az egyedek tenyészértékének változatossága az átlagos 

tenyészérték, a h2(P - μP) körül. 

Mivel az örökölhetőség genetikai variancia, annak az értéke az allélgyakoriság változásával (szelekció, drift 

stb.) változik. A szülő-ivadék regresszió mértéke a szelekció során szintén változik, ezért a szelekciós 

előrehaladás becslése a szelektálatlan populáción megállapított örökölhetőségi értékkel csak néhány generációra 

érvényes. 

Az adott populáción megállapított örökölhetőség a populáció genetikai potenciáljának csupán olyan mértéke, 

amely a szelekciós előrehaladást rövid távon határozza meg, a h2 értéke csak néhány generációra érvényes 

információt szolgáltat. Az örökölhetőségi érték az allélgyakorisággal együtt változik. Ezért abban a 

populációban, amelyben adott tulajdonságra magas örökölhetőségi értéket állapítottunk meg, az érték gyorsan 

nullára csökkenhet, ugyanakkor egy másik populációban, ahol a h2 kicsi volt, a szelekció hatására az értéke 

növekedhet abból adódóan, hogy a kevésbé gyakoribb gének nagyobb gyakoriságúvá válnak. Így az 

örökölhetőség nem alkalmas a hosszú távú szelekciós előrehaladás becslésére. 

Az előbbiekből következik, hogy a két, átlagos teljesítményben különböző populációban megállapított 

örökölhetőségi érték nem nyújt információt arra nézve, hogy a különbség genetikai eredetű-e. Csupán a két 

populációban meglévő aktuális varianciát fejezi ki. A nagy örökölhetőségi érték nem azt jelzi, hogy a 

populációk közötti különbség genetikai eredetű, és a kis örökölhetőségi értékből sem az következik, hogy a 

különbség oka a környezeti hatásban keresendő. Mindkét populációban kapott örökölhetőségi érték változhat a 

szelekció során. 

Összefoglalva, az örökölhetőség a populáción belüli varianciát fejezi ki, és nem tükrözi a populációk közötti 

különbséget. 

1.2. Az örökölhetőség becslése 

Az örökölhetőség becslése a rokonok közötti hasonlóságon alapul, így azt kifejezik mindazok a mutatók 

amelyek a hasonlóság mértékét tükrözik. 
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A h2-re utalnak az alábbiak: 

- átlag alatti és átlag feletti szülők és ivadékaik teljesítményének aránya, 

- szelekciós előrehaladás és a szelekciós differenciál hányadosa, 

- rokonok közötti (főleg szülő-ivadék) regresszió, 

- rokonok közötti korreláció, 

- a genetikai és a fenotípusos variancia hányadosa. 

1.2.1. Örökölhetőség becslése az átlag alatti, és az átlag feletti teljesítmények 
alapján 

Ez a módszer akkor használható, ha a szülők és az ivadékok azonos környezetben termelnek, és ismerjük mind a 

szülők, mind az ivadékok teljesítményét. 

h2 = 2(Ln-Lk)/(An-Ak) 

ahol 

Ln = az átlag felett termelő lányok csoportjának átlagos termelése, 

Lk = az átlag alatt termelő lányok csoportjának átlagos termelése, 

An = az átlag felett termelő anyák csoportjának átlagos termelése 

Ak = az átlag felett termelő anyák csoportjának átlagos termelése 

Példa: 

Egy tehenészetben az Ln = 6600 kg, Lk = 6300 kg, An=7000 kg, Ak = 5000 kg 

h2 = 2(6600-6300/(7000-5000) = 600/2000= 0,3 

1.2.2. Örökölhetőség becslése szelekciós differenciál és szelekciós 
előrehaladás alapján 

E módszerhez is szükséges mind a szülői, mind az ivadék teljesítmény ismerete. 

h2 = SE/SD 

ahol 

SE = szelekciós előrehaladás 

SD = szelekciós differenciál 

Példa: 

Egy húsmarha állományban a borjak 205-napos súlyában a szelektált szülők átlaga 230 kg , a teljes 

szülőpopuláció átlaga 210 kg, a szelektált szülők ivadékainak átlaga 220 kg, a teljes ivadékpopuláció átlaga 215 

kg. 

SE = 220-215= 5 kg, 

SD = 230-210=20 kg 

h2 = SE/SD = 5/20 = 0,25 

1.2.3. Örökölhetőség becslése ivadékok és a szülők teljesítménye közötti 
regresszió alapján 
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Ez a módszer akkor használható, ha az egyes ivadékok és szüleik teljesítménye ismert. A becslésnél abból a 

feltételezésből indulunk ki, hogy a szülő és ivadék teljesítmény közötti kapcsolat lineáris. Ekkor a regressziós 

függvény az alábbi: 

y = a +b x 

ahol 

y = ivadékok teljesítménye, 

x = a két szülő teljesítményének átlaga 

b = regressziós koefficiens 

a = regressziós konstans 

h2 = b 

Ha csak az egyik szülő teljesítménye áll rendelkezésre, a másik szülőé nem mérhető (pl. a bika nem termel 

tejet), vagy nem ismert, akkor 

x = az egyik szülő teljesítménye 

ekkor 

h2 = 2b 

(azért szorzunk 2-vel, mert csak az egyik szülő teljesítménye ismert) 

Az örökölhetőség kiszámításához ivadék-szülőátlag párokat képezünk (alaptáblát szerkesztünk), és kiszámítjuk 

a b értéket az alábbi módon: 

b = SP/SQ 

SP = Σxz- ΣxΣz/n 

SQ = Σx2- (Σx2)/n 

Példa: 

Egy sertésállományban ismerjük a kocák, a termékenyítő kanok és az ivadékok hátszalonna vastagságát. 

Az adatokat összefoglaló alaptáblázat: 

 

i = szülő-ivadék párok sorszáma 
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A = apa hátszalonna vastagsága 

B = anya hátszalonna vastagsága 

x = az apa és az anya hátszalonna vastagságának átlaga 

y = az ivadék hátszalonna vastagsága 

Σxy = 12258,5 

(ΣxΣy)/n = 350 x 351/12 = 10237,5 

SP = 10258,5-10237,5 = 21 

(Σx2)/n = 10208,3 

SQ= 10238,2-10208,3 7 29,9 

h2 = b= SP/SQ= 21/29,9 = 0,70 

1.2.4. Örökölhetőség becslése korreláció számítással 

Az örökölhetőséget kifejezi az apaállatonkénti leány-anya párok teljesítménye közötti korreláció, a féltestvérek 

közötti korreláció, a teljes testvérek korrelációja, és az egypetés ikrek korrelációja. Ha ismerjük a populáció 

egyedeinek fenotípusos és genetikai (tenyész) értékét, akkor ezen értékpárok között is számolhatunk korrelációt. 

Ebben az esetben az örökölhetőségi érték a genotípus és a fenotípus közötti korreláció négyzete (h2 = r2fp). Az 

örökölhetőségi értéket becsülhetjük a korreláció számítás valamennyi módjával (előjel korreláció, 

rangkorreláció, kovariancia és variancia komponensek alapján történő korreláció számítás). Természetesen a 

módszerek különbsége, és azok eltérő pontossága miatt ugyanabból az adatbázisból eltérő értékeket kaphatunk. 

1.2.5. Örökölhetőség becslése variancia analízissel 

A variancia alkalmazásával meghatározzuk a tulajdonság fenotípusos, genetikai és környezeti varanciáját, majd 

ebből a h2 értéket. 

Az alábbi példában három, különböző genotípusból (A1A1, A1A2, A2A2) válasszunk ki 3-3 sertést, s minden 

genotípusból 1-1 sertést egy meghatározott takarmánnyal etessünk (K1, K2, K3), azaz összesen 3 féle 

takarmányt etetünk. A kísérlet végén a mért súly (kg) és a számított eltérések a következők: 

 

A minta fenotípusos átlaga 20 kg, így az A1A1 genotípusú egyed a K1 takarmány hatására elért 26 kg-os 

testsúlyának fenotípusos értéke +6. A genetikai érték az azonos genotípusú egyedek átlagos fenotípusos értéke. 

Az A1A1 genotípusú egyedek fenotípusos teljesítménye 26+24+22, átlaga 24 (vagy +6, +4, +2), átlagos, a 

mintaátlagtól való fenotípusos eltérése, így genetikai értéke +4. A környezeti érték az azonos környezetben 
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teljesítők átlagos fenotípusos értéke. A K1 környezetben teljesítők súlya 26, 22, 18 kg, azaz fenotípusos értéke 

+6,+2, -2, átlaga +6/3 = +2. Látjuk, hogy a fenotípusos érték felbontható genetikai és környezeti értékre, és az 

A1A1, K1 esetében (+6) = (+4) + (+2). 

Tudjuk, hogy a variancia az átlagtól számított eltérések négyzetösszegének átlaga. 

Számítsuk ki a fenotípusos, genetikai és környezeti varianciát. Ehhez szerkesszük meg az alábbi táblázatot: 

 

fenotípusos variancia 

VF = Σ ( fi-f )2/(n -1) = 120/8 = 15 

genetikai variancia 

VG = Σ ( gi-g )2/(n -1) = 96/8 = 12 

környezeti variancia 

VK = Σ ( ki-k )2/(n -1) = 24/8 = 3 

A fenotípusos variancia a genetikai- és környezeti variancia összege 

VF = VG + VK , azaz 15 = 12 + 3 

Amint korábban láttuk, az öröklődhetőségi érték egy mennyiségi tulajdonság (pl. tejtermelés, testsúly) teljes 

fenotípusos varianciájának azon hányada, mely a genetikai varianciának tulajdonítható, tehát egy 

varianciahányados. 

Képletben: 

h2 = VG /(VG +VK) 

A példánkban 

h2 = VG /(VG +VK) = 12/15 = 0,8. 

A h2 értéket ma már ritkán számítjuk a fenti módon, ugyanis különböző számítógépes programok 

hozzáférhetők. A számítás alapja legtöbb esetben a varianciaanalízis, ritkább esetben egyéb módszerek pl. a 

szülő-ivadék regresszió. 

A számítógépes programok is a fentieken alapulnak, ilyen esetekben a modellt szoktuk megadni. 
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1.2.6. Örökölhetőség becslésének egytényezős modellje teljes testvérek 
adataiból történő számítás során 

Vegyünk egy olyan esetet, amelyben a populáció N teljes testvér csoportból áll (pl. N számú koca malacai), és 

mindegyik csoportban (alomban) n számú ivadék (malac) van. Ebben az esetben az alábbi lineáris modellen 

alapuló egytényezős variancia analízis alkalmazható: 

zij = μ +fi + wij 

ahol 

zij = az i családból (alomból) származó j-edik ivadék fenotípusa, 

fi = i-edik család hatása, 

wij = a maradék (hiba), amely a szegregációból, dominanciából és a környezeti hatásokból adódik. 

Feltételezzük továbbá, hogy a wij nem áll kapcsolatban egymással, van családon belüli variancia (ζ2w), és 

családok közötti variancia (ζ2f, vagy ζ2b, vagy ζ2a). 

A variancia analízis lineáris modell alkalmazásakor abból indulunk ki, hogy a véletlen hatások egymással 

nincsenek kapcsolatban. Ebből adódóan a teljes fenotípusos variancia az egyes tényezők varianciáinak összege. 

Például a teljes testvér modellhez feltételezzük, hogy a maradék, családon belüli variancia nincs kapcsolatban a 

család hatásával, vagyis ζ2(fi , wi) = 0. Ebből következik, hogy a fenotípusos variancia egyenlő a családok 

közötti variancia és a családokon belüli variancia összegével. 

ζ2x = ζ2f+ ζ2w(FS) 

A másik fontos szempont, hogy ugyanazon csoport tagjai közötti kovariancia egyenlő a csoportok közötti 

varianciával. 

Például, ha megnézzük az alábbi négy testvért, azt tapasztaljuk, hogy ugyanannak a csoportnak a tagjai (a teljes 

testvérek) közös család hatást, de különböző egyedi hatást mutatnak az alábbiak szerint: 

Teljes testvérek kovarianciája 

= ζ(zij, zik) 

= ζ[(μ + fi + wij),( μ + fi + wjk)] 

= ζ(fi, fi j) + ζ(fi, wjk) + + ζ(wij, fi) + ζ(wij, wijk) 

= ζ2f 

A családokon belüli kovariancia, és a családok közötti variancia azonossága lehetővé teszi, hogy 

összekapcsoljuk a becsült variancia komponenst (a családok közötti varianciát (ζ2f) a családok közötti 

különbséget előidéző varianciával (ζ2A). 

ζ2f = ζ2A/2 + ζ2D /4 + ζ2Ec 

ahol Ec = a közös (vagy megosztott) család környezeti hatás, 

Mivel a ζ2P = ζ2f + ζ2D(FS), a csoporton belüli variancia (a teljes testvérek varianciája), a ζ2w(FS) az alábbi: 

ζ2w(FS) = ζ2P – (ζ2A/2 + ζ2D/4 + ζ2Ec) = ζ2A + ζ2D + ζ2E - (ζ2A/2 + ζ2D/4 + ζ2Ec) =1/2ζ2A + 3/4ζ2 + 

ζ2E - ζ2Ec 

Variancia táblázat teljes testvér elrendezésben N család és családonként n testvér esetére: 
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A variancia, a kovariancia komponensek és az örökölhetőség becslése 

Var(f) = (MSf-MSw/n 

Var(w) = MSw 

Var(z) = Var(f) + Var(w) 

Az egyenlet 

2ζ2f = ζ2A + ζ2D/2 + ζ2D/4 + 2ζ2Ec 

tFS= Var(f)/Var(z) = 1/2 + (ζ2D/4+ ζ2Ec)/ζ2z 

h2 = 2tFS 

(A genetikai varianciát azért szorozzuk 2-vel, mert a teljes testvérek közötti hasonlóság értéke 0,5). 

Példa: 10 család, családonként 5 testvér 

 

Var(f) = (45 – 20)/5 =5 

Var(w) = MSw = 20 

Var(z) = Var(f) + Var(w) = 25 

h2 = 2tFS= 2x 5/25 = 0,4 

Ha féltestvérek adatai alapján becsüljük az örökölhetőséget, akkor: 

h2 = 4tPHS 

(A genetikai varianciát itt 4-gyel szorozzuk, mert a féltestvérek közötti hasonlóság értéke 0,25). Pl. h2 =4* ζ25 

/összes variancia = 4*ζ2apa /(ζ2apa +ζ2hiba ) = 4*0,34/ 0,34+2,825 = 0,43. 

Ha egy generációba tartozó, különböző apai féltestvér ivadékcsoportok teljesítmény adatai állnak 

rendelkezésünkre, akkor az ivadékcsoportok közötti variancia a genetikai (VG vagy ζ2g), az ivadék 

csoportokon belüli variancia pedig környezeti (VK, vagy ζ2k), a kettő összege a fenotípusos variancia (VP = 

VG + VK, vagy ζ2p = ζ2g + ζ2k). 

Ekkor a 
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h2 = 4VG/VP = 4VG/(VG + VK,) 

vagy 

h2 = 4σ2g/σ2p = 4σ2g/σ2g + σ2k) 

Példa: 

A tojástermelési adatok variancia analízise során az ivadék csoportok közötti variancia (Vb vagy Va) 215, az 

ivadék csoportokon belüli variancia (Vw) 5518 volt. 

Az örökölhetőség: 

h2 = 4 x 215/(215+5518)= 0,15 

2. Ismételhetőség (R) 

Az örökölhetőséggel szorosan összefüggő mutató az ismételhetőség. 

Vannak olyan tulajdonságok, melyek egymást követő termelési ciklusokban megismétlődnek. Ilyen például a 

laktációs tejtermelés, egy tehén több laktáción keresztül termelhet tejet; az éves gyapjúhozam, a juhot több 

évben nyírjuk. Ezek a tulajdonságok az egyed élete folyamán többször kifejeződnek. 

Ha az egyed egymást követő teljesítményeit vizsgáljuk, különbözőséget tapasztalunk, melyet ideiglenes 

környezeti hatásra vezetjük vissza. Ez a hatás csak az adott ciklusban éri az állatot, például gondozó, rövid 

lefolyású betegség stb. A tenyésztőt az érdekli, hogy az egyedek teljesítménye közötti különbség mennyiben 

változik az egyes termelési ciklusokban. Ennek mutatószáma az ismételhetőség, mely 0 és 1 között változik. Az 

állandó környezeti hatás varianciájának jele VÁK, az ideiglenesé VIK. 

Az R képlete (VG + VÁK)/ (VG + VÁK + VIK ). Az ismételhetőséget – eltérően a h2 értéktől - abban az 

esetben is számíthatjuk, ha nincs a származásról ismeretünk, csak az több termelési ciklus egyedi 

teljesítményéről. Viszont az R a h2 felső határa, mert a számlálóban a teljes genetikai variancia, és azon fölül az 

állandó környezeti variancia szerepel. Ha nagy az ismételhetőség, az jelenti azt, hogy az egymást követő 

ciklusokban kis mértékben változik az egyedek közötti különbség, tehát már az első termelési ciklusok alapján a 

tenyészkiválasztás elvégezhető, továbbá azt is, hogy ha az egyedek közötti különbség lényegesen nem változik, 

akkor az adott tulajdonságot későbbi ciklusokban nem szükséges mérni. 
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Chapter 6. RÖVID TÁVÚ SZELEKCIÓS 
ELŐREHALADÁS BECSLÉSE 

A kvantitatív genetikában különbséget teszünk a rövid távú, és a hosszú távú szelekciós előrehaladás között. 

Amennyiben a szelekciós előrehaladást néhány nemzedéken belül kívánjuk előrejelezni, a kiindulási populáció 

genetikai varianciájának (és az örökölhetőségnek) az ismerete rendszerint elégséges a megfelelő becslések 

elvégzéséhez. Azonban a szelekcióval és az allélgyakoriságok szignifikáns megváltozásával a kiindulási 

genetikai variancia már nem elégséges a hosszú távú szelekciós előrehaladás becslésére. Ebben a fejezetben a 

rövid távú szelekciós előrehaladás becslésével, és a közben felmerülő problémákkal fogunk megismerkedni. 

Fontos különbséget tenni a szelekció okozta generáción belüli és a generációk közötti változások között. A 

generáción belüli változás a populáció szelekció előtti és szelekció utáni állapotának különbségét jelenti, míg a 

generációk közötti változás (a szelekciós előrehaladás) a populáció szelekció előtti állapota és ugyanabban a 

tulajdonságban a következő generáció teljesítménye közötti különbség. A szelekciós előrehaladás nem csak a 

nemzedékek közötti szelekció nagyságától függ, befolyásolja az adott tulajdonság örökölhetőségi értéke is. 

A szelekciós differenciál (SzD) és a szelekciós előrehaladás (SzE) 

A szelekció eredményeképpen a populációban generáción belüli változás: 

 

ahol a szelekció előtti populációátlag, a szülőként kiválasztott egyedek átlaga (a szelekció utáni populációátlag). 

Az SzD-t szelekciós differenciálnak nevezzük. 

A generációk közötti változás (a szelekciós előrehaladás), SzE, a szelekció előtti (válogatatlan) populáció és a 

következő nemzedék átlagértékei közötti különbség, 

 

ahol az ivadéknemzedék átlaga az adott mennyiségi tulajdonságban. 

A szelekciós intenzitás (i) 

Amikor különböző tulajdonságokra, vagy különböző populációkban végzett szelekció hatásfokának az 

összehasonlításakor könnyen rájöhetünk, hogy a szelekciós differenciál ehhez nem kellően informatív. A 

megfelelő eszköz a szelekciós intenzitás (i) használata erre a célra: 

 

ami a szelekciós differenciál és a fenotípusos standard szórás hányadosa. 

A szelekciós differenciál és a szelekciós előrehaladás összekapcsolása 

A nemzedéken belüli szelekciós differenciál és a nemzedékek közötti szelekciós előrehaladás összekapcsolására 

a szülő-ivadék regressziót használhatjuk. A szülő és ivadék közötti regressziós egyenlet: 

 

Az ivadék becslésére szüleinek átlagértékét, az χ = (Fh+Fn)/2 értéket használhatjuk fel. A szülő-ivadék 

regressziós egyenlet meredeksége (a b érték) az örökölhetőségi értékkel egyezik meg, míg a μy = μx = μ, a 

populáció átlagértéke, így: 
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Ez a regressziós egyenlet minden egyes szülő-ivadék párra igaz lesz. Az egyenleteket minden szülőre 

vonatkozóan átlagolva a kiválogatott szülők átlaga és a válogatatlan szülők átlaga közötti különbség várható 

értéke: 

 

Hasonlóképpen, a kiválogatott szülők ivadékainak átlaga E[yI]=mI. Ezt átlagolva az alábbi összefüggést kapjuk: 

 

mivel 

 

így jutunk el az 

 

összefüggésig. Ez az összefüggés mutatja meg, hogy az adott tulajdonság örökölhetősége az összekötő kapocs a 

nemzedéken belüli szelekciós differenciál és a nemzedékek közötti szelekciós előrehaladás között. Ha az 

örökölhetőség közelíti a nullát, akkor a szelekciós előrehaladás is a nullához fog közelíteni, a szelekciós 

differenciál nagyságától függetlenül. Vannak olyan helyzetek, amikor a nőivarban és a hímivarban eltérő a 

szelekció nagysága. Mivel mindkét szülő egyenlő arányban vesz részt ivadéka genetikai állományának 

kialakításában, ezért a szelekciós differenciál is felírható 

 

alakban, amiből a szelekciós előrehaladásra a következő képletet kapjuk: 

 

Az összefüggés egy szelektálatlan kiindulási populációból történő egy nemzedéken át tartó szelekcióra 

vonatkozik, a több nemzedéken át tartó érvényessége függ: 

• A h2 érték megbízhatóságától, 

• A nemzedékek között a környezetnek változatlannak kell maradnia, 

• Annak a populációnak, amelyen a h2 értéket becsülték, és az a nemzedék, amelyben a szelekció történik, 

genetikailag ugyanolyan, változatlan kell legyen. 

Az utolsó pont az igazán súlyos feltétel, mivel szorosan véve a becslési egyenlet csak egy nemzedékre érvényes, 

mivel a szelekció megváltoztatja az allélgyakoriságot, és így változik a h2 érték is (mivel megváltozik a 

genetikai variancia). A gyakorlatban a fenti összefüggés néhány nemzedéken át érvényes. 

A szelekciós előrehaladás képletének általánosítása: A szelekció hatékonysága 

A szelekciós előrehaladás képletét általánosított formában is megadhatjuk, mintsem csak egyszerűen a fenotípus 

alapján válogatjuk ki az egyedeket. Az általánosításhoz először is vegyük észre, hogy 
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Így az SzE = h2SzD képlet felírható SzE = ihζ A alakban. 

Mivel a h megegyezik az egyed becsült tenyészértéke és a mért fenotípusos értéke közötti korrelációval, így h = 

rFA. Ez a korreláció mutatja meg, hogy néhány fenotípusos mérésből milyen pontossággal becsülhető meg az 

egyed tenyészértéke, és a szelekció hatékonyságának nevezzük. A szelekciós előrehaladást tehát kifejezhetjük 

a szelekció hatékonyságának függvényeként is: 

 

A szelekciós előrehaladás így az alábbiak szorzatként fogható fel: 

Szelekciós Előrehaladás = Szelekciós Intenzitás * Hatékonyság * Genetikai szórás 

A szelekciós előrehaladás és a generációs intervallum kapcsolata 

Az eddigiek során diszkrét (egymást nem átfedő) generációkat feltételeztünk. Természetesen a gazdasági állatok 

tenyésztésekor azok több éven keresztül élnek, és hozhatnak létre ivadékokat. Az ilyen esetekben a szelekciós 

előrehaladást évenkénti előrehaladásként fejezzük ki. A szelekciós előrehaladás években történő megadásához 

elsőként mindkét ivarban a generációs intervallum, GI (a szülők átlagos életkora ivadékaik megszületésekor) 

kiszámítása szükséges. 

Példa: Számítsuk ki mindkét ivarra a generációs intervallumot (GIh, GIn) az alábbi korszerkezet alapján: 

 

 

 

A generációs intervallum figyelembevételével a szelekciós előrehaladás a következőképpen számítható: 

 

A szelekciós előrehaladás növelésének így egyik lehetősége a generációs intervallum csökkentése, például 

fiatalabb szülők tenyésztésbe állítása. Az egyedüli probléma a generációs intervallum és a szelekciós intenzitás 

között meglévő kölcsönhatás. Az alacsony szaporaságú fajokban a fiatal nőivarú egyedek tenyésztésbe állítása 

azt jelenti, hogy az egyedek nagyobb arányát kell kiválasztanunk továbbtenyésztésre (pl. hogy az 

állománylétszám állandó maradjon). Ennek következményeként a szelekciós intenzitás (ami nő, ha kevesebb 

egyedet kell kiválasztani) csökkenni fog. 

A szelekciós előrehaladás képletében a tenyésztő három komponenst képes változtatni: a szelekciós intenzitást, 

a generációs intervallumot és a szelekció hatékonyságát (a növekvő genetikai varianciára a tenyésztőnek nincs 

ráhatása). A szelekciós előrehaladás nő, ha a generációs intervallum csökken, illetve ha a szelekciós intenzitás 
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és/vagy a szelekció hatékonysága nő. Minél tovább hagyunk egy tenyészállatot tenyésztésben, annál 

megbízhatóbban becsülhető meg a tenyészértéke. Azonban a megbízhatóság növelésével növeljük a generációs 

intervallumot is. Az optimális szelekciós programokban a képlet egyes komponensei közötti egyensúlyra kell 

törekedni. 

A szelekciós intenzitás növeléséhez fontos a korszerű reprodukciós technológiák (pl. mesterséges termékenyítés, 

szuperovuláltatás) alkalmazása az állattenyésztésben. Minél több ivadéka van egy szülőnek, annál nagyobb lesz 

a szelekciós intenzitás. A mesterséges termékenyítés sokkal nagyobb szelekciós intenzitást (és sokkal magasabb 

beltenyésztettséget) eredményez, mint a természetes pároztatás. A szuperovuláltatás a nőivarban növeli a 

szelekciós intenzitást. 

Irányító szelekció 

A mesterséges szelekciós módszerek közül az irányító szelekció a leginkább elterjedt a növénytermesztésben, az 

állattenyésztésben és a laboratóriumi kísérletekben egyaránt. Irányító szelekciós esetében csak a legnagyobb 

teljesítményű (vagy a legkisebb teljesítményű, a szelekciós céltól függően) egyedek képesek továbbszaporodni 

(6.1. ábra). 

 

6.1. ábra: Irányító szelekcióban a populáció legnagyobb (vagy legkisebb) p arányú részét válogatjuk ki 

továbbtenyésztésre. Alternatívaként egy küszöbérték is meghatározható, amikor az a fölött (vagy alatt) 

teljesítőket választjuk ki továbbtenyésztésre. A szelekciós előrehaladás meghatározásához természetesen 

mindkét esetben ismernünk kell a kiválogatatlan populáció átlagát, és a továbbtenyésztésre kiválasztottak átlagát 

is. 

A szelekciós intenzitás és a szelekciós differenciál irányító szelekció esetében 

A szelekciós differenciál a T küszöbérték esetében, ha a kiindulási átlag μ, és a variancia ζ2, az alábbiak szerint 

alakul: 

 

ahol T a szelekciós küszöb, p a továbbtenyésztésre kiválasztott egyedek aránya, Φ(x) pedig a normál eloszlás 

sűrűségfüggvénye „x”-nél. 

Ha a (T-μ)/ζ -t átalakítjuk a standard normális eloszlásnak megfelelő értékké, és behelyettesítjük a szelekciós 

intenzitás képletébe, kapjuk a 

 

összefüggést. 

A szelekciós intenzitás fenti képletének közelítésére több matematikai megoldás is létezik. A tulajdonság 

normális eloszlását feltételezve Smith (1969) az alábbi képlet szerinti közelítést javasolja: 
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Simmonds (1977) eredményei szerint ez a közelítés a 0,0004 és 0,75 közötti kiválasztási arányokra (p) működik 

megfelelően, az intervallumon kívül eső p értékekre másik közelítést ajánlott. A szelekciós intenzitás 

legpontosabb becslését Saxton (1988) adta: 

 

A szelekciós intenzitás korrekciója véges minták esetében 

Ha a populáció kis része fogja kialakítani a következő nemzedéket, az előző kifejezések túlbecsülik a szelekciós 

intenzitást (i). Tegyük fel, hogy M értékelt, továbbtenyésztésre szóba jöhető egyed közül N-et választunk ki 

továbbtenyésztésre. Így az arány p = N/M. A várható szelekciós intenzitást az M továbbtenyésztésre szóba 

jöhető egyed rendezett statisztikájából számíthatjuk. A M fenotípusos adatok sorba rendezve z1,M > z2,M ... > 

zM,M, ahol zk,M az M mérési érték k. rendezett statisztikájának felel meg. A várható szelekciós intenzitás a N 

továbbtenyésztésre kiválasztott egyed várható átlaga, ami az első N rendezett statisztika átlaga: 

 

ahol 

 

a standardizált rendezett statisztika. A 6.2. ábrán látható, hogy végtelen nagy M és N esetében a szelekciós 

intenzitás túlbecsült, egyéb esetekben ez a különbség szinte elhanyagolható, kivéve azokat az eseteket, ahol az 

N nagyon alacsony. 

 

6.2. ábra: A várt szelekciós intenzitás E(i) normál eloszlású tulajdonságra vonatkozóan, irányító szelekció 

esetén. 

Szelekciós threshold (küszöb) tulajdonságokra 

A diszkrét értéket felvevő tulajdonságokat gyakran modellezik egy folytonos háttérváltozóval (rendszerint 

hajlamnak nevezik), ami illeszkedik a vizsgált diszkrét tulajdonsághoz (6.3. ábra). Ha a háttérváltozó értéke a 



 RÖVID TÁVÚ SZELEKCIÓS 

ELŐREHALADÁS BECSLÉSE 
 

 39  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

küszöbérték felett van, a tulajdonság jelen van, ha a háttérváltozó értéke a küszöbérték alatt van, a tulajdonság 

nincs jelen. Legyen μt a háttérváltozó átlaga, qt a t. generációban a tulajdonságot mutató egyedek gyakorisága. 

Ha a háttérváltozó alkalmas a lineáris szülő-ivadék regresszióra, nincs episztázis, genotípus-környezet interakció 

és korreláció, akkor μt+1=μ+SzDt. A szelekciós differenciált itt generációnként értjük, mivel a threshold 

tulajdonságra vonatkozó szelekció nagysága generációnként változik. A gondot a μt-nek a megfigyelt 

gyakoriságokból történő becslése jelenti. 

 

6.3. ábra: Szelekció a T küszöbértékű threshold tulajdonságra 

Ha a háttérváltozó normális eloszlást követ, választhatunk olyan skálát, ahol a threshold érték T = 0 és a hozzá 

tartozó variancia egy. Ebben az esetben a folytonos háttérváltozó átlagára a μt=-z[l-qt] összefüggést kapjuk, 

ahol z[p] a normál eloszláshoz tartozó standardizált érték. Például, ha egy nagy populáció 5%-a mutatja az adott 

threshold tulajdonságot, akkor μ = -z[0,95]. A normál eloszlás kritikus értékeinek táblázatából kikeresve a P(U 

< 1,645) = 0,95, így -z[0,95]=1,645, és μ = -1,645. Kis minták esetében az m becslése rendezett statisztika 

alkalmazását igényli. 

Threshold tulajdonságoknál a szelekciós differenciál akkor lesz pozitív, ha a továbbtenyésztésre kiválasztott 

egyedekben a threshold tulajdonság háttérváltozójának gyakorisága nagyobb lesz, mint a kiválogatatlan 

alappopulációban. A maximális előrehaladást akkor érhetjük el, ha kizárólag a tulajdonságot fenotípusukban 

mutató egyedeket választjuk ki továbbtenyésztésre. 
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6.4. ábra: A szelekciós előrehaladás változása threshold tulajdonság esetén. A kör a threshold tulajdonságot az 

adott nemzedékben mutató egyedek gyakoriságát, a négyzet az adott nemzedékre jellemző szelekciós 

differenciált jelöli. A háttérváltozó kiindulási örökölhetősége 0,25. 

Az állandó és változó szelekciós előrehaladás 

A szülő-ivadék regressziót befolyásolhatja az episztázis, a genotípus-környezet interakció, a korrelációk, 

valamint a szülőkre és ivadékaikra vonatkozó közös környezet. Ezért bár a szülő-ivadék regressziós lineáris, az 

alakulása szignifikánsan eltérhet h2/2-től, befolyásolva az eddig ismert egyenletből számított szelekciós 

előrehaladást. Például episztázis, és a szülők és ivadékok környezete közötti korreláció fennállása esetén a 

következő értéket kapjuk: 

 

Lineáris szülő-ivadék regressziót feltételezve, ahol mindkét szülő adata ismert, az egy nemzedéket követő 

szelekciós előrehaladás: 

 

ami szignifikánsan eltérhet h2SzD-től. Akkor mi az oka annak, hogy ekkora figyelmet szentelünk az 

örökölhetőségnek? 

Az ok, hogy minket, mint állattenyésztőket a szelekciós előrehaladás állandó része érdekel. Az episztázis 

és/vagy a közös környezeti tényezők megnövelik a szelekciós előrehaladás változó részét, de amikor a szelekció 

megáll, ezeknek a hatása eltűnik. A szelekció leállítása után az aktuális allélgyakoriság állandó marad, 

amennyiben feltételezzük, hogy a populációban a drift és a mutáció hatása elhanyagolható. Ezért a szelekciós 

előrehaladás állandó tagja a h2SzD. Ez alól kivétel, amikor beltenyésztés történik. Ebben az esetben ugyanis a 

ζ2AA és más nem-additív variancia-komponensek is részt vehetnek a szelekciós előrehaladás állandó tagjának 

alakításában. 

Szelekciós előrehaladás episztázis esetén 

Az additív-additív episztatikus variancia figyelembe vétele esetén, amennyiben a fenotípusos értékek normál 

eloszlásúak, a szelekciós előrehaladás az alábbiak szerint alakul: 

 

Logikus feltételezés lehetne, hogy n nemzedéken át történő szelekció után az összesített szelekciós előrehaladás 

egyszerűen a fenti egyenlettel számított érték n-szerese. Azonban az episztázishoz köthető minden növekedés 

csak átmeneti a szelekciós előrehaladásban, mivel genetikai kapcsoltságokhoz kötődik. Ahogy egy 

rekombináció után ez a kapcsoltság megszűnik, úgy tűnik el ez a komponens is a szelekciós előrehaladásból. Az 

ok, hogy az episztázist különböző lókuszok előnyös génkombinációi okozzák. A rekombináció megtöri ezeket a 

kombinációkat, így megszűnik az episztázis is. Griffing (1960ab) kísérlete szerint két kapcsolt lókusz esetében 

(ahol a rekombinációs hányad c), a szelekciós előrehaladás mértéke egy nemzedéken át történő szelekció, majd 

nemzedéken át nincs szelekció, a következő: 

 

ami a h2SzD -hez konvergál. A képlet mutatja, hogy annak a valószínűsége hogy mindkét lókuszon a kívánatos 

allélok lesznek, változatlan marad egy nemzedéken át történő szelekció után. Így η generáció után (1-c)z  

arányban választunk ki kívánatos kombinációkat, ha η=0, a rekombináció érintetlen marad. 
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Az előző összefüggésből következően az összesített szelekciós előrehaladás t nemzedéken át történő kiválasztás 

után állandó szelekciós differenciált feltételezve: 

 

ahol RAA(t)  a szelekciós előrehaladás az additív-additív episztatikus hányadát jelenti. Amennyiben t 

nemzedéken át történő szelekciót követően η nemzedéken át nincs szelekció, az összesített szelekciós 

előrehaladás az alábbiak szerint alakul: 

 

ami SzE=th2SzD -hez konvergál nagy esetén (ha a szelekció leállítása óta sok generáció telt el), ami megegyezik 

a szelekciós előrehaladásra kialakított kezdeti képlettel. 

Az episztázis jelenléte görbe vonalú szelekciós előrehaladást eredményezhet, ha a ζ2AA/ζ2z  kellőképpen nagy. 

Azonban rendszerint nehéz megkülönböztetni a lineáris előrehaladástól. 

Továbbá az előrehaladás görbületének nagy része csak az első néhány generációra vonatkozik, állandó 

szelekciós differenciált feltételezve a szelekciós előrehaladás mértéke minden nemzedékben csökken és végső 

soron a h2SzD -hez konvergál, és így egy idő után lineárisan folytatódik. 

Amikor a szelekciót leállítják, az összesített szelekciós előrehaladás visszaesik a kiindulási egyenlettel 

becsülhető szintre. Érdekesség, hogy ez hasonló ahhoz az esethez, amikor a mesterséges szelekciót gátolja a 

természetes szelekció, ami az összesített szelekciós előrehaladás csökkenését eredményezi, ha a mesterséges 

szelekciót leállítjuk. Így, a szelekciós előrehaladás állandó részének becsléséhez szükségünk van a h2 pontos 

ismeretére. 

Ha csak a szülő-ivadék regresszióval számolunk, túlbecsülhetjük a szelekciós előrehaladás összesített mértékét, 

mivel figyelembe vesszük a ζ2AA -t és más magasabb rendű episztatikus varianciákat. 

Az anyai hatás: Az előrehaladás becslése Falconer modellje alapján 

A szelekciós előrehaladás számításakor az anyai hatás is okozhat torzítást. Eredményezhet ellentétes szelekciós 

előrehaladást, amikor az átlag az előzőleg várttal ellentétes irányba mozdul el. További hátrányos eredménye 

lehet az előrehaladás dinamikájának eltorzítása, például eltolja az előrehaladást. 

Az anyai hatás (az alomméret öröklődése egereknél) legegyszerűbb modellezése Falconer (1965) nevéhez 

fűződik. Falconer feltételezése szerint az anyai hatás az anya fenotípusának (zmo) lineáris függvénye, így 

M=mzmo, és az egyed fenotípusa a 

 

Elképzelhető olyan eset is, amikor M a zmo–nak nemlineáris függvénye, de a kezelhetőség érdekében 

feltételezzük a linearitást. A fenti modellt hígítási modellnek is nevezik, mivel az anyai fenotípus hatása 

felhígul néhány nemzedéken belül. Az m paraméter az egyednek az anyai fenotípusra illesztett részleges 

regressziós egyenletének regressziós együtthatója (meredeksége), és az anya-ivadék és apa-ivadék regressziós 

egyenletek különbségeként becsülhető. Az m értéke néhány esetben negatív is lehet, ami az ellentétes szelekciós 

előrehaladáshoz vezethet. 

Tételezzük fel, hogy a szülők és az ivadékok fenotípusainak és tenyészértékeinek eloszlása többváltozós normál 

eloszlású. Továbbá, ha feltételezzük, hogy nincs episztázis, annak az ivadéknak a fenotípusa, amelynek az anyja 

zmo, 

 

ahol Amo és Afa a szülők tenyészértékei. Vegyük a kiválasztott szülők átlagértékeit, így a t+1. generáció átlaga: 



 RÖVID TÁVÚ SZELEKCIÓS 

ELŐREHALADÁS BECSLÉSE 
 

 42  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

ahol Afa(t) és Amo(t) a továbbtenyésztésre kiválasztott szülők átlagos tenyésztértéke, μmo(t) pedig a 

továbbtenyésztésre kiválasztott anyák átlagos fenotípusos értéke a t. generációban. A tenyészértéknek a 

fenotípusra vonatkozó egyenletét felhasználva: 

 

amiből megbecsülhetjük egy z fenotípusú egyed A tenyészértékét. Így az anya Amo(t) értékét felírhatjuk 

 

ahol Es() a kiválasztott szülők várható értéke. Hasonló módon megbecsülhetjük az apára vonatkozó értéket. Ha 

az anyai hatás hiányzik, a bAz = h2. Továbbá a hígítási modell az anyai hatás (M) és a tenyészérték (A) között 

ζAM=m*ζ2A/(2-m) nagyságú kovarianciát generál, ami viszont módosítja az egyed (z) és a tenyészértéke (A) 

közötti kovarianciát. Az eredményezett regressziós együttható: bAz=h2*2/(2-m) alakúra változik. 

Válogatatlan alappopulációból kiindulva az egy nemzedéken keresztüli szelekciót követő szelekciós 

előrehaladás mértéke: 

 

Az ellentétes szelekciós előrehaladásra Falconer (1960, 1965) egerek alomszámát vizsgáló kísérletei lehetnek jó 

példák. Erre a tulajdonságra negatív anyai hatás jellemző, az m és a h2 becsült értékei –0,13 és 0,11. A 6.5. 

ábrán látható, hogy a szelekciós előrehaladás az első nemzedékben a negatív anyai hatás miatt csökken, majd a 

harmadik nemzedékben az összesített szelekciós előrehaladás pozitív előjelűre fordul. 

 

6.5. ábra: A modellel történt becslés Falconer h2=0,11 és m=-0,13 értékeit felhasználva. 

A szelekció folyamán történő géngyakoriság-változások 

A következőkben a kvantitatív tulajdonságot befolyásoló lókuszokon bekövetkező várható allélgyakoriság-

változások megfigyelésére fordítjuk figyelmünket. 

Milyen gyorsan változtatja meg a szelekció az allélgyakoriságokat a szelekcióban szereplő tulajdonságot 

befolyásoló lokuszokon? Először is néhány populációgenetikai törvényszerűség átismétlésével kezdjük. 
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Tekintsünk egy kétallélos lokuszt, amelynek alléljai A1 és A2, a genotípusok pedig az alábbi relatív 

fitnesszértékekkel: 

Genotípus A1A1 A1A2 A2A2 

Fitnessz 1 1+s 1+2s 

Ez az additív fitnesszre példa. Ezekkel a fitnessz-értékekkel, minden A1A1 genotípusú ivadékra 1+2s számú 

A2A2 genotípusú ivadék jut. Ha q jelöli az A2 allél szelekció előtti gyakoriságát, akkor a q gyakoriság változása 

a szelekció után az alábbi formulával adható meg: 

 

ha 

 

Így a fenti fitnesszek esetében a kedvező allél gyakoriságának változása s-sel arányos. Véges populációk 

esetében a genetikai drift felülmúlhatja a szelekció hatását. Amikor 

 

az allél gyakoriságának változása sokkal inkább a genetikai drifttől függ, mint a szelekciótól. 

Az ilyen esetekben a kívánatos allél nagyon könnyen eltűnhet a drift miatt. 

Vegyünk példaként egy olyan lókuszt, amely befolyásolja a szelektálandó z tulajdonságot. 

Tételezzük fel, hogy a lókusz genotípusai az alábbiak szerint járulnak hozzá a tulajdonság alakulásához: 

Genotípus A1A1 A1A2 A2A2 

Hozzájárulás 0 a 2a 

A ζ2z fenotípusos varianciájú, i szelekciós intenzitású tulajdonságban a következő additív fitnessz-értékeket 

váltja ki: 

 

Ezért az allélgyakoriság változása egyaránt függ az i szelekciós intenzitás nagyságától, és a a/ζz-nak a 

tulajdonságra gyakorolt relatív hatásával. Ahogy előzetesen is elvárható volt, a nagyobb hatással bíró lókuszok 

erősebb szelekció alatt vannak, mint a kisebb hatású lókuszok, így nagyobb az allélgyakoriságaik változása is. 

Tovább fontos figyelembe venni, hogy amennyiben 

 

akkor az adott lókuszon a szelekció hatása kisebb, mint a drift hatása. Ezért több kívánatos QTL allél 

elvesződhet a drift következtében, ha a hatásuk (a/ζz ), a tulajdonságra vonatkozó szelekciós intenzitás (i), vagy 

az effektív populációméret (Ne) eléggé alacsony. 

Általánosítva, ha a lókusz dominánsan befolyásolja a tulajdonságot, a fitnessz a következőképpen alakul: 
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A varianciában bekövetkező rövidtávú változások 

A szelekciónak két lehetősége van a genetikai varianciák, így az örökölhetőség és a szelekciós előrehaladás 

megváltoztatására. Először is megváltoztathatja az egyes allélok gyakoriságát. 

Amikor egy-egy lókusz hatása a szelekcióban szereplő tulajdonságra nagyon kicsi, ezek a szelekció okozta 

változások az allélgyakoriságokban néhány generáció alatt nem jelentősek. 

Azonban a szelekció során a különböző lókuszok közötti allélok között korrelációk jönnek létre (kapcsoltság), 

és ezek azonnali változásokat eredményezhetnek a varianciában. 

Tegyük fel, hogy a generáción belüli varianca-változás δζ2z=ζ2z*-ζ2z . A varianciában bekövetkező várható 

változás az egy nemzedéket követő szelekció után: 

 

ahol a ζ2o az ivadékok varianciája és ζ2P a válogatatlan szülői populáció varianciája. Ez a variancia-változás 

hasonló az átlagban bekövetkező változáshoz (a szelekciós előrehaladáshoz), a h4/2 helyettesíti a h2 -et, míg a 

δζ2z a szelekciós differenciálnak felel meg a képletben. Több esetben (például irányító szelekció esetében) igaz 

a 

 

tehát a szelekció a varianciában is részleges változást eredményez. 

Kiderül, hogy a varianciában történő minden változás az additív genetikai variancia változásához kötődik, tehát 

ha Va jelöli a szelekció előtti additív genetikai varianciát, akkor egy nemzedéken keresztüli szelekció hatására: 

 

ahol VP a fenotípusos varianciája a kiindulási (szelekció előtti) populációnak. Az örökölhetőség így a 

következők szerint alakul: 

 

Az irányító szelekció csökkenti a varianciát, ami a következő nemzedékben csökkenteni fogja az additív 

genetikai varianciát és így az örökölhetőséget, lassítva a szelekciós előrehaladást. A varianciának a szelekció 

okozta csökkenését Bulmer hatásnak is hívják. 

Egy apró hatása a variancia változásának, hogy a rekombináció feloldja a szelekció okozta korrelációkat, így a 

szelekció hiányában d(t+1)=d(t)/2. Ezért a t. generációra vonatkozó variancia meghatározásához iterációkra van 

szükségünk. Egy válogatatlan alappopulációból kiindulva, d(0) = 0, a d(t+1) értékét az alábbi iterációval 

kaphatjuk meg: 
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A formula első tagja (d/2) az allélgyakoriság-változás rekombináció okozta csökkenése, a második tag a 

szelekció okozta új allélgyakoriság-változás. A fenti egyenlethez tartozik, hogy 

 

és 

 

Annak ellenére, hogy a fentiek első pillantásra bonyolultnak látszanak, a fenti behelyettesítés nagyon 

előremutató. Az irányító szelekció tiszta eredménye, hogy a variancia csökkenésének nagyobb része az első 

néhány generációban történik, és gyorsan elér egy egyensúlyi állapotot. 

Azonban a szétválasztó szelekció esetében (olyan szelekció, amikor növeljük a variancia mértékét, például a 

legnagyobb és legkisebb egyedeket kiválasztva szülőként), a variancia több nemzedéken keresztül is stabilan 

nőhet, mielőtt egyensúlyi állapotba jutna. 
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Chapter 7. LINEÁRIS ALGEBRA ÉS 
LINEÁRIS MODELLEK 

Az állattenyésztésben, mint sok egyéb tudományágban is, időről-időre szembekerülünk olyan problémákkal, 

amelyek valamilyen matematikai modellel írhatóak le. Például a legegyszerűbb ilyen modell, amikor az egyed 

fenotípusát a genotípus és a környezet összegeként határozzuk meg. Bonyolultabb példa, amikor az egyed 

genetikai értékét lineáris regresszió alkalmazásával különböző allélok, és allél-kölcsönhatások hatásaira bontjuk 

szét. Az ilyen lineáris modellek adják a paraméterbecslések gerincét a kvantitatív genetikában. A lineáris (vagy 

mátrix) algebra adja az eszközt a lineáris modellek elemzéséhez, így a lineáris algebra áttekintésével kezdjük ezt 

a fejezetet. 

A lineáris algebra alapjai 

A lineáris (mátrix) algebra műveleteinek megismerése előtt be kell vezetnünk a mátrix fogalmát. Mátrix alatt 

általában számokból (változókból) alkotott, sorokba és oszlopokba rendezett táblázatot értünk, amelynek 

általános alakja és jelölése: 

Néhány példa mátrixokra: 

 

 

 

 

Az egyetlen sorból álló mátrixot (b) sormátrixnak, az egyetlen oszlopból álló mátrixot (a) oszlopmátrixnak 

nevezzük. Az egyetlen sorból és egyetlen oszlopból álló mátrix egyetlen szám (skalár). A mátrix elemeire a sor- 

és oszlopindexek megadásával lehet (Mij). Például a C23=4, és C32=1, tehát az indexek nem cserélhetőek fel. 

Két mátrix akkor egyenlő, ha a megfelelő elemeik páronként egyenlők. 

Mátrixok darabolása 

Sok esetben könnyebb darabolt (particionált) mátrixokkal dolgozni, amikor a mátrix minden egyes eleme 

önmaga is egy mátrix. Például a C mátrix particionálás után felírható a következő alakban: 
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ahol: 

 

 

 

 

Mátrixműveletek 

Szorzás 

Szorzás egész számmal (skalárral) 

A mátrixok szorzását két nagy csoportra lehet osztani. Első esetben a mátrixot egy egész számmal (skalárral) 

szorozzuk meg. Ebben az esetben a mátrix minden elemét megszorozzuk az adott skalárral: 

Például: 

 

Transzponálás 

Egy A mátrixból a sorok és oszlopok felcserélésével képzett mátrixot az A mátrix transzponáltjának 

nevezzük. 

Példa: 
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Mátrixok invertálása 

A mátrixok szorzásának bevezetésével lehetőségünk nyílik összetett egyenletrendszerek felírására, azonban az 

ábrázolás teljessé tételéhez szükséges az egyenletrendszerek megoldását is kifejeznünk valamilyen módon. A 

megoldás eléréséhez szükségünk van a számokra értelmezett osztáshoz hasonló művelet bevezetésére a 

mátrixokra vonatkozóan. Ez a művelet az inverz. Egy mátrix inverzének számítása hasonló az egyszerű 

egyismeretlenes ax=b egyenlet x-re történő megoldásához. Mindkét oldalt a-1-el megszorozva az (a-

1a)*x=1*x=a-1b . A következőkben ezt a A mátrixra vonatkozóan írjuk fel. Az A mátrix inverze, amit A-1-el 

jelölünk, kielégíti a 

 

egyenletet, ahol 

 

ahol 

 

egy speciális mátrix, az egységmátrix. Az egységmátrix egy olyan négyzetes mátrix, amelynek a 

diagonálisában lévő elemei 1-el egyenlők, míg a többi elem értéke 0. Hasonlóan az a*1=1*a=a összefüggéshez, 

bármely mátrixra igaz, hogy 

 

Ha a mátrixnak nem létezik inverze, nem-szingulárisnak hívjuk. Az inverzek hasznos tulajdonsága, hogy 

amennyiben A*B négyzetes mátrix (ahol A és B is négyzetes mátrixok), akkor 

 

Ha egy mátrix diagonális (a mátrix átlón kívüli elemei 0-val egyenlők), akkor az inverze is diagonális lesz, ahol 

Aii=1/Aii. 

Például: 
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akkor 

 

Fontos megjegyezni, hogy amennyiben az A mátrix diagonálisában bármelyik elem 0-val egyenlő, a mátrix 

inverze nem létezik, mivel az 1/0 nem értelmezhető. 

Bármilyen kétdimenziós A mátrixra 

 

akkor 

 

Ha ad=bc, akkor az A mátrix determinánsa 0, és a mátrix inverze nem létezik, mivel a 0-val való osztás nem 

értelmezhető. 

Általánosan megfogalmazva bármilyen négyzetes mátrixnak csak akkor létezik az inverze, ha a determinánsa 

nem nulla. 

A lineáris modellek 

Ahogy a korábbiakban már említettük, a lineáris modellek adják az alapot a legtöbb becslési eljáráshoz a 

kvantitatív genetikában. A lineáris modellt rendszerint a következőképpen hozzuk létre: egy változó mérési 

eredményeinek vektorát (y) az y-nal egyszerre megfigyelt egyéb változók lineáris kombinációjaként 

modellezzük. A legegyszerűbb lineáris modell a többváltozós regressziós modell. Ennek általános alakja: 

 

A βi regressziós együtthatók jelentése: Az xi egy egységnyi változása, amennyiben a többi változó állandó, βi 

mértékű változást eredményez y-ban. Ebben az esetben az xi becslő változó, mennyiséget jelöl. 

Általánosabb esetben a becslő változók egy része, vagy akár mindegyike indikátor változóként szerepel, és az 

értéke 0, vagy 1 lehet attól függően, hogy a mérés egy adott kategóriához, vagy csoporthoz tartozik-e, vagy sem. 

Ilyen eset lehet a féltestvér elrendezés, ahol p egymással nem rokon hímet párosítanak véletlenszerűen 

egymással nem rokon nőivarúakkal, és minden párosításból egy ivadékot értékelnek. Ennek az elrendezésnek a 

legegyszerűbb modellje: 
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ahol yij az i. apától származó j. ivadék adata, μ a populációátlag, si a apa hatása, eij a reziduális hiba (az apa 

(sire) hatásának kivonása után megmaradó „hiba”, ami itt a féltestvér családon belüli varianciának felel meg). 

Az indikátorváltozók felhasználásával a következő modellt írhatjuk fel: 

 

ahol 

 

Az indikátorváltozók használatával a felmerülő problémák széles köre kezelhető lineáris modellekkel. A 

kizárólag indikátorváltozókat tartalmazó modelleket ANOVA (analysis of variance) modelleknek nevezzük, míg 

a regresszió rendszerint olyan modelleket jelöl, ahol a becslő változó folytonos skálán vehet fel értékeket. 

Mindkét eljárás az általánosított lineáris modell (GLM=general linear model) speciális esete, ahol minden mért 

értéket (y) p mért- és/vagy indikátorváltozó lineáris függvényének és egy reziduális hiba összegeként írnak le. A 

GLM modell mátrixalakja: y=Xß+ε , ahol y a mért értékek oszlopvektora, β a becsülni kívánt paraméterek 

oszlopvektora, X az együtthatók mátrixa és ε a hiba oszlopvektora. 

Példa a GLM modellre: 

Tételezzük fel, hogy három különböző apaállat ivadékait helyezik el féltestvér elrendezésben. Az első 

apaállatnak kettő, a másodiknak egy, a harmadiknak három ivadéka van. Ezt GLM formában kifejezve, ahol 

y=Xß+e, a következő mátrixokat kapjuk: 
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A legkisebb négyzetek módszere 

Az általánosított lineáris modell β vektorának a becslését rendszerint a legkisebb négyzetek módszerével 

becslik, amely felhasználja az y és az X mátrixok értékeit, és speciális kiindulási feltétele van a reziduális 

hibavektor értékei közötti kovarianciára. A legkisebb négyzetek módszere feltételezi, hogy a rezidiumok 

homogének, és nincsenek egymással korrelációban. Amennyiben β-t b-vel becsüljük, és az y értékek becslésére 

ebből értékeket számítunk, a hibavektor a következő lesz: 

 

A β legkisebb négyzetek módszere szerinti becslése az a b vektor, amelyik minimalizálja a rezidiumok 

négyzetösszegét: 

 

Ha vesszük mindkét oldal deriváltjait, látható, hogy a meghatározandó b becslés kielégíti az alábbi 

összefüggést: 

 

Abból a kezdeti feltételezésből kiindulva, hogy a reziduális hibák egymással nincsenek korrelációban, és 

homogének (tehát a rezidiumok kovariancia mátrixa ζ 2e*E), a b vektor elemeinek kovariancia mátrixa: 

 

Ezért a βi legkisebb négyzetek módszerével becsült értéke az i. eleme a b vektornak, míg a becsült változó 

varianciája megegyezik a Vb mátrix diagonálisának i. elemével. 

Hasonlóképpen, ennek a változónak, és a βj legkisebb négyzetek módszerével becslésének a kovarianciája a Vb 

mátrix ij. Elemével egyezik meg. Végül, a ζ2e a 

 

Képlettel becsülhető, ahol rang(X) az X együttható-mátrix egymástól független oszlopainak számát jelenti. 

GLM megoldás az origón áthaladó regresszióra: 

Tételezzünk fel egy egyváltozós regressziót, ahol a becslő és a becsült változó várható értéke egyaránt nulla, így 

a regressziós egyenes áthalad az origón. A modell a következők szerint alakul: 
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„n” egyeden mérési adataiból kiindulva, a kapcsolat GLM alakban a következőképpen írható fel: β=β és 

 

feltételezve, hogy 

 

és 

 

Az előzőekben már bemutatott képletekbe behelyettesítve a β és a β varianciájának a becslése: 

 

és 

 

Polinomiális regressziós és az interakció hatása 

Az általánosított lineáris modell nagyon rugalmas eszköz, sok olyan modellt is tud értelmezni, amelyek első 

pillantásra nemlineárisnak tűnnek. A megoldás kulcsa, hogy a linearitás a becsülni kívánt paraméterekre 

vonatkozik, és nem a mért adatokra. Például vegyük az y változó kvadratikus (négyzetes) regresszióját az x 

változón. Az i. mérési adat a következőképpen alakul: 

 

A négyzetes tag csak a megfigyelt változóban jelenik meg, a becsülni kívánt paraméterekben nem. Ugyanez 

GLM alakban kifejezve: 

 

és 

 



 LINEÁRIS ALGEBRA ÉS 

LINEÁRIS MODELLEK 
 

 53  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ez kiterjeszthető a polinomiális regresszió bármilyen hatványára, mivel csak a megfigyelt változó 

transzformálására vonatkozik. Ilyen módon figyelembe vehetjük akár az ln(x)-et, vagy e-x-et is. Ezekből 

kiindulva a GLM tudja kezelni az egymással interakcióban lévő hatások (például az ivar és az életkor) 

problémáját is. Például vegyük az alábbi modellt: 

 

Ami mátrix alakban: 

 

Ahol: 

 

és 

 

Az interakció esetében, ha az x1-et állandónak vesszük, x2 egységnyi változása y-t β2+β3*x1 mértékben 

változtatja meg. Hasonlóképpen, az x1 egységnyi változása y-t β1+β3*x2 mértékben változtatja meg. 

Hatások figyelembe vétele fix (állandó), vagy random (véletlen) hatásként 

A lineáris modellek változók halmazán alapulnak, amelyek az egyedeket különböző csoportokba sorolják, a 

csoportosító változókat faktoroknak, vagy hatásoknak nevezik. 

Például tegyük fel, hogy az egyednek ismerjük az ivarát, a takarmányozása módját, és az életkorát. Ez a három 

faktor fog szerepelni az elemzésben, és azt szeretnénk megtudni, hogy a megfigyelt változó varianciájának 

mekkora hányada köthető az egyes faktorokhoz, és a faktorok közötti interakciókhoz (pl. az ivar és a 

takarmányozás közötti interakció hatása önmagában az ivar, vagy önmagában a takarmányozás hatásával nem 

becsülhető). 

A hatásoknak alapvetően két csoportját különböztetjük meg: fix (állandó) és random (véletlen) hatások. A fix 

és random hatások közötti különbségtétel rendszerint egyszerű, de vannak olyan esetek, amikor csak apró 

különbségek vannak a két lehetőség között. 

Amennyiben a hatást randomnak tekintjük, a hatásokhoz tartozó értékek egy nulla átlagú ismeretlen varianciájú 

valószínűségi eloszlásból származnak. Ebben az esetben minket rendszerint csak az eloszlás varianciájának a 

becslése érdekel. Természetesen dönthetünk úgy is, hogy a hatást fixnek tekintjük (például hímivar és nőivar, 

vagy k különböző takarmány). A fix hatások esetében a hatást az egész kísérlet alatt állandónak tekintjük, tehát 

nem tartozik a hatáshoz variancia. Mivel egy hatás fix vagy random hatásként történő figyelembe vétele attól 

függ, hogyan értelmezzük a hatás értékeinek eloszlását, megeshet, hogy ugyanaz a hatás az egyik tanulmányban 

fixként, míg egy másikban randomként szerepel. Például, többféle takarmányt vizsgálnak, a takarmány hatása 

random, ha a vizsgálatba vont takarmányreceptekre, mint egy nagy sokaságból vett mintára tekintünk. Ezzel 

szemben, amennyiben kizárólag csak a vizsgálatban szereplő takarmányreceptek érdekelnek, a takarmányt fix 

hatásként kell kezelni. 
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Az általánosított lineáris modelleket három egymástól elkülönülő becslési probléma megoldására használjuk: a 

fix hatások becslése, a random hatások varianciájának becslése, és a random hatások előrejelzése. A véletlen 

hatások esetében sokszor előfordul a random hatás előrejelzése, így is megkülönböztetve azt a fix hatásoktól, 

amelyeknek a becsléséről szoktak beszélni. A variancia-komponensek becslése legegyszerűbben ANOVA 

segítségével történhet, bár a REML (restricted maximum likelihood) módszer előnyösebb és rugalmasabb 

megoldás lehet. A leghatékonyabb becslési megoldás a BLUP (best linear unbiased prediction) módszer, 

amellyel olyan vegyes modellek is kezelhetőek, amelyekben fix és random hatások egyaránt megtalálhatóak. 

Példa: fix, vagy random hatás az apamodellben. 

Vegyük a következő apamodellt: zv=μ+si+eij. Ha öt apaállatra vonatkozó adatokkal rendelkezünk, 

feltételezhetjük, hogy az apák egy nagyobb populációból vett véletlen mintának felelnek meg. Ebben az 

interpretációban az apák hatása véletlen hatásként jelenik meg a modellben, nulla átlaggal (mivel a μ 

populációátlagot figyelembe vesszük a modellben) és ζ2s varianciával. Az apákhoz tartozó variancia 

becslésével megbecsülhető az additív genetikai variancia, mivel ζ2s=ζ2a/4. Az öt apaállatot magába foglaló 

populáció additív genetikai varianciájának meghatározása mellett szeretnénk előrejelezni (megbecsülni) az apák 

tenyészértékeit, mivel legjobb apaállat keresett lehet továbbtenyésztésre. Amennyiben csak ez az öt apaállat áll 

rendelkezésre a tenyésztési programunkban, és nem tervezzük további apaállatok beszerzését, az öt egyed 

tekinthető egy populációnak. Ebben az esetben az apákat fix hatásként kell figyelembe venni. 

Általánosított legkisebb négyzetek módszere 

A legkisebb négyzetek módszerével a rezidiumok súlyozatlan négyzetösszegének minimalizálása a cél. 

Azonban ha vannak olyan rezidiumok, amelyeknek a varianciája nagyobb a többiétől, azt kisebb súllyal kell 

figyelembe venni. A rezidiumok közötti korreláció szintén befolyásolhatja a súlyokat, mivel ilyen esetben az 

adatok nem lesznek függetlenek. 

Ezért ha a rezidiumok heterogén eloszlásúak, és/vagy korrelációban vannak egymással, a legkisebb négyzetek 

módszerével becsült regressziós együtthatók és standard hibák torzítottak lehetnek. 

A rezidiumok kovariancia-mátrixát kifejezhetjük a ζ2eR összefüggéssel, ahol ζ(ei,ej)=Rijζ2e. A rezidiumok 

közötti függőséget az R mátrix főátlóján kívüli nem nulla elemek jelölik, míg a heterogenitást az R főátlójában 

lévő elemek közötti eltérés mutatja. Az általánosított legkisebb négyzetek módszere (GLS) mindezeket 

figyelembe veszi. Ha a lineáris modell 

 

ahol 

 

A GLS becslése: 

 

A GLS becslések kovariancia-mátrixa: 

 

Ha a rezidiumok egymástól függetlenek és homogének, R = E, és az általánosított legkisebb négyzetek 

módszerével kapott becslés meg fog egyezni a legkisebb négyzetek módszerének eredményével. 

A súlyozott legkisebb négyzetek módszerére példaként tekintsünk egy olyan gyakran előforduló esetet, amikor a 

rezidiumok függetlenek, de heterogénak ζ2(ei)=ζ2e/wi varianciával, ahol a wi egy ismert pozitív konstans. 

Például, ha minden yi megfigyelés ni egymástól független megfigyelés (amelyeknek a hibája egymással nincs 

korrelációban, és a varianciája ζ2e) átlaga, akkor a ζ2(ei)=ζ2e/ni , és ezért wi=ni. A R mátrix ebben az esetben: 
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Ezzel a reziduális variancia-szerkezettel a súlyozott legkisebb négyzetek módszere y=α+βx+e alakú egyszerű 

egyváltozós regressziós modellnek tekinthető. Ez általánosított legkisebb négyzetek módszerének megfelelően 

felírva: 

 

 

és 
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Chapter 8. TENYÉSZÉRTÉKBECSLÉS 
– BLUP 

Best Linear Unbiased Prediction – Variancia Struktúra 

A becsléshez alkalmazott egyenletet sokféleképpen felírhatjuk. A lineáris egyenletnek az előzőleg bemutatott 

mellett használhatjuk a polinomiális alakját is az alábbi példa szerint: 

 

Előfordulhatnak nem-lineáris becslési módok is. Ezek azonban minden esetben átalakíthatóak lineáris formára, 

mint a következő példa is mutatja. 

Az Yi=b0e-b|X|ei exponenciális egyenlet egyenlet logaritmusát véve: 

 

A nem-lineáris (exponenciális) egyenlettel felírható összefüggés így visszavezethető lineáris formájúra. Ennek 

az összefüggésnek a felismerésével kijelenthető, hogy minden nem-lineáris egyenletnek fel tudjuk írni a közelítő 

(polinomiális) lineáris egyenletét, amivel már sokkal könnyebben lehet továbbhaladni. A lineáris egyenletből 

képezhető lineáris modelleknek a következő előnyei vannak: 

- Az alacsonyabb rendű együtthatók fontosabbak, mint a magasabb rendűek 

- A modell nem szükséges, hogy biológiai függvényen alapuljon 

- Még a magas nem-lineáris rendszerek is közelíthetőek alacsonyabb rendű együtthatójú lineáris modellel 

- Tisztán leíró 

- Lehetővé teszi a modellben számításba vett hatásokra vonatkozó hipotézisvizsgálatot 

- Lehetővé tesz korlátozott becslést (a kifejtés egy pont körül történik) 

Lineáris modellek 

A lineáris modell jellemzői: 

• A lineáris modell alkalmas a nem additív genetikai rendszerek (pl. dominancia és episztázis) hatásainak 

közelítésére, 

• A becslés ereje egészen jónak tekinthető, még akkor is, ha a háttérben lévő modell génkölcsönhatásai nem 

additívak, 

• A lineáris modell alkalmazása éppen a fenti érvek miatt széles körben elterjedt az állattenyésztés különböző 

területein. 

A lineáris modell általános felépítése: 

 

A modellben Y jelöli a függő változót, azaz a tulajdonságot. A különböző X értékek a független változókat 

jelölik, amelyek az állatokat érő hatásokat jelölik. A b az egyes független változókhoz tartozó együtthatókat 

jelenti. A modellben szereplő ε véletlen hiba, ami a környezeti hatásokkal nem magyarázható részét tartalmazza 

a függő változónak. 
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A fenti egyenlet felírása az adott állomány minden egyedére: 

 

A fenti egyenletek egy egyenletrendszert alkotnak, amelynek mátrix elrendezésbe az alábbi: 

 

A mátrix alakot rövid alakban felírva juthatunk el az egy véletlen hatást tartalmazó lineáris egyenletrendszer 

Y=XB+ε alakjához. 

Az egyenletrendszer megoldása a legkisebb négyzetek módszere (Ordinary Least Squares, OLS) szerint 

történik. A független változókra (az X értékekre) egy fix, hibaértékek nélküli számot ad megoldásul. A 

reziduális hiba értékei véletlen (random) értékek, amelyek független eloszlásúak, az átlaguk nulla, a 

varianciájuk ζ2. Hogyan kell értelmeznünk az előbbi állítást? Amennyiben a becslések hibái (a reziduális hiba) 

a fenti eloszlást követik, az egyes mérési értékekhez tartozó hibák eloszlásának a varianciája megegyezik. Mivel 

a varianciamátrixban a fődiagonálison kívül minden elem nulla, nincs környezeti korreláció. 

A legkisebb négyzetek módszere szerinti megoldás menete a következő: 

Vegyük a becslésekhez tartozó reziduális hibák négyzetösszegét. 

 

A reziduális hiba a megfigyelt és az egyenletrendszerből becsült értékek közötti eltérés, εj=Yj=E(Yj). Mivel a 

becsült értékek az 

 

formulával számíthatóak, ezt behelyettesítve az előző összefüggésbe: 

 

A hibaértékeket négyzetre emelése mátrix alakban, behelyettesítve ezt az összefüggést: 



 TENYÉSZÉRTÉKBECSLÉS – 

BLUP 
 

 58  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Olyan megoldást kell találni, ahol a rezidiumok négyzetösszege a legkisebb. A megoldáshoz venni kell az 

egyenletrendszer deriváltját, amivel a következő alakot kapjuk: 

 

Ennek az egyenletrendszernek minden egyenletét nullával tesszük egyenlővé, és az így átalakított 

egyenletrendszert megoldjuk. 

A fenti egyenletrendszerre felírható normálegyenletek: 

 

azaz: X'XB = X'Y 

Az feni egyenletrendszerből a B oszlopvektor kifejezhető, ha az egyenletrendszer mindkét oldalát megszorozzuk 

az X’X mátrix-szal. Így megkapjuk a: 

 

A B oszlopvektorhoz tartozó variancia: 

 

Az így becsült együtthatókkal lehetővé válik a függő változóknak, és a hozzájuk tartozó varianciának a becslése: 

 

 

 

mivel 

 

 

Az általánosított legkisebb négyzetek módszere (Generalized Least Squares, GLS) 
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A független változók értékelése megegyezik a Legkisebb Négyzetek Módszerénél tárgyaltakkal, tehát a 

független változók állandóak, és hiba nélkül becsli őket a módszer. Az eltérés a reziduumok becslésében van, 

mivel itt nem független, azonos eloszlású és nulla átlagú, ζ2 varianciájú értékekről van szó. Az általánosított 

legkisebb négyzetek módszerénél a reziduumok olyan véletlen változók, amelyek varianciája (V(ε)) egy V 

mátrix-al jellemezhető, tehát a fődiagonálison kívül lehetnek nullától különböző értékek is. Így az egyes értékek 

között fennállhat környezeti korreláció. 

Az általánosított legkisebb négyzetek módszerének megoldása: 

A feladat minimalizálni a 

 

szorzatot. 

A b formulája a variancia inverzével súlyozva: 

 

Ha a variancia értéke V=Iζ2e, akkor visszakapjuk a legkisebb négyzetek módszerének megoldásánál már látott 

formulát, azaz: 

 

A maximum-likelihood módszer 

A maximum-likelihood módszer a független változókat az előbbiekben bemutatott módszerekkel megegyezően 

kezeli. A módszer eltérése a hibaértékek (rezidiumok) megadásában van. A reziduumok varianciája (V(ε)) itt is 

egy V mátrix-al jellemezhető, azonban a hibaértékek eloszlása nulla átlagú és V varianciájú normális eloszlást 

követ. 

A maximum-likelihood módszer alapján történő megoldás levezetése: 

A maximum-likelihood érték számítása az alábbi képlet szerint történik: 

 

A feladat a „b” maximalizálása, tehát az egyenlet b szerinti deriváltját egyenlővé kell tenni nullával, majd 

megoldani az így kapott egyenletrendszert. 

Az előbbi lépés képletben felírva: 

 

ahol 

 

Az egyenletrendszer megoldásának lépései: 
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ami megegyezik a b-nak az általánosított legkisebb négyzetek módszerénél bemutatott becslésével. 

A b varianciaája az alábbiak szerint számítható: 

 

Ha a variancia értéke V=Iζ2e, akkor 

 

Példa: Nézzük meg az alábbi értékek alapján, hogyan alakulnak a legkisebb négyzetek módszerével, illetve az 

általánosított legkisebb négyzetek módszerével becsült együtthatók. Hasonlítsuk össze a becsléseket, és a 

hozzájuk tartozó standard hibákat! 

A számításhoz felhasználható értékek a következők: 

 

A megfelelő egyenletrendszerek megoldása után kapott becslési értékek: 
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A legkisebb négyzetek módszerével (OLS) kapott megoldás t-értéke: 

 

Az általánosított legkisebb négyzetek módszerével (GLS) kapott megoldás t-értéke: 

 

A megoldások ismeretében levonható következtetések: Amennyiben a nem megfelelő hibastruktúrát használjuk, 

téves következtetések fordulhatnak elő, és az ismételt sorok miatti drift előfordulhat. A problémák megoldására 

vegyük figyelembe a drift okozta varianciát a modellben, a drift arányos „F”-el és az additív genetikai 

varianciával. Erre a problémára végső soron a BLUP fog részleges megoldást nyújtani. 

Best Linear Unbiased Prediction – A becslés 

A legkisebb négyzetek módszerének hibastruktúrájáról már korábban ebben a fejezetben esett szó, most egy 

kicsit eltérő szemszögből mutatjuk be újra. 

A hibaértékek varianciáját a 

 

mátrix-al számíthatjuk, amelynek elemei a következők: 

 

Jól látható, hogy a hibaértékek eloszlása, amelyből minden minta származik, ugyanaz: ζ2e . 

Ezt az eloszlást a beltenyésztettség megváltoztatja. Látható tovább, hogy csak a variancia-mátrix 

fődiagonálisában vannak nullától különböző értékek, így a rezidiumok függetlenek. A származási adatok 

ismeretében, ha egymással rokon egyedekről van szó, ezek az értékek nullától eltérőek lesznek. Ezeket a 

problémákat az általánosított legkisebb négyzetek módszere az adatok varianciáinak és a közöttük lévő 

korrelációnak a megváltoztatásával oldja meg. Ennek során a következő kérdésekre kell választ találni: 

Hogyan lehet korrigálni 

• az ellenőrzés nélküli környezeti hatásokra, 

• a tenyészet hatására, 
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• az év hatására, 

• az alom hatására. 

Összefoglalva választ kell adni az állandó (fix) hatások korrigálásának problémakörére. 

A tenyészet hatása kiegyensúlyozott elrendezés esetében nem jelent problémát. Ebben az esetben a mintában 

minden családból kell szerepelnie minden tenyészetben. Ennek kiküszöbölésére a régi megoldás a tenyészeten 

belüli különbségek értékelése volt. További probléma lehet, ha a jobb tenyészetek genetikai háttere jobb. 

Az állandó (fix) hatásokat korrigálni kell a genetikai különbségekre, és a véletlen (random) hatásokat korrigálni 

kell az állandó (fix) hatásokra. Ennek megoldására, tehát az állandó és véletlen változók szimultán 

kiegyenlítésére elkülönítették a két csoportba sorolható független változókat. Az állandó változókat Xb, míg a 

véletlen változókat Zu jelöli. A véletlen változók között vesszük figyelembe a rokonsági mátrixot, amelynek 

fontosságát már több kutatásban is kimutatták a genetikai becslésekben (HENDERSON, 1975ab). 

A hatások állandó, vagy véletlen változóként történő besorolásáról a „Lineáris algebra, lineáris modellek” 

fejezetben már volt szó, így itt most csak példákat mutatunk rájuk. Az állandó hatások jellemzője, hogy csak a 

megadott szinteken fejtik ki hatásukat. Ilyen hatások lehetnek a tenyészet, év, évszak, ellések száma, és az ivar. 

A véletlen hatások egy eloszlásból vett mintának tekinthetőek, abban a populációban fejtik ki hatásukat, 

amelyből a véletlen hatást mintázták. 

Példa véletlen hatásra: 

 

A vegyes modell mátrix alakban: Y=Xb+Zu+e 

A vegyes (mixed) modellek varianciái: 

V(B)=0 

V(u)=E(uu')=G 

V(e)=E(ee')=R 

V(Y)=V(Xb+Zu+e)=ZGZ'+R 

A BLUP levezetése Maximum-likelihood deriválással 

Az y és u vektorok együttes sűrűségfüggvénye: f(y,u)=g(y/u)h(u) és g(y/u)=g(e) 

 

és 
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Az f(y,u)-ba behelyettesítve: 

 

 

 

A feladat a b és u oszlopmátrixok maximalizálása. 

 

Az Y=Xb+Zu+e egyenletrendszerből a hibavektor: e=Y-Xb-Zu 

Az ln(L) képletébe behelyettesítve: 

 

Az egyenletrendszer átalakítása: 

 

Ennek az összefüggésnek a b szerinti deriváltja: 

 

A fenti összefüggés alapján: 
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Ennek az összefüggésnek az u szerinti deriváltja: 

 

A fenti összefüggés alapján: 

 

A fenti átalakítások után a vegyes modell egyenletei az alábbiak szerint írhatóak fel: 

 

A fenti egyenletrendszer mátrix alakban: 

 

Ha R=Iζ2e, az egyenlet az alábbiak szerint egyszerűsíthető: 

 

Fontos megjegyezni, hogy a becslések elvégzéséhez az „Y” (a függő változó/tulajdonság) normál eloszlása 

nem szükséges. Alternatív BLUE (Best Linear Unbiased Estimation) becslési technikákkal bizonyítható, hogy 

ugyanezeket az eredményeket kapjuk a normalitás feltételezése nélkül is. 

A vegyes modell egyenleteiben a megoldás könnyebbítésére néhány egyszerűsítés hajtható végre. Additivitást 

feltételezve G=Aζ2a. Ebben az esetben az egyenletek a következőképpen alakulnak: 

 

A ζ2e/ζ2a esetében csak a hányados becslése szükséges, míg az A mátrixnak elég csak az inverzét 

meghatározni. 

Vegyük a következő példát: Adottak az alábbi rokonságú egyedek a zárójelben megadott termelési adatokkal: 
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A vegyes modell mátrixai a következőképpen alakulnak: 

 

 

 

 

 

 

A mátrixokat a vegyes modell mátrix alakjának tagjaiba beillesztve: 
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A rokonsági mátrix felépítése a származási adatok ismerete alapján: 

 

Ha az örökölhetőség h2=0,5, akkor: ζ2e/ζ2a=1 

A fentieket behelyettesítve megkapjuk az egyenletrendszer következő tagját: 

 

Az egyenletrendszer mátrix alakjának másik oldala: 
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A részmátrixokat behelyettesítve az eredeti egyenletrendszerbe a következő egyenletet kapjuk: 

 

Az egyenletrendszer megoldásával az alábbi becsléseket kapjuk: 

b = μ = 8,3018868, az egyedekre vonatkozó A mátrixra (azaz a tenyészértékre), 

 

A hibavariancia (error variance, EV) becslése, amennyiben csak a λ=ζ2e/ζ2a arány ismert: 

 

és 

 

A becslések varianciáját is kiszámíthatjuk a vegyes modell egyenleteiből kiindulva. A számításokhoz a 

következő alakból indulunk ki, ahol az egyszerűbb jelölés érdekében az inverz alakot részmátrixokra bontottuk: 
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a becslés hibájának a varianciája (prediction error variance, PEV), 

 

a becslés hibájának a varianciája a drift okozta varianciával együtt. 

A fenti példához tartozó hibavarianciák: 

 

 

A tenyészérték-becslés során többször is találkozhatunk a hiányzó adatok problémájával. 

Ezekben az esetekben a származási adatok között megtaláljuk az állatot, de nincs hozzá rendelve termelési adat. 

Erre a legegyszerűbb lehetőség, amikor ivarhoz kötött tulajdonságra végzünk tenyészérték-becslést. 

Értelemszerűen ekkor csak az egyik ivarból rendelkezünk mért adatokkal. Az alábbiakban az előző példát 

módosítjuk, a megoldás menete ugyanaz, így csak a kiindulási mátrixokat, és a megoldást mutatjuk be: 

 

Ahogyan látható is, a 2-es és az 5-ös állatról, mivel hímivarúak, nem áll rendelkezésre termelési adat, de ennek 

ellenére szeretnénk a tenyészértékét megbecsülni ezeknek az egyedeknek is. A vegyes modell egyenletei az 

alábbiak szerint változnak: 
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és 

 

Az egyenletrendszert megoldva a következő becsléseket kapjuk: 

b = μ = 7,6153846, az egyedekre vonatkozó A mátrixra (azaz a tenyészértékre), 

 

A modell kiterjesztésével lehetőség nyílhat a dominancia és az episztázis figyelembevételére. 

A dominancia hatásának becsléséhez annak kapcsoltságának az ismerete szükséges. Tükröznie kell annak a 

valószínűségét, hogy az egyedeknek azonos allélpárja van. Az episztatikus génhatások additív és domináns 

génhatások kölcsönhatásainak eredményei. Ennek értékelése a keresztezési programokban nagy jelentőségű, de 

fajtatiszta tenyésztési programok esetében rendszerint nem szükséges. Fontos kiemelni, hogy az egyed nem ad 

tovább domináns, vagy episztatikus hatást, ez a két szülő által továbbadott gének együttes hatásának 

eredményeként jön létre. 

A BLUP modell limitáló tényezői 
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• Kiindulópontja, hogy a tulajdonságokat végtelen sok allél befolyásolja, 

o Nem működik olyan tulajdonságokra, amelyeket kevés gén befolyásol, 

o A genetikai varianciát állandónak feltételezi, kivéve a Bulmer effektust (a variancia csökkenése, mivel nincs 

egyensúly), 

• A modellnek helyesnek kell lennie, a nem korrekt modell alkalmazásával több kár okozható, mintha nem 

végeznénk tenyészérték-becslést, 

o Hibás bemenő adat esetén az eredmény is hibás lesz, 

o A tipikus egyedmodell (Animal Model) feltételezi a rezidiuumok additivitását és függetlenségét. 
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Chapter 9. ANYAI HATÁS 

Az állatok fenotípusos tulajdonságait befolyásoló genetikai és környezeti tényezők között praktikus okok miatt 

gyakran külön értékeljük az anyai hatást, vagyis azt, amit az anya gyakorol az ivadékai teljesítményére. 

Az anyai hatást már régen megfigyelték. Walton 1938-ban leírta, hogy a hidegvérű és a póniló keresztezése 

során az ivadékok nagysága mindig az anyai szülőhöz áll közelebb. Később több kutató szarvasmarha fajban is 

beszámolt arról, hogy ha különböző fajtákat kereszteztek, az ivadékok bizonyos tulajdonságaikban jobban 

hasonlítottak az anyai, mint az apai fajtához. 

Anyai hatásnak tulajdonítják pl. a csikók vészes sárgaságát, amelynek a vörös vértestek tömeges szétesése az 

oka. Kimutatták, hogy bizonyos esetekben a kanca olyan antitesteket termel, amely a tejen keresztül a csikó 

szervezetébe jutva fejti ki e káros hatását. 

Ilyen hatás okozza a nyulak emlőrákját, amit az ún. tejfaktor, vagyis a nyulak tejében lévő, szűrhető vírus visz át 

az utódokba. 

Az alábbi példában USA pedigré és teljesítmény adatok alapján mutatjuk be a borjak választási súlyának (nem 

kg-ban, hanem lb-ben) alakulását táblázatosan és ábrán. 

 

A fenti táblázat, valamint az alábbi ábra jól tükrözi az anyai hatást, amely az ivadékok gyengébb, illetve jobb 

teljesítményében mutatkozik meg. Látható, hogy a 2-es és 3-as számú anyák ivadékai jobb teljesítményt értek 

el, mint pl. a 4-es és 6-os számmal jelölt anyáké. 



 ANYAI HATÁS  

 72  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Az anyai hatás reciprok keresztezések során feltűnő, amikor az F1 ivadékok genetikailag hasonlóak, de anyjuk 

különböző (pl. különböző fajtába tartoznak). Ilyen esetben, ha az ivadékokat azonos környezetben tartjuk, akkor 

a közöttük lévő különbség az anyai hatásból adódik. 

Jól szemléltetik ezt a magyar tarka és hereford szarvasmarha fajtákkal végzett reciprok keresztezési 

kísérletünkben kapott alábbi eredmények (Szabó, 1990): 

 

A két F1 borjúcsoport genetikailag azonos volt, de a magyar tarka tehenek tejtermelése nagyobb, mint a 

herefordé, emiatt azok a borjak, amelyeket magyar tarka tehenek szoptattak, nagyobb választási súlyt értek el, 

mint a hereford tehenek által neveltek. 

Az anya hatása lehet genetikai és környezeti eredetű, a teljes anyai hatása a kettő összege. 

Az anyai genetikai hatás egyrészt a sejtmagi, másrészt a citoplazmában lévő mitokondriális DNS-által az 

ivadékra átvitt információ. A sejtmagi DNS öröklődés a mendeli szabályokat követi. 

Mivel a mitokondriális DNS is hordoz genetikai információt, az általa meghatározott tulajdonságok kizárólag 

anyai ágon öröklődnek. A mitokondriális DNS stabil, benne mutáció alig fordul elő. Emiatt a háziállatok 

származásának vizsgálata során fontos szerepet játszik. 

Az anya környezeti hatása nem örökletes. Ilyen a méhen belüli környezet, az ivadéknevelés, a szoptatás, az anya 

tejtermelése, amelyet a szoptatott állat táplálásával mint környezeti hatással kifejt az ivadék növekedésére. 

Tenyésztési, tenyészértékbecslési szempontból számunkra elsősorban az anya genetikai hatása fontos, amely 

levezethető az alábbi összefüggésből: 

yijkmn = (HY)i + Sj + Dk + Mn + ejkmn 

Ahol: 

yijkmn = az egyed fenotípusos teljesítménye 
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Hi = állomány-, 

Yi = év-, 

Sj = ivar-, 

Dk = direkt genetikai-, 

Mn = anyai genetikai-, 

ejkmn = véletlen hatás 

Tenyészértékbecslés során értékelhetjük az anyai hatást. A BLUP módszer számos modellje ezt lehetővé teszi. 

Például értékelhetjük a tejelő típusú üszők valószínű tejtermelő képességét (MPPA = Most Probable Producing 

Ability), amely a tenyészértékből és az anyai hatásból tevődik össze. 

Húshasznú szarvasmarha állományok esetében becsülhetjük a teljes anyai értéket (TVM = Total Maternal 

Value, vagy BVtm = Breeding Value total maternal). 

Egy egyed teljes anyai értéke magába foglalja mind az adott tulajdonságban megnyilvánuló direkt genetikai, és 

az anyai genetikai hatás alapján becsült tenyészértéket. Például a tehén borjúnevelő képességének a 

tenyészértéke kifejezi a tehén azon képességét, hogy milyen súlyú választott borjút nevel, ugyanis tartalmazza a 

tejtermelést befolyásoló gének hatását és az anyai képességet, emellett az ivadék genotípusát, amely 

meghatározza annak a növekedési erélyét. 

A becslés az alábbi modellen alapul: 

BVwwtm = BVwwm + 1/2BVwwd 

ahol 

BVwwtm = teljes anyai érték a választási súlyra 

BVwwm = a tehén anyai hatása 

BVwwd = a tehén direkt genetikai hatása 

ww = választási súly (weaning weight) 

m = anya hatás 

d = direkt genetikai hatás 

Amint a modellből látszik, a tehén teljes anyai értéke tartalmazza a borjúnevelő képességgel kapcsolatos teljes 

anyai tenyészértéket, és a borjú direkt genetikai értékének felét. Ezt azért így számoljuk, mert az anya átadja az 

ivadéknak mindazon génjeit, amelyek az anyai tulajdonságait határozzák meg, és csak felét azoknak a 

génjeinek, amelyek a borjú választás előtti súlygyarapodását határozzák meg (e gének másik felét a borjú az 

apjától örökli). 

A fenti modell tenyészérték becslés esetén 

EBVwwtm = EBVwwm + 1/2EBVwwd 

vagy 

EPDwwtm = EPDwwm + 1/2EPDwwd 

ahol 

EBVwwtm = tenyészérték választási súlyra (EBV= Estimated Breeding Value) 

EPDwwtm = becsült ivadék teljestmény különbség (EPD = Expected Progeny Difference) 
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A két mutató formailag hasonló, de tartalmában mást fejez ki. Az EBV az anya saját genetikai értékét mutatja, 

azt, hogy milyen ivadékot képes produkálni (kizárva minden környezeti hatást), az EPD pedig azt fejezi ki, hogy 

várhatóan milyen teljesítményű lesz a tehén lánya. A egyedi EBV a tehén genetikai értéke, amely a borjú 

választási súlyra gyakorolt örökletes hatást tükrözi. Ebből a tejhasznú állatokhoz hasonlóan számolhatunk 

MPPAww (valószínű borjúnevelő képességi) értéket, amely már az állandó környezet hatást (vagyis az anya 

környezet hatását) is magába foglalja. 

Ez az alábbi szerint írható fel: 

MPPAww = EBVwwtm + Ewwm = EBVwwm + 1/2EBVwwd + Ewwp 

ahol 

Ewwp = az anya környezeti hatása, amit a borjú választási súlyára gyakorol 



   

 75  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Chapter 10. GENOTÍPUS-GENOTÍPUS 
KÖLCSÖNHATÁS 

Ez elmúlt időszakban a szelekció többnyire a termelőképesség növelésére irányult, s az állatjóléttel kapcsolatos 

tulajdonságokat mellőztük. Az állatjóléttel kapcsolatos tulajdonságok mellőzésének következménye három 

pontban foglalható össze. 1, a nagyobb teljesítményű állatok versenyképesebbek, tehát a szelekció közvetve a 

versenyképesség növelésére irányul, ami rontja az állatjólétet, 2. megnövekedett verseny a többi, kevésbé 

versenyző állat teljesítményét csökkenti, így csökkenhet az összteljesítmény, csoportteljesítmény, 3,a genotípus-

genotípus kölcsönhatás (verseny) jelenléte befolyásolja, kérdésessé teszi a hagyományos BLUP eljárás 

használhatóságát. A fejezet olyan újabb ismereteket tárgyal, melyek tekintettel vannak mind a 

teljesítményszelekcióra, mind a versenyből fakadó interakcióra. Ezek két csoportba sorolhatók, a 

csoportszelekció, és a fejlettebb vegyes modellek, melyek tartalmaznak egy második random hatást, közvetett 

genetikai hatásként, a versenyt. mindkét módszert elsősorban baromfitenyésztésben használták, ami lényegesen 

növelte az életképességet, termelőképességet és az állatjólétet. 

Az állatjóléti szempontok nem voltak szelekciós tulajdonságok, mert a tenyésztők a szelektálandó tulajdonságok 

számát minimalizálva érték el a termelési tulajdonságokban anagyobb genetikai előrehaladást. A szelektált 

tulajdonságoknak gazdasági értéket kell képviselniük, tehát a tenyésztőket meg kellet győzni, hogy az állatjóléti 

tulajdonságoknak gazdasági értéke van. Az elmúlt 20 év kutatásai bizonyították,hogy a termelési 

tulajdonságokra és az állatjóléti tulajdonságokra lehetséges az együttes szelekció, anélkül, hogy új tulajdonság 

mérésére lenne szükség. Mivel a módszerek alkalmazásának a jólét mellékterméke, a jólétre közvetett szelekció 

folytatható. 

Csoportszelekció 

A csoportszelekció olyan közvetett szelekció, mely a csoport előnyére válik. A csoportszelekció a csoport 

egyedeinek életképességét növeli. A csoportszelekció az a szelekció, amikor olyan egyedeket válogatunk ki, 

amelyből a csoportnak előnye származik. 

Az egyedi és csoport-teljesítmény közötti összefüggésre először Griffing (1967) hívta fel a figyelmet. A 

klasszikus modellekben szerepeltette a kompetitív hatást is. A csoportbeli verseny folyhat szűkös 

takarmányforrásokért, vízért, helyért, vagy rangsorért. Griffing (1967) szerint kölcsönhatásban lévő egyedek 

esetében, a populáció átlagának változása (Δμ) i intenzitású egyedi szelekció hatására, ζ fenotípusos szórásnál 

Δμ=(i/ζ)[dζ2A+(da)ζA] ahol a dζ2A közvetlen hatások additív varianciája, és (da)ζA a közvetlen és kapcsolódó 

hatások közötti genetikai kovariancia. Ha a kovariancia negatív, ami előfordulhat abban az esetben, ha szűkös 

erőforrásokért verseny folyik. Ebben az esetben a pozitív egyedi szelekció a csoportteljesítmény csökkenésével 

jár. Az oka az,hogy vannak gének, melyeknek előnyös hatásuk van az egyedre, de a csoportbeli viselkedésére és 

így a csoportra hátrányosan hat. Mindez kiküszöbölhető viszont, ha a csoportot tekintjük a szelekció 

egységének. 

Δμ=(i/ζ)[dζ2A+(da)ζ2A aζ2A], ahol aζ2A a csoportbeli viselkedést meghatározó additív genetikai variancia. 

Ebben az esetben mivel a képlet minden tagja pozitív, a Δμ mindig pozitív. Tehát az egyed helyett a 

csoportteljesítményre végzett szelekció a populáció teljesítményét növeli. Griffing (1967) azt is igazolta, hogy 

csoportszelekcióval olyan génekre is végezhető szelekció, amiknek negatív egyedi, de pozitív csoporthatásuk 

van, amik altruista, önfeláldozó tulajdonságokban mutatkoznak meg. Griffing (1967) azt is bemutatta, hogy a 

csoportnagyság növekedésével a csoportgéneknek egyre nagyobb a szerepük. Tehát olyan tartási körülmények 

között, ahol nagy a csoportméret nagyobb előrehaladás érhető el a kompetitív (versenyző) gének 

gyakoriságának csökkentésével, mint az egyedi teljesítményt javító gének gyakoriságának növelésével. Ha a 

csoport tagjai rokonok, egymással szembeni agresszivitásuk kisebb, együttműködési hajlandóságuk nagyobb, 

különösen jellemző ez nagy csoport esetén. 

A csoportszelekció baromfitenyésztési vonatkozásai 

Egy tojókísérletben a csoportteljesítményre végzett szelekció hatására a 68%-os első nemzedékbeli elhullási 

arány (72. hétig) a 6. nemzedékben 8,8%-ra csökkent. Csőrkúrtítást a szelektált csoportban nem végeztek, a 

kontrollt egyedi ketrecben helyezték el, ahol az elhullási arány 9,1%-os volt. Ezzel sikerült bizonyítani, hogy a 

csoportszelekció a csőrkurtítást szükségtelenné teszi. 



 GENOTÍPUS-GENOTÍPUS 

KÖLCSÖNHATÁS 
 

 76  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A csoport szelekció közvetett fiziológiai és viselkedési hatásai 

A csoportszelektált vonalak egyedinek egészségesebbé vált a tollazata, kevesebb harcias viselkedést mutattak. 

Ezzel bizonyítottá vált, hogy az egyedi szelekcióban „a legrátermettebb a túlélő” kiválasztási szempontja helyett 

a csoportszelekcióban a „a legalkalmasabb a túlélő” kiválasztási szempont kerül előtérbe. Ezzel az antiszociális 

viselkedés hátérbe szorítható. Egy szelekció eredményességének bemutatására gyakran alkalmazunk ellentétes 

irányokban szelektált vonalakat, melyeket néhány nemzedék után összehasonlítunk. Cheng és mtsai (2001) nagy 

és alacsony csoportteljesítményre szelektált vonalakat hasonlítottak össze, melynek főbb adatait a táblázat 

tartalmazza. 

 

1. táblázat 

W.M. Muir és H.W.Cheng (1999) után 

A nagy csoportteljesítményre szelektált jobb teljesítménymutatóval, életképességgel rendelkeztek mint az 

alacsony csoportteljesítményre szelektált egyedek. A szelekció immunológiai paraméterekre kifejtett hatását a 2. 

táblázat mutatja be. 

 

2. táblázat 

A csoportszelektált vonalakban szállításkor, állománykezeléskor, áttelepítéskor alacsonyabb heterofil:limfocita 

arányt tapasztaltak, ami alacsonyabb stresszre utal. A monociták is nagyobb arányban fordultak elő, s a plazma 

immunglobulin koncentrációjuk is magasabb. Ez bizonyítéka annak is, hogy a teljesítményszelekció az 

immunháztartást is befolyásolja. A csoportszelektált egyedek nyugodt, passzív viselkedésűek, könnyebben 

alkalmazkodnak a változó körülményekhez, a stresszorokhoz. A dopamin rendszer feltételezetten az egyik gátló 

rendszere a szaporodóképességnek. 
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Chapter 11. GENOTÍPUS X 
KÖRNYEZET KÖLCSÖNHATÁS 

Az állattenyésztésben egyre inkább előtérbe kerül az ökológiai szemlélet, amely egyrészt megköveteli a 

környezet védelmét, másrészt az állat igénye és a környezet összhangjának megteremtését. Az állattenyésztés 

nem lehet eredményes, gazdaságos, ha csak magas szintű tenyésztő munkát végzünk, és nem vagyunk 

figyelemmel arra, hogy az állat szervezetének kialakulására és működésére számos külső és belső tényező is hat. 

Az élő szervezet számára a környezet jelenti azt a közeget, ahol az élethez szükséges feltételeket (víz, táplálék, 

légkör stb.) megtalálja, ugyanakkor maga is környezetalakító és környezetalkotó tényező. 

Az állat és a környezete közötti kapcsolat nem állandó, hanem folyamatosan változó, de ugyanakkor egymásra 

mind jobban kiható folyamatot is jelöl. Megfigyelhető, hogy a nagy termelésre kitenyésztett, gyorsan fejlődő 

kultúrfajták nemcsak a nagy termelőképességüket hozták magukkal, hanem a környezettel szembeni fokozott 

igényességüket is. Ez azt jelenti, hogy a nagy termelőképességű egyedek csak a számukra megfelelő 

környezetben tudják a genetikai képességeiket kifejteni. 

Ahhoz, hogy az állatok igényeit jól összehangolhassuk a környezetükkel, ismerni kell az egyes állatfajok (fajták, 

típusok) optimális termelési környezettel szemben támasztott igényeit, a nagy termelés élettani feltételeit, és ezek 

kielégítésének módjait. Az ismeretek gyakorlati alkalmazásakor a gazdaságossági szempontokat is figyelembe 

kell venni. Ennek helyes mérlegelése különösen akkor igényel nagy körültekintést, amikor azt kell eldöntenünk, 

hogy „az állat alkalmazkodjon a környezetéhez, vagy az ember alakította környezet az állat igényeihez„ (HORN 

A. 1976), ugyanakkor valamely tényező hatása nemcsak magától a tényezőtől függ, hanem annak a szervezetnek 

a tulajdonságaitól is, amelyre hatott. Az élőlények a külső behatások folyamán maguk is aktívan viselkednek: 

vagy a hatások eredményét módosítják, vagy maguk is alkalmazkodnak a hatásokhoz. El kell fogadnunk, hogy 

minden fenotípus az élőlény genetikai lehetőségeinek és a környezetének kölcsönhatásából származik, ezért 

csak e két tényező együttes értelmezése vezethet eredményre. 

A genotípus - környezet kölcsönhatás statisztika szempontból azt jelenti, hogy a hatás nem additív, a teljesség 

nagyobb, mint a részek összege. Biológiai szempontból arról van szó, hogy az egyik esemény hat a másikra a 

történések során. A környezet pozitív és negatív irányban is módosítja a génhatásokat, vagyis kölcsönhatás van 

a genotípus és a környezet között, ami létrehozza a fenotípust. 

A genotípus és a környezet kölcsönhatása (interakciója) állatnemesítési szempontból gyakorlatilag azt jelenti, 

hogy az eltérő genotípusok eltérő környezeti hatásokra eltérő reakciókat mutatnak (Dohy,1999). Ennek 

következtében a genotípusok között mérhető fenotípusos különbségek megváltoznak, sőt az egyes genotípusok 

között a fenotípus alapján felállított sorrend (rangsor) is megváltozhat az eltérő környezeti feltételek hatására. 

Ezt az alábbi ábra szemlélteti. Az ábra alapján megfigyelhető, hogy ha 5 genotípust két (A és B) eltérő 

környezetben vizsgálnak, akkor termelésükre (fenotípusukra) az eltérő környezet milyen hatást gyakorolhat. 
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A genotípus x környezet interakció alapesetei [BRANDSCH nyomán ] 

Az I. esetben nincs kölcsönhatás, mivel a két környezetben a genotípusok sorrendje és a közöttük lévő 

fenotípusos különbség változatlan. 

A II. esetben a kölcsönhatás a fenotípusos különbség csökkenésében mérhető, a B környezetben az A 

környezethez képest. 

A III. esetben jelentősebb a kölcsönhatás, mert a genotípusok rangsora is megváltozott. 

A IV. eset szélsőséges interakciót mutat, amikor mind a sorrend, mind pedig a fenotípus értékek megváltoznak. 

Azonosnak tekintett környezetben is célszerű megvizsgálni és elemezni a genotípus környezet kölcsönhatást, 

ugyanis csak ilyen módon lehet választ kapni arra, hogy melyik egyed termel leggazdaságosabban adott 

környezeti feltételek mellett. 

A következő ábra azt szemlélteti, amikor négy eltérő genetikai képességű szubpopulációt azonos környezeti 

viszonyok mellett termeltetünk. A gyengébb képességű A és B csoport számára a környezetet lehetővé tette a 

genetikai képesség teljes kibontakozását, viszont a C és D csoportok genetikai képessége csak részben 

realizálódott (nem satírozott rész). Sőt a legnagyobb képességű, ennek megfelelően a környezettel szemben a 

legigényesebb és legérzékenyebb D csoport fenotípusos értéke alatta maradt a B és a C csoporténak. A B és a C 

csoport fenotípusosan egyenlő értékűnek látszik (azonos átlagtermelésű), jóllehet genetikai képességeik eltérőek 

(jelentőségét lásd tenyészértékbecslés). 

 

Az ábra azon túl, hogy bemutatja a genotípus x környezet interakció bizonyos eseteit, a döntéshozatalban is 

segít. Általánosabb gyakorlat ugyanis, hogy a meglévő környezethez kell megválasztanunk az abba illő 

genotípust, vagyis azt, amelyik az adott környezeti feltételek között a leggazdaságosabban termel. Az A és a D 

genotípusok egyértelműen kizárhatóak, hiszen a másik két genotípushoz képest – bár más okok miatt – 

mindkettőnek kisebb a fenotípusa, vagyis a termelése. Ebben a környezetben a B, vagy a C genotípusok közül 

választhatunk, attól függően, hogy milyen szemléletet követünk. A B genotípus, amelynek a C genotípushoz 

viszonyítva szerényebb a genetikai értéke, következésképpen a kereskedelmi értéke is kisebb kell, hogy legyen, 

adott környezetben 100%-os mértékben képes realizálni genetikai képességeit, vagyis a leggazdaságosabban 

termel. Ezzel szemben a C genotípusnak – melynek nagyobb a genetikai értéke, így ebben a környezetben nem 

termel a teljesítőképessége felső határán – még vannak kiaknázatlan tartalékai. Ha figyelembe vesszük, hogy élő 

szervezetről van szó, akkor a döntéskor számolnunk kell azzal is, hogy a teljesítőképesség felső határán nem 

lehet hosszú ideig termelni maradandó károsodás nélkül. Ugyancsak számolnunk kell a környezeti feltételek 

kedvező, vagy kedvezőtlen változásának lehetőségével. 
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Összefoglalva, a hosszú hasznos élettartam és a technológiai tűrés miatt a gyakorlatban szükség van egy 

bizonyos képesség-többletre, vagy másként genetikai lépéselőnyre. Ezért a C genotípus tekinthető adott 

környezetben megfelelőnek. Ugyanakkor annak meghatározása, hogy mekkora legyen a genetikai lépéselőny, a 

mindenkori, és a tervezhető ökonómiai ökológiai feltételek gondos mérlegelésével becsülhető csak meg. 

A kutatók között általános az a vélemény, hogy az additív génhatások által determinált, nagy h2-értékkel 

jellemezhető tulajdonságok kevésbé mutatják az interakció jelenségét, mint a kis h2-értékű tulajdonságok. 

Az interakció elsősorban akkor nyilvánul meg, ha a különböző populációk genotípusában, valamint a környezeti 

tényezőkben jelentős eltérés van. A kölcsönhatást előidéző környezeti tényezők között kétségkívül a 

takarmányozás a legmeghatározóbb, de fontos az éghajlati tényezők, anyai hatások, a szociális környezet és az 

ökonómiai tényezők szerepe is. 

1. A genotípus – környezet (genotípus x környezet) 
kölcsönhatás értékelése 

A genotípus x környezet kölcsönhatásnak a gyakorlatban számos esete lehet, amelyek különböző módon 

befolyásolhatják az egymástól eltérő genotípusú állományok teljesítményeit, és interakciót okozhatnak. 

A genotípus x környezet kölcsönhatások vizsgálata történhet 

- variancia analízissel, 

- korrelációszámítással, és 

- rangsorváltozás alapján. 

1.1. A genotípus x környezet kölcsönhatások vizsgálata variancia 
analízissel 

A variancia analízis során többtényezős modellt alkalmazunk, amely lehetővé teszi a genetikai, a környezeti 

hatás és a kettő kölcsönhatásának értékelését: Genotípus hatás (G), Környezet hatás (E), Kölcsönhatás (G x E) 

az alábbi táblázat szerint: 

A variancia analízis szerint akkor van genotípus x környezet kölcsönhatás, ha arra szignifikáns értéket kapunk. 
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Variancia táblázat 

A variancia analízis során különböző modelleket alkalmazhatunk attól függően, hogy a teljesítmény, a rangsor, 

vagy mind a kettő változik. 
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A fix és véletlen hatások változhatnak a vizsgálat céljától és a rendelkezésre álló adatbázistól függően. 

I. A genotípus fix, a környezet véletlen hatás 

- Fajta x Állomány, Év,Évszak (H-Y-S) kölcsönhatás. 

- Melyik fajta a legstabilabb adott környezetben? 

II. A genotípus véletlen, a környezet fix hatás 

- Mekkora a genetikai variancia a specifikus környezethez való alkalmazkodásban? 

- Elő lehet állítani pl. brojler vonalakat az USA-ban Dél-Amerika, vagy Afrika számára? 

III. A genotípus fix, a környezet fix hatás 

- Az egyes típusokat (fajtákat) különböző körülmények között hasonlítunk össze. 

- A sorrend változás mutatja a genotípus x környezet kölcsönhatást. 

- Kiválasztjuk a legmegfelelőbb típust, fajtát az adott környezethez. 

IV. A genotípus véletlen, a környezet véletlen hatás 

- Az adott környezetben kapott teljesítmény és rangsor nem biztos, hogy igaz lesz más környezetben. 

- Körültekintően kell eljárni a fajta és típus, a tenyészállat megválasztása során. 
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Chapter 12. A szelekciós 
előrehaladás becslése több 
tulajdonságra végzett szelekció 
esetén 

A több tulajdonságra végzett szelekció esetében az elérhető szelekciós előrehaladás függ a tulajdonságok közötti 

korrelációtól. A két tulajdonság közötti fenotípusos korreláció közvetlenül mérhető, és tulajdonságok közötti 

genetikai és környezeti korrelációk alkotják. (Emlékeztetőül, a két tulajdonság közötti korreláció az 

r=cov(X,Y)/(ζx*ζy) képlettel számítható ki.) A különböző korrelációs viszonyokat a 12.4.-es árba szemlélteti. A 

két tulajdonság közötti fenotípusos korrelációt rP jelöli. A genetikai korreláció (rA) a két tulajdonság 

tenyészértékei közötti korreláció, míg a környezeti korreláció (rE) a környezeti hatások közötti összefüggést 

adja meg. 

 

12.4. ábra: A különböző korrelációk viszonyai. 

Korreláció okozta szelekciós előrehaladás 

Amikor két tulajdonság között genetikai korreláció van, az egyik tulajdonságra történő szelekció változást idéz 

elő a másik tulajdonságban is. Ilyen esetekben beszélhetünk korreláció okozta szelekciós előrehaladásról. Az 

előrehaladás számítása két tulajdonság (X és Y) esetében az alábbiak szerint történik: 

Az Y tulajdonságban, az X tulajdonságra történő szelekció okozta előrehaladást az Y tulajdonság 

tenyészértékeinek az X tulajdonság tenyésztértékeiből számított regressziós egyenlettel határozhatjuk meg. 

Ekkor a regressziós egyenletben a meredekség (r) az alábbiak szerint alakul: 

 

Mivel a tenyészértékek átlaga mindkét tulajdonságban nulla, az Y tulajdonság X tulajdonságon alapuló 

regressziós egyenlete a következőképpen alakul: 

 

A szelekcióban részt vevő X tulajdonságban a szelekciós előrehaladás 
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ahol 

 

Az X tulajdonságban tapasztalható szelekciós előrehaladás az X tulajdonságban bekövetkező tenyészérték-

változással egyenlő, így Y tulajdonságban a korreláció okozta szelekciós előrehaladás: 

 

A 

 

összefüggést behelyettesítve: 

 

Korreláció okozta szelekciós differenciál 

Amennyiben az X tulajdonságra végzünk kiválasztást, az Y tulajdonságban korreláció okozta szelekciós 

differenciált érzékelhetünk, ha az Y és X tulajdonságok között fenotípusos korreláció van. Fontos, hogy a 

korreláció okozta szelekciós differenciál generáción belüli változást jelent. Ebből csak akkor lehet generációk 

közötti változás, ha a két tulajdonság között van genetikai korreláció. 

Indirekt szelekció 

Egy adott tulajdonság átlagértéke kétféleképpen változtatható meg: 

• Közvetlenül a tulajdonságra irányuló kiválasztással (SzEX), 

• Korreláció okozta, másnéven közvetett szelekcióval, amikor más, vele korrelációban lévő tulajdonságra 

folytatunk kiválasztást (KSzEX) 

Az átlagban bekövetkező változás nagysága a következő formulával becsülhető: 

 

A képletből következik, hogy az X tulajdonságban a korreláció okozta szelekciós előrehaladás nagyobb a 

közvetlen szelekcióval elérhető szelekciós előrehaladásnál, ha iy*rA*hy>ix*hx , vagy ha 

• Az Y tulajdonság örökölhetősége magasabb, mint az X tulajdonságé, és a két tulajdonság közötti genetikai 

korreláció szoros. Ez akkor lehet fontos, ha az X tulajdobság mérése nehézkes, míg az Y tulajdonság könnyen 

mérhető. 

• Az Y tulajdonság szelekciós intenzitása sokkal magasabb, mint az X tulajdonságé. Ilyen eset lehet, ha az Y 

tulajdonság mindkét ivarban mérhető, míg az X csak az egyikben. 

Általánosított többtulajdonságos szelekciós előrehaladás 

A szelekciós előrehaladás számításában többtulajdonságra irányuló szelekció esetében a tulajdonságok közötti 

fenotípusos és genetikai korrelációk is szerepet kapnak. Vegyünk n tulajdonságot, amelyekre kiválasztást 

végzünk, és a tulajdonságok szelekciós differenciáljait egy SzD oszlopvektorba foglaljuk: 
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Hasonlóan határozzuk meg a fenotípusos és genetikai kovariancia mátrixokat, P-t és G-t, amelyek ij eleme az i 

és j tulajdonságok közötti fenotípusos (genetikai kovariancia). Vegyük észre, hogy a kovariancia mátrixok 

fődiagonálisában a tulajdonságok varianciái állnak. Például két tulajdonság esetén: 

 

és 

 

Legyen R a szelekciós előrehaladások oszlopvektora, ahol a vektor i. eleme, Ri az i. tulajdonságban egy 

nemzedéken keresztül tartó szelekció nyomán elérhető szelekciós előrehaladást jelöl. 

A szelekciós előrehaladás képlete így az alábbiak szerint alakul: 

 

Ezt az egyenletet gyakran többdimenziós szelekciós előrehaladás egyenletének is hívják. Emlékezhetünk rá, 

hogy egy tulajdonságra végzett szelekció esetében a szelekciós előrehaladás az 

 

képlettel számítható. A többdimenziós esetben a genetikai és a fenotípusos varianciák helyett a megfelelő 

(ko)variancia mátrixokat helyettesítjük be, a mátrixok inverzét és szorzását alkalmazzuk. 
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Chapter 13. HOSSZÚTÁVÚ 
SZELEKCIÓ 

A rövid távú szelekciónál már elhangzott, hogy a helyes szelekció során a tenyészcélnak leginkább megfelelő 

egyedeket válogatjuk ki továbbtenyésztésre, és reméljük, hogy a kiválogatott szülők által létrehozott 

ivadéknemzedék genetikai értéke felülmúlja a teljes, válogatatlan szülői értéket. Amennyiben ezt a kiválasztást 

több nemzedéken át folytatjuk, a kiindulási allélgyakoriságoktól függően kezdetben az allélgyakoriság 

megváltozásával párhuzamosan csökkenhet vagy nőhet a genetikai variancia. Amennyiben feltételezzük, hogy a 

populációban nincs sem migráció, sem mutáció, a genetikai variancia a kiindulástól végső soron csökkenni fog. 

Végül, több nemzedék után, amikor a kedvező allélok fixálódnak az állományban, és a megfelelő génhelyeken 

eltűnik a genetikai variancia, elérjük az un. szelekciós korlátot, vagy szelekciós limitet. Ha a tulajdonságot 

egymástól eltérő hatást kifejtő allélok is befolyásolják, kezdetben nagy szelekciós előrehaladás érhető el a 

nagyobb hatást kifejtő géneknek köszönhetően, majd a kisebb hatást kifejtő allélok miatt egy sokkal hosszabb 

ideig tartó lassabb előrehaladás fog bekövetkezni. A lassú előrehaladás miatt nehéz egyértelműen kijelenteni, 

mikor érjük el a szelekciós korlátot. Amikor a kiindulási populációs genetikai varianciája kimerül, az új 

mutációk hatása kiemelten fontos lesz a folyamatos szelekciós előrehaladás biztosításában. 

 

14.1. ábra: Hosszú távú szelekciós előrehaladás változása négy hipotetikus populáció esetében 

A 14.1. ábra négy populációban mutatja be a hosszú távú szelekciós előrehaladás mértékét ugyanolyan 

kiindulási h2 és különböző lókuszszám esetében. Az első néhány nemzedékben mindegyik hasonlóan változik. 

Az ötödik generációtól a 10 és 25 lókuszra irányuló szelekcióban annyira megváltozik az allélgyakoriság, hogy 

csökken az előrehaladás, míg 250 lókusz esetében 20-25 nemzedéken keresztül szinte konstans a szelekciós 

előrehaladás. A „vegyes” (5 nagy hatású, és 125 kis hatású lókusz) populáció a 3.-7. generációkban nagyobb 

előrehaladást mutatott, mint a többi állomány. 
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14.2. ábra: Hosszú távú szelekciós előrehaladás változása ellentétes irányú szelekciók esetén 

A kedvező allél domináns módon öröklődik, az egyes genotípusok AA:Aa:aa, fenotípusos értékek 2a:2a:0. A 

tulajdonságot 25 lókusz befolyásolja, a: 2,82 és pA=0,8 minden lókuszon. A szelekcióban a legjobb 

(leggyengébb) 20%-ot választják ki. Minden allél fixálódása után a szelekciós limit 141. 

Amennyiben a kívánatos tulajdonság alléljai dominánsak, a szelekciós előrehaladás lényegesen csökken a 

kívánatos allélok elterjedésével, jelezve a homozigóta recesszív genotípus ritkaságát. Az ilyen esetekben az 

előrehaladás lecsökkenése szelekciós korlát elérését sugallhatja. A 14.2-es ábrán látható, hogy a fordított irányú 

szelekció gyors előrehaladást tesz lehetővé. 

Egy lókusz hatása 

Egyetlen lókusznak a szelekciós előrehaladáshoz adott hozzájárulása több genetikai paramétertől is függ: pl. 

kiindulási allélgyakoriságok, az allélok közötti dominanciaviszonyok a génhatások. Ebben az alfejezetben 

megnézzük, hogyan befolyásolják ezek a hatások a hosszú távú szelekciós előrehaladást egy kétallélos 

rendszerben, ahol nincs drift, mutációs és episztázis. Ez a kiindulási modell megmutatja az előrehaladás 

dinamikáját, és alapul szolgál a driftet és a mutációt figyelembe vevő elméleteknek. 

Induljunk ki egy kétallélos rendszerből. Irányító szelekció esetén legyen a kívánatos allél az ’A’, a genotípusok 

aa:Aa:AA, a hozzájuk tartozó fenotípusos értékek: 0:a(1+k): 2a. tételezzük fel, hogy a genotípusok Hardy-

Weinberg egyensúlyban vannak, az egyed teljes fenotípusos megjelenéséhez a lókusz p (’A’ allélgyakorisága) 

függvényében járul hozzá. A hozzájárulás a következőképpen számítható: 

 

A 14.3. ábrán a lókusz teljes hozzájárulását mutatjuk be ha az ’A’ allél additív (k=0), ha domináns (k=1), és ha 

recesszív (k=–1). A teljes előrehaladás akkor a legnagyobb, ha ’A’ recesszív és ritka allél, míg akkor a 

legkisebb, ha ’A’ domináns és nagy a gyakorisága. 
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14.3. ábra: Az allélgyakoriság változásának hatása az előrehaladásra 

A szelekciós előrehaladás aktuális dinamikájának közelítéséhez az allélgyakoriságok változásának időbeli 

követése szükséges. Ha a tulajdonság normális eloszlású, az allélgyakoriság változása megközelítőleg i(α*/ζz)p 

lesz, ahol p a A allél gyakorisága, és α* a kifejeződése. Ez a közelítés gyengének tekinthető, mivel feltételezi, 

hogy az allélgyakoriság-változás csak kismértékű lesz. Feltételezi továbbá, hogy az episztázis és a genotípus-

környezet interakció mértéke elhanyagolható. Véletlen párosítást feltételezve az allél hatása megegyezik annak 

átlagos kifejeződésének mértékével. 

Az 

 

behelyettesítve az allélgyakoriság-változás képletébe az alábbi összefüggést kapjuk: 

 

Többféle eredményt mutatunk be egy olyan modell felhasználásával, ahol a aa:Aa:AA genotípusok fitnessz 

értékei 1:1+s(1+h):1+2s. gyenge szelekció esetén (ha |s| és |sh| << 1) a modellben az allélgyakoriság változása 

 

Ezt az előző egyenlettel összevetve megfigyelhetjük, hogy egy irányító szelekció alatti QTL szelekciós 

együtthatója közelítőleg 

 

Ezért kezdeti közelítésként az adott tulajdonságot csak kismértékben befolyásoló QTL allélgyakoriság-

változásának dinamikáját a fenti konstans fitnessz írja le. Genetikai kapcsoltság és/vagy episztázis esetében ezek 

a fitnesszértékek a háttérben lévő genotípus változásának megfelelően változnak. A fitnessz ezek nélkül is 

változna, mivel a szelekcióban szereplő tulajdonság fenotípusos varianciájának változása is hatással van rá. Ez a 

nagyhatású allélok esetében a nagyobb probléma. Ha a lókusznak csak kis hatása van, ha egy másik lókuszon a 

szelekció (és/vagy drift) miatt génfixálódás történik, a tulajdonság fenotípusos varianciája (rendszerint) csökken, 

ami megnöveli a szelekciós együtthatót (|s|). Ennek a tényezőnek a hatása nem jelentős, kivéve, ha az 

örökölhetőségi érték magas. 

Az előzőekben megadott közelítő fitnessz értékek betekintést adnak egy szelekcióban szereplő QTL alléljának 

viselkedésébe. Például egy additív (kis hatású) QTL, amely befolyásolja az irányító szelekcióban szereplő 

tulajdonságot, megközelítőleg az s=ia/ζz additív fitnesszel rendelkező lókuszhoz hasonlóan viselkedik. 
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Amennyiben a lókusz overdominanciát (k>1) mutat a tulajdonságban, akkor irányító szelekció esetén a lókusz 

overdominanciát mutat a fitnesszben is és 

 

A QTL allélgyakoriságában történő változás stabilizáló szelekciós esetében sokkal bonyolultabb, mivel a 

közelítéshez a lineáris egyenlet nem megfelelő, ebben az esetben a négyzetes tagot is figyelembe kell venni. 

Hosszútávú szelekcióval összefüggő kísérletek áttekintése 

A fenti elmélet azt sugallja, hogy a szelekció alatt lévő populációkban a szelekciós előrehaladás egyenletes, és 

végső fokon (új mutációk hiányában) a szelekciós plafont közelíti, ahogy a kiindulási populáció genetikai 

varianciája kimerül. Sajnos ez az egyszerű képlet sok esetben nem igaz. A szelekciós előrehaladás sok esetben 

nem egyenletes, rövid időre néha felgyorsul, annak ellenére, hogy már több nemzedék óta folyik a szelekció. 

Akkor is kialakulhatnak szelekciós korlátok, ha még van szignifikáns additív variancia a szelektálandó 

tulajdonságban. A különböző kísérletek bemutatás előtt következzék néhány megjegyzés az aktuális szelekciós 

korlátokról és a szelekciós előrehaladás tartamáról. 

A szelekciós korlát és a teljes szelekciós előrehaladás felének eléréséhez szükséges idő becslése 

Mivel a szelekciós plafont aszimptotikusan közelítjük, az elérésének időtartamát rendszerint a szelekciós 

előrehaladás a teljes szelekció felének eléréséhez szükséges idő mérésével jellemezzük. Ahogyan a rövidtávú 

szelekciónál is volt szó róla korábban, ezeket a paramétereket különböző görbék illesztésével lehet becsülni. 

James (1965) javaslata szerint az összesített szelekciós differenciál mérésére a t nemzedékszámot alapul véve 

egy exponenciális görbe illeszthető: 

 

ahol e a becslési hiba. A három független változót (a, b, ) az adatokból becsülhetjük, legtöbbször a legkisebb 

négyzetek módszerével. A hasonló modellek általános problémája, hogy mivel a szelekciós plafont a kiindulási 

adatokból becsli, a különböző modellek nagyon eltérő eredményeket adhatnak. 

Végül néhány záró megjegyzés. Először is figyelembe kell venni az adott skála fontosságát. Sok folytonos 

tulajdonság esetében az alsó szelekciós korlátként szerepelhet a nulla, így azoknak mindig van alsó korlátjuk. Ez 

a logaritmikus skálára már nem igaz. Másik probléma annak eldöntése, hogy valóban a szelekciós limitet értük-e 

el? Például nagyon lassú genetikai előrehaladás esetén, amikor a recesszívek minden nemzedékben kihasadnak, 

úgy tűnhet elértük a szelekciós korlátot, miközben még számottevő variancia van jelen az állományban. 

Végül, a szelekciós korlátnak az additív genetikai variancia kimerülése okozta elérését a mutáció megnehezíti. 

Sok hosszú távú kísérlet csak a kísérletet végző szemszögéből nézve hosszú távú, ritkán lépi túl a 40 generációt. 

Hosszabb időintervallumok esetén a mutáció figyelembe vétele egyre fontosabbá válik, és a vizsgált szelekciós 

limitek csak a viszonylag rövid időintervallumoknak köszönhetőek. 

A hosszútávú szelekciós kísérletek általános jellemzői 

A hosszútávú szelekciós kísérletek tapasztalatai az alábbiakban foglalhatóak össze röviden: 

1. A szelekciós limit elérésekor a fenotípus átlaga több szórásegységnyire van az eredeti átlagtól. 

2. A szelekciós előrehaladás egyenetlen lehet. Gyakran megtörténik, hogy több nemzedéken át történő szelekció 

után a szelekciós előrehaladás mértéke növekszik. Az additív genetikai és a fenotípusos variancia is növekedhet 

az előrehaladás bizonyos szakaszaiban. 

3. A reprodukciós fitnessz rendszerint csökken a szelekció előrehaladtával. 

4. A legtöbb populáció eléri a szelekciós limitet. A szelekciós limit látszólagos elérése a rövid időintervallum, 

és/vagy az alacsony populációméret miatt lehet a legtöbb kísérletben. 

5. A látszólagos szelekciós limit elérésekor is számottevő additív genetikai variancia lehet a szelekció alatti 

tulajdonságban. 
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Fontos megjegyezni, hogy a hosszútávú szelekciós kísérletek minden esetben torzítanak. Az ellenőrzött keretek 

között folytatott 20 generációt meghaladó kísérletekben mindössze csak ecetmuslicát, lisztbogarat, egeret, vagy 

kukoricát használnak, bár vannak eredmények baktériumokra és vírusokra vonatkozóan is. A hosszútávú 

szelekciónak további problémája, hogy bár több háziasított állaton és növényen is végezték, a valódi szelekciós 

célok az idők során folyamatosan változnak, a tenyésztő mindig több (gyakran változó) jellemzőre végzi a 

kiválasztást. Ez szembehelyezkedik az egyetlen tulajdonságra fókuszáló kísérleti módszerrel. A gyakorlatban 

történő több tulajdonságra is irányuló szelekció csökkenti a szelekciós nyomást. 

A variancia növekedése és a gyorsított szelekciós előrehaladás 

Az idealizált hosszútávú szelekciós előrehaladással szemben támasztott előzetes várakozásokkal ellentétben a 

fenotípusos és az additív genetikai variancia gyakran növekszik a szelekciós előrehaladás során, ami gyakran a 

szelekciós előrehaladás ugrásszerű megnövekedéséhez vezet. Ennek az egyik kézenfekvő magyarázata az 

alappopulációban meglévő, a szelekciós célnak kedvező, ritka allélok jelenléte lehet. 

Nagyhatású allélok jöhetnek létre a mutációval a szelekciós kísérlet ideje alatt, ugrásszerű növekedést okozva az 

előrehaladásban a kísérlet teljes időszakában. Erre Yoo (1980) kutatási eredménye jó példa, amelyben 6 

ecetmuslica vonalat hozott létre, amelyekben a hasi sörték számának növelésére végzett szelekciót 80 

generáción át. A hat vonalból ötnél 20 generáción át tartó szelekció után a szelekciós előrehaladás ugrásszerű 

megnövekedéséről számolt be, amelyet minden esetben kapcsolatba tudott hozni egy nagyhatású allél 

megjelenésével. 

A természetes és a mesterséges szelekciós közötti ellentétek 

Gyakran tapasztalható, hogy a mesterséges szelekció hatására a fitnessz összetevői (például az életképesség és a 

szaporaság) drámaian leromlanak. Akár teljes vonalak is kihalhatnak a fitnessz extrém csökkenése miatt. Több 

oka is van ezeknek a csökkenéseknek, amelyeknek teljesen eltérő hatása van a hosszútávú szelekciós 

előrehaladásra. 

1. A szelekció növeli a beltenyésztettséget, ami a káros allélok fixálódásához vezethet. Egyszerűen fogalmazva, 

a beltenyésztés szignifikáns beltenyésztéses leromlást okoz. 

2. A mesterséges szelekcióban kívánatos allél genetikai kapcsoltságban lehet más allélokkal, amelyek a 

fitnesszre nézve károsak. Ez nagy létszámú (végtelen) populációkban megszűnik, a kis lészámú állományokban 

azonban a kapcsolatság miatt a káros allélok is fixálódhatnak. 

3. A mesterséges szelekcióban kívánatos allélnak a fitnesszre vonatkozóan káros hatásai lehetnek. Lehetséges, 

hogy a kiválasztott tulajdonság a természetes szelekcióban is szerepel. Másik eset, ha a vizsgált jellemzőt 

meghatározó allélnak pleiotropikus hatása van egy a természetes szelekcióban szereplő jellemzőre. 

Milyen hatásai lehetnek a különböző fitnessz csökkentő tényezőknek a szelekciós előrehaladásra? A szelekció 

okozta beltenyésztettség a véges populációméret következménye, a hatásának a populációméret növelésével 

gyorsan el kellene tűnnie, kivéve ha a káros allélok már fixálódtak. Az beltenyésztettség a szelekciós korlátot is 

befolyásolja, amennyiben a szelektált vonal szaporasága és/vagy életképessége olyan mértékben lecsökken, 

hogy a további szelekció nehézzé válik. 

Ha a tulajdonságot meghatározó lókusz hatással van a fitnesszre is (akár közvetlenül és/vagy mert 

kapcsolatságban van egy a fitnesszt befolyásoló lókusszal), az előrehaladás várhatóan eltűnik a szelekció 

szüneteltetésekor, feltéve, ha a fitnesszt csökkentő allélok nem fixálódtak. Az előrehaladás romlása azonban 

nem feltétlenül azt jelenti, hogy a fitnessz hatások fontosak. Például csekély romlás várható, amikor az 

episztázis és/vagy az anyai hatás jelen van. 

A szelekciós limit sajátosságainak jellemzése 

Hogyan viselkedik a szelekciós korlát a mesterséges szelekciós kísérletekben? A látszólagos szelekciós korlát 

elérésekor van valamilyen genetikai variancia az állományban, és ha igen, annak van additív komponense? A 

hosszútávú szelekciós kísérletekből általános következtetésként megállapítható, hogy a látszólagos szelekciós 

korlát elérésekor jellemzően még van szignifikáns genetikai variancia a populációban. Ez már csak azért is 

meglepő, mivel a legtöbb kísérletben alacsony populációmérettel dolgoznak, és az ebből következő driftnek 

eliminálnia kellene a legtöbb varianciát. Vannak olyan kísérletek is, ahol még nem érték el a szelekciós korlátot. 

Ilyen az Illinois-ban folyó kukorica kísérlet, amelyet 1896-ban kezdtek el, és még jelenleg is tart. Az 

olajtartalom növelésére irányuló szelekcióban 90 generáció után sem érték el a szelekciós korlátot, az alacsony 
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olajtartalomra történő szelekció 87 nemzedék után állt le, mivel a nullához közeli olajtartalom miatt nem tudtak 

különbséget tenni az egyedek között. 

Amikor az előrehaladás látszólag elérte a szelekciós korlátot, több stratégia is létezik ennek a korlátnak az 

áttörésére, és további előrehaladás elérésére. Ahogy már előzőleg is említetük, a szelekciónak a néhány 

nemzedéken át történő szüneteltetése, majd irányító szelekció végzése megtörheti a különböző lókuszok közötti 

genetikai kapcsoltság miatt létrejövő szelekciós korlátot. Hasonlóképpen, ha a szelekciós korlátot a természetes 

és a mesterséges szelekció közötti egyensúly okozza, a mesterséges szelekció arányának növelésével további 

előrehaladást érhetünk el. Ha a szelekciós korlát a genetikai variancia hiánya miatt lép fel, a különböző vonalak 

keresztezésével további varianciát vihetünk az állományba. Ez különösen akkor igaz, ha a driftnek nagy 

jelentősége van. 

A hosszútávú szelekciós előrehaladás véges populációkban 

A kívánatos allélok fixálódásának valószínűsége 

A fenti egy lókuszra vonatkozó eredmények végtelen (kellően nagy) populációméretet feltételeznek, így minden 

kívánatos allél fixálódik. Mivel a szelekciós kísérletekben a populációméret viszonylag alacsony, a driftnek 

szignifikáns szerepe lehet az allélgyakoriságok alakulásában. Ha a aa:Aa:AA genotípusok additív fitnessz 

értékei rendre (1:1+s:1+2s), a q0 allélgyakorisági értékről induló A allél fixálódásának valószínűsége u(q0), 

Kimura (1957) szerint: 

 

amikor 

 

Mivel egy semleges allél fixálódásának valószínűsége q0 (a kezdeti allélgyakorisága), a szelekció akkor képes 

felülmúlni a drift hatását, amikor u(q0) szignifikánsan eltér q0–tól, míg a drift kerül fölénybe, amikor 

 

Vannak olyan esetek, amikor annak ellenére, hogy a szelekció dominál a drifttel szemben, a fixálódásnak a 

valószínűsége nagyon csekély (1>>u(q0)>>q0). A fenti egyenletből levezethető, hogy az allél fixálódásának 

esélye 0,7-nél nagyobb, ha 

 

és a fixálódás esélye meghaladja a 0,93-at, ha a fenti mennyiség 1-nél nagyobb. Ez az egyenlet átrendezhető, 

hogy az allél fixálódásának valószínűsége akkor haladja meg a 0,7-et, ha a kezdeti allélgyakoriság kellőképpen 

magas: 

 

ezért ha a kezdeti allélgyakoriság és a standardizált allélhatás (q0|a|/ζz) szorzata kellőképpen alacsony, a drift 

következtében az allél könnyen elvesződhet, annak ellenére, hogy a szelekciós nyomás magas. Ha az effektív 

populációméret és a szelekciós intenzitás is alacsony, csak a nagyhatású és/vagy közepes-magas kiindulási 

allélgyakoriságú allélok fixálódására van esély. Ahogy nő az effektív populációméret és a szelekciós intenzitás, 

a kisebb hatású és/vagy alacsonyabb kiindulási gyakoriságú allélok fixálódásának esélye is növekszik. 

Robertson szelekciós korlát elmélete 
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A végtelenített modellek esetében Robertson egy nagyon egyszerű összefüggést talált a várható szelekciós 

előrehaladás, a kezdeti szelekciós előrehaladás és az effektív populációméret között. Általánosítva azt találta, 

hogy a várható szelekciós előrehaladás t. generációban megadható az alábbi összefüggéssel: 

 

ami alapján a teljes szelekciós előrehaladás várható korlátja: 

 

Ez az összefüggés a teljes szelekciós előrehaladás felső korlátja, mivel a kiindulási szelekciós előrehaladás 

(R(1)) sokkal nagyobb, mikor a szelekció dominál a drifttel szemben, így azt az effektív populációméret 

kétszeresével megszorozva túlbecsüljük a teljes szelekciós előrehaladást. 

A másik érdeklődésre számot tartó mérőszám a teljes szelekció felének eléréséhez szükséges idő várható értéke, 

a t0,5. Ez az érték mutatja meg, hogy hány nemzedékre van szükség a teljes szelekciós előrehaladás felének az 

eléréséhez. Az 

 

egyenletből kifejezve a várható időtartam: 

 

Ez újfent egy felsőbecslés, mivel a teljes szelekció felének eléréséhez szükséges idő csökken, ahogy az effektív 

populációméret nő. Kísérletek eredményeiben a kapott érték lényegesen alacsonyabb, mint számított várható 

érték, ami azt sugallja, hogy a szelekciós előrehaladás nagyobb aránya a kedvező allélok szelekció okozta 

fixálódásának a következménye, mivel a szelekció (ha fölényben van) sokkal gyorsabban változtatja meg az 

allélgyakoriságot, mint a drift. 

Egy lényeges ponthoz érkezünk, ha a szelekciós korlát képletét 

 

alakban írjuk fel. Vegyük észre, hogy a ζ2A(0)/ζz állandó, míg a szelekciós intenzitás jelentősen befolyásolja az 

effektív populációméretet. Így amikor kevés egyedet választunk ki, nagy lesz a szelekciós intenzitás, de 

alacsony lesz az effektív populációméret. Hasonlóképpen, sok egyed kiválasztásával nagyobb lesz az effektív 

populációméret, de csekély lesz a szelekciós intenzitás. Ezért a hosszútávú szelekciós előrehaladás 

maximalizálására az szorzatot kell maximalizálni. Robertson szerint ezt a rendelkezésre álló egyedek felének 

(p=0,5) kiválasztásával érhetjük el. 

Robertson elméletén alapuló kísérletek eredményei 

Robertson elmélete a szelekció kezdetekor az alappopulációban meglévő varianciából várható szelekciós 

előrehaladásra érvényes. A szelekciós kísérletekben gyakori kis létszámú populációkban könnyen elkülöníthető 

a kezdeti variancia kimerülése és az új mutációk okozta előrehaladás-növekedés, mivel az utóbbi sokkal több 

nemzedék eltelte után jelenik meg, mint amennyi a kezdeti variancia kimerüléséhez szükséges. A nagy 

populációk esetében a szelekciós előrehaladás két okozójának elkülönítése sokkal nehezebb. Ezért Robertson 

elméletének legtöbb tesztelése kis populációkra vonatkozik. 

A ténylegesen vizsgált szelekciós korlátok és a teljes szelekció felének eléréséhez szükséges idő jelentősen a 

Robertson elméletéből becsült értékek alatt van, ahogy a 14.1.-es táblázatban is látható. Ezek az ellentétek a 

valóság és az elmélet között nem váratlanok. Robertson elmélete feltételezi, hogy a szelekciós korlát elérésekor 

a genetikai variancia már megszűnt, és az allélok minden lókuszon fixálódtak. Ahogyan már korábban láttuk, a 

szelekciós korlátot még meglévő szignifikáns additív genetikai varianciánál is elérhetjük, amennyiben a 

természetes és a mesterséges szelekció szembeáll egymással. Továbbá, a szelekciós korlátra és a teljes szelekció 
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felének eléréséhez szükséges időre vonatkozó becslések felső korlátok. Az effektív populációméretet is 

rendszerint túlbecsülik, mivel egyszerűen a kiindulási szülők számát veszik effektív populációméretként. 

 

14.1. táblázat: Különböző tulajdonságok mért és becsült szelekciós korlátjai és a teljes szelekció felének 

eléréséhez szükséges idők laboratóriumi egérpopulációkban. Falconer (1977), Eisen (1975) és Hanrahan et al 

(1973) nyomán. 

A mutáció okozta szelekciós előrehaladás 

Az előzőekből már egyértelműen kiderült, hogy a kezdeti variancia és a mutáció egyaránt részt vesz a szelekciós 

előrehaladás alakításában. Az előrehaladás azon összetevőjét fogjuk hosszútávú szelekciós előrehaladásnak 

tekinteni, amelyik a szelekció kezdetén az alappopuláció kezdeti varianciájából becsülhető. Végső soron a 

kezdeti variancia egy idő után kimerül, és a belőle következő előrehaladás eléri a szelekciós korlátot. Az 

aktuális szelekciós előrehaladás ettől a szinttől is tovább tud lépni az újonnan létrejövő mutációk hatása miatt, 

majd elér egy olyan állandósult aszimptotikus előrehaladást biztosító állapotba, ahol az új mutációk okozta 

genetikai variancia növekedés és a mutációk drift és szelekció okozta eltávolítása kiegyenlíti egymást. 

Új mutációból származó arány 

Bizonyított tény, hogy az új mutációk részt vesznek a viszonylag rövid időintervallumot átölelő „hosszútávú” 

szelekció szelekciós előrehaladásának alakításában. A drift és a szelekció miatt kimerült kezdeti genetikai 

varianciából következő látszólagos szelekciós korlát figyelmen kívül hagyja a mutáció részarányát az 

előrehaladás alakításában. Még abban az esetben is, amikor a természetes és a mesterséges szelekció egyensúlya 

miatt értünk el egy szelekciós korlátot, előfordulhatnak olyan mutációk, amelyeknek a fitnesszre kevésbé 

negatív a hatásuk, és így további előrehaladást tesznek lehetővé. 

Ha egy recesszív allélnak a kiindulási allélgyakorisága alacsony, az első homozigóta genotípusúak megjelenését 

új mutációnak gondolhatjuk. Ha egy recesszív allél csak egymagában található meg a populációban, az első 

homozigóta genotípus megjelenése 2N1/3 generáció múlva várható. Mivel a legtöbb szelekciót vizsgáló 

kísérletben az elemszám 500 alatti, így a recesszív allélok legkésőbb a 15. generációban fejeződnek ki 

homozigóta állapotban. A kísérletekben gyakoribb elemszámokra, amikor N=20,50, és 100, ez az érték 6,8, és 

10 generációt jelent. 

A mutáció okozta előrehaladás a végtelenített modellben 
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Legyen ζ2m a mutáció okozta variancia (a mutáció okozta generációnkénti hozzájárulás az additív 

varianciához). A drift és mutáció alatti additív genetikai variancia egyensúlya 

 

Végtelenített modellt és additív lókuszokat feltételezve, a genetikai kapcsoltságok hatását figyelmen kívül 

hagyva, a t. generációban a várható additív genetikai variancia: 

 

Ha ζ2A(0)=0 , az additív genetikai varianciát teljes egészében a mutáció határozza meg: 

 

Ezért a t. generációban a mutáció okozta szelekciós előrehaladás: 

 

ahol feltételezzük, hogy a ζ2z fenotípusos variancia nem változik szignifikánsan a vizsgált időszakban 

(általánosabban fogalmazva, ζ2z helyettesíthető a ζ2z(t)=ζ2A(t)+ζ2E összefüggéssel). Amikor a vizsgált 

generációk száma meghaladja az effektív populációméret kétszeresét ( t>>2Ne ), a generációnkénti szelekciós 

előrehaladás megközelít egy aszimptotikus korlátot: 

 


