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Az előadás áttekintése

• Genetikai eredetű betegségek

• Nagyhatású gének

• A nagyhatású gének kimutatása

• Géntérképek

• Kísérleti elrendezések QTL azonosítására







Genetikai eredetű betegségek

• Nem fertőző

• Gyakoriságának, előfordulásának csökkentése 
szelekcióval

• Ismert, rendellenes gént hordozó egyed  tenyésztésből 
való kizárása



Néhány rendellenesség a 

szarvasmarha fajban
http://www.dpi.nsw.gov.au/agriculture/vetmanual/specimens-by-disease-syndrome/diseases_of_livestock/

• Fajta Betegség

• Angus α – mannosidosis 

• Murray Gray α – mannosidosis

• Galloway α – mannosidosis

• Salers β - mannosidosis 

• Holstein-fríz Citrullemia Factor IX

Bovine Leukocyte Adhesion  Deficiency (BLAD)

Complex Vertebral Malformation (CVM)

(http://www.idosi.org/wjz/wjz3(2)2008/1.pdf )

Deficiency of Uridine Monophosphate Synthase 
(DUMPS)



Néhány rendellenesség a sertés fajban
http://www.dpi.nsw.gov.au/agriculture/vetmanual/specimens-by-disease-syndrome/diseases_of_livestock/

• Betegség

• PSS  Porcine Stress Syndrome

• MHS Malignus Hyperthermia Syndrome 

• K88 E. coli resistance



Letális gének

• Szőrtelenség (alopecia) kopasz kutyáknál (ap ap letális)

• Platina színmutáció ezüstrókánál (PP letális)

• Domináns fehér színgén lóban (WW letális, Ww életképes)

• Kondrodiszpláziás rövidlábúság a szavasmarhában 
(KK letális)

• Bulldog fejű borjú

• Hátsó lábak bénasága

• Vízfejűség

• Fehér szín (tengerimalac)







Fehér tengerimalac
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A rendellenesség genetikai okokra 

vezethető vissza, ha

• Ugyanabban a fajban, nagy állományokban már 

előfordult

• Csak néhány ivadékcsoportban fordul elő

• Az állományban közeli rokonok párosítása folyik

• Az állományban már több éve rendszeresen előfordul

• TESZTPÁROSÍTÁS!

• Ismert hordozóval

• Szülő-ivadék párosítás



„New Tests Available for Cattle Genetic 

Disorders”

http://www.agriview.com/articles/2009/02/19l

livestock_news/livestock01.txt



Poligének Független 

környezet

QTL

Fenotípus



Nagyhatású gén (Major gén) --- a gén jelenléte,

vagy hiánya nagymértékben befolyásolja az egyed 

fenotípusát.

Poligének --- nagyszámú, kishatású gének melyek 

résztvesznek a tulajdonság kialakításában, normál eloszlást 

alakítanak ki.

QTL, quantitative trait locus (mennyiségi tulajdonság 

génje) --- egy meghatározott, tulajdonságot kialakító gén.    

Kandidáns gén --- egy ismert gén, mely 

valószínűsíthetően befolyásolja egy tulajdonság 

változékonyságát



Nagyhatású gének

• Nagymérvű morfológiai mutációja a egyes géneknek, 

melyek spontán vagy indukált mutáció következtében 

alakultak ki

• Nagyhatású géneket szelektált vonalakban írtak le

– pygmy, obese, dwarf és hg allélek az egér fajban

– booroola FecB a juh fajban

– halothane érzékenység sertés fajban

• Nagyhatású gének többnyire károsak, alacsony 

gyakoriságúak nem szelektált állományokban, a 

genetikai varianciát kis mértékben befolyásolják



Izmoltságot befolyásoló génmutációk

A myostatin gén spontán mutációja szarvasmarhafajban



A callypige gén spontán mutációja a juh fajban



A „booroola” gén (FecB) spontán mutációja a merinó juhfajtában 



obese gén, a zsírosodást 

befolyásoló gén
dwarf gén,  a törpeség 

génje



Genomic location of mRNA level modifiers
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Nagyhatású gén jelenlétének 

kimutatása

•  Fenotípusos osztályok különíthetők el

•  Multimodalitás --- több móduszú (csúcsú) eloszlás

Egyszerű szemrevételezés:

Egyszerű statisztikai próba:

•  Vegyes modell illesztése (LR próba)

p(z) = pr(QQ)p(z|QQ) +pr(Qq)p(z|Qq) + pr(qq)p(z|qq)   

•  Családon belüli variancia heterogenitása

Szelekció és visszakeresztezés



Komplex Szegregációs Analízis

A vegyes eloszláshoz való szignifikáns illeszkedése csak valószínűsíti a nagyhatású 

gén jelenlétét.

Megbízhatóbb statisztikai próba a nagyhatású gén kimutatására  a valószínűség-

alapú Komplex Szegregációs Analízis (Complex Segregation Analysis, CSA) 

A vegyes eloszlású próbákhoz a populációból az egyedek véletlenszerű kiválasztása

szükséges. 

A szegregációs analízishez az egyedek származásának ismerete szükséges. 

Az analízis valószínűségi alapon számítja a nagyhatású gén átadását 

nemzedékről nemzedékre.



GENEPROB (Kerr és Kinghorn) 



A komplex szegregációs analízis iteratív 

megoldása (B. Kinghorn)



Géntérképek és függvények

Két marker közötti genetikai távolság a rekombinációs gyakoriság, c

Ha a szülő genotípusa AB/ab, akkor 1-c a “szülői” gaméták (pl., AB és ab),

gyakorisága, míg c “a nem szülői” gaméták (pl. Ab és aB) gyakorisága.

A szülői gaméták PÁROS számú átkereszteződésből származnak, pl. 

0, 2, 4, stb.

Nem szülői (másnéven rekombináns) gaméták képzéséhez  

PÁRATLAN számú átkereszteződésre van szükség A & b között

pl., 1, 3, 5, etc.



Crossing over





Kapcsoltsági egyensúlyhiány (LD)

Linkage Disequilibrium

Ebben a megközelítésben az egyedeket véletlenszerűen válogatjuk ki a 

populációból, s nem egy hosszú pedigrét

Érdekes módon, ennek a megközelítésnek helyes mintavételezés esetén 

finomtérképezésben nagyobb statisztikai ereje van, mint a pedigré elemzésnek.

Miért?

A válasz a rekombinánsok várható száma a pedigrében

Prob(rekombinánsok száma) n egyed közül (1-c)n

Az LD térképezés a korábbi rekombinánsokat használja a 

mintában.  Prob(rekombinánsok száma) = (1-c)2t, amiben t =

a legközelebbi közös őstől való nemzedékek száma.



Az n testvért tartalmazó mintában a rekombinánsok várható száma

cn

A rekombináns várható egyedek száma egy véletlenszerűen kiválasztott 

mintában a legközelebbi közös ősig 2cnt

Ha ez nagyszámú, több rekombináns várható egy véletlen mintában, 

s a próbának nagyobb statisztikai ereje várható finomtérképezésben (pl. c < 0,01)



Gének finomtérképezése

Tételezzük fel, hogy egy nagyhatású allél egy zárt populációban

egyszeri mutáció következtében alakult ki

Az új mutáció a vörös kromoszómán 

alakult ki

Az új mutáció elsősorban a vörös haplotípuson

lévő génekhez kapcsolt

Ezért a vörös haplotípus markerei valószínűleg kapcsoltak a mutáns alléllal

(azaz, kapcsoltsági egyensúlyhiány lép fel, LD)



A kapcsoltsági egyensúlyhiány alacsony rekombinációs ráta esetén 

lassan szűnik meg

Legyen = Prob(az eredeti haplotípuson jelentkező mutáció) 

=(1-c)t

Tehát, ha és t becsülhető, c-re kifejezve:

c = 1- 1/t



Allél Normál DTD-hordozó

1-1 4 (3,3%) 144 (94,7%)

1-2 28 (22,7%) 1 (0,7%)

2-1 7 (5,7%) 0 (0%)

2-2 84 (68,3%) 7 (4,6%)

Diastrophic dysplazia (DTD) a CSF1R marker allélhoz kapcsoltan locus alleles

A leggyakoribb haplotípusokon a normál és a DTD-

hordozó alélok találhatók

c = 1- 1/t = 1- 1/100

Mivel, allél 1-1 az eredeti haplotípuson valószínűsíthető, melyen a DTD 

mutáció jelentkezik --> = 0.947

Így c =  0,00051 a markerallél és a DTD.  

A pediré alapjáni legjobb becslés pedig c = 0,012 (1,2cM)

100 nemzedék a közös ősig



Esélyes gén és a TDT

(TDT, transmission disequilibrium test)

Géntérképezésben eset/kontroll kontrasztok felhasználását 

kapcsoltsági térképezésnek nevezzük.

A marker allél gyakoriságát mind az

eset mintában – a tulajdonságot kifejező egyedek csoportja (vagy kiugró értékek)

kontroll mintában – a tulajdonságot nem mutató egyedek csoportja

A feltételezés az, ha a marker és a mutáns allél szoros kapcsoltságban van, 

Kapcsoltsági egyensúlyhiány várható az adott DNS régióban, 

mely a tulajdonságbeli változást okozza.

Az eset-kontroll megközelítés problémája: a populáció rétegezés 

hamis pozitív eredményt adhat.



Gm+ Összes % cukorbeteg

megtalálható 293 8%

hiányzik 4627 29%

Egy mintavételezéskor tisztában kell lennünk azzal, hogy az a populáció

több részpopulációból áll, s a marker allél eligazodást nyújthat abban, hogy 

Egy egyed melyik részpopulációba tartozhat.  

Ha az adott csoportban több, az adott tulajdonságot, jelleget kiváltó tényező

is jelen van,  ez hamis kapcsoltsági eredményt adhat a marker és a tulajdonság 

között.

Példa.  A Gm markert (biológiai okokból ) a cukorbetegség meghatározó 

markerének vélték az igen veszélyeztetett Pima indiánoknál az amerikai 

Dél-Nyugaton.  Eredetileg igen szoros kapcsolat volt megfigyelhető:



Probléma:  Gm+ gyakorisága a kaukázusiak körében (ez a cukorbetegségre 

kevésbé hajlamos populáció) 67%, és a Gm+ ritka a Pima „pedigréjű” 

populációban

Gm+ Összes % cukorbeteg

megtalálható 17 59%

hiányzik 1,764 60%

A kapcsoltságot a 7/8-ad vagy nagyobb részben Pima indiánoknál 

felülvizsgálták:



Transmission-disequilibrium test (TDT)

A TDT tekintettel van a populáció szerkezetére.  

Szükséges egy csoport  rokonegyed, s a vizsgálat tárgya a szülőktől az 

ivadékok által örökölt jelleg. 

A heterozigóta szülőtől átörökített (T) és át nem-örökített (NT) markerek száma 

a beteg, érintett egyedekben.  

Feltételezve a kapcsoltság hiányát, (null hipotézis), ezek aránya 50%:50%.

Tesztelése chi-négyzet próbával:
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2
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Allél T NT 2 p

228 81 45 10,29 0,001

230 59 73 1,48 0,223

240 36 24 2,30 0,121

Az ember I. típusú cukorbetegsége.

A marker lókusz D2S152

29,10
)4581(

)4581( 2
2
td



QTL meghatározása valószínűségi 

térképen



Kísérleti elrendezések QTL 

azonosításhoz

• Keresztezett állományokon

• visszakeresztezés

• F2 generáció létrehozása

• Fajtatiszta állományokon

• leány-elrendezés

• leányunoka-elrendezés

• teljestestvér keresztezés



Visszakeresztezés

• NN x nn keresztezése után az F1 nemzedék (Nn) az 

egyik szülői genotípussal visszakeresztezhető.

• Az NN és Nn, vagy az nn és Nn genotípusok várható 

megoszlása 50:50 %. Az N illetve az n allélokhoz 

kapcsolódó két marker várható eloszlása is 50:50 %.

• Chi2 próba 



F2 nemzedék létrehozása

• Alkalmazható, ha két fajta vagy vonal a vizsgált 

tulajdonságra fenotípusosan különbözik. 

• 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.



F2 nemzedék 

előállítása és

szelektív 

genotipizálása



Leány-elrendezés

• A heterozigóta (Q1Q2 , M1M2) apa leányivadékainak 

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 összehasonlítható, s szignifikancia esetén a 

marker-QTL kapcsolat, valamint a QTL allélok közötti 

különbség biztosított.

• yijk = Si + Mij + eijk

• amelyben yijk az i-edik apa k-adik leányának fenotípusos 

teljesítménye, mely a j marker allélt örökölte; Si az i-edik 

apa hatása, Mij az i-edik apa j markerrel jelzett alléljának 

hatása, eijk pedig a véletlen hatása. 

• Leány-elrendezés esetén minden leány genotipizálása 

szükséges



Leány-unoka elrendezés

• Heterozigóta bikák (nagyapák) fiainak marker 

genotípusa és leány-unokáinak fenotípusos 

teljesítményének meghatározása. 

• yijk = Gi + Mij + SOijk + eijk

•

• amelyben  yijk a k-adik apa (i-edik nagyapa) 

leány(unokáj)ának teljesítménye, Gi az i-edik nagyapa 

hatása, Mij az i-edik nagyapa j markerrel jelzett alléljának 

hatása, SOijk az i-edik nagyapa k-adik fiának hatása, 

mely a j markerrel jelzett allélt örökölte, eijk pedig a hiba. 

A nagyapán belüli szignifikáns marker hatás, a QTL-

marker kapcsoltságot jelzi. 

•



Az előadás összefoglalása

• Genetikai eredetű betegségek

• Nagyhatású gének

• A nagyhatású gének kimutatása

• Géntérképek

• Kísérleti elrendezések QTL azonosítására



Előadás ellenőrző kérdései

• Soroljon fel genetikai eredetű betegségeket

• Milyen esetekben vezethető vissza genetikai okokra a 

terheltség?

• Ismertessen nagyhatású géneket!

• Mi a TDT, és mi a kapcsoltsági egyensúlyhiány?

• Milyen kísérleti elrendezéseket ismer QTL 

azonosítására?



Feladat

• Szakirodalmi adatok alapján nevezzen meg olyan 

esélyes géneket, melyek valószínűsíthetők egy-egy 

betegség hátterében!



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

A következő

ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME

Beltenyésztés és heterózis

• Előadás anyagát készítette: Dr. Komlósi István


