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1. Wprowadzenie. Ponowne odkrycie w 1900 roku idei Mendla (1866 [14]) 
doprowadziło do rozwoju dyscypliny naukowej zwanej genetyką. W ogólnym zarysie 
genetyka obejmuje problematykę teoretyczną, zwaną genetyką populacji i problema-
tykę doświadczalną. 

Przyjmuje się obecnie, że podstawowe prace z dziedziny genetyki populacji 
pochodzą od R. A. Fishera (1890-1962), J. B. S. Haldane (1892-1964) i S. Wrighta 
i dotyczą okresu zaczynającego się od publikacji Fishera ([2], 1918) i kończącego się 
na pracy Wrighta ([21], 1931). 

Wright jest w trakcie opracowywania trzytomowego dzieła o genetyce populacji. 
W dwóch tomach wydanych dotychczas (Wright 1968, 1969) podany jest wyczer-
pujący przegląd problematyki zawierający obszerną bibliografię większości prac 
i książek z tej dziedziny. 

Genetyka populacji może być rozpatrywana jako gałąź matematyki stosowanej 
poszukująca modeli dla statycz~ej i dynamicznej struktury genetycznej populacji, 
uwzględniających główne czynniki wpływające na tę strukturę. Ponieważ czynniki 
wpływające na strukturę są dwóch rodzajów - systematyczne i losowe - przeto 
rozpatrywane modele są modelami deterministycznymi bądź stochastycznymi. 

Głównymi systematycznymi czynnikami oddziaływującymi na strukturę gene-
tyczną są: mutacja, selekcja i migracja. Badanie wpływu tych czynników stanowi 
obszerną część genetyki populacji, lecz nie będzie przedmiotem niniejszego artykułu. 

Dla uproszczenia, zwykle rozważane są modele, w których pokolenia nie za-
chodzą na siebie, jak to ma miejsce w przypadku roślin jednorocznych. Uproszczenie 
to na ogół nie wpływa zasadniczo na modele i będzie przyjmowane w niniejszej pracy. 

Innym zagadnieniem, które często musi być uwzględnione przy budowie modelu, 
jest dążność przyszłych rodziców do wyszukiwania partnerów nie w sposób losowy, 
lecz według pewnych preferencji dotyczących bądź związków genetycznych, bądź 
wyglądu zewnętrznego. Druga forma preferencyjnego wyboru nosi nazwę dobiera-
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nego partnerstwa (assortative mating). Główna część tej pracy dotyczy modeli dobie-
ranego partnerstwa. 

Większość wczesnych prac teoretycznych Fishera, Haldane i Wrighta dotyczy 
modeli deterministycznych, w których zakłada się, że rozpatrywane zbiorowości są 
tak duże, że można zaniedbać fluktuacje losowe. Około dziesięciu lat po głównej 
pracy Wrighta [21], Malecot rozpoczął systematyczne badanie modeli stochastycz-
nych. Zauważył on w 1944 roku, że łańcuchy Markowa mogą być stosowane do 
badania losowych zmian genetycznych. Malecot opublikował w 1948 roku klasyczną 
monografię przetłumaczoną na język angielski w 1969. Pomiędzy tymi dwiema 
datami ukazało się kilka jego fundamentalnych prac (Malecot [8], [9] i inne) zebra-
nych w zbiorze prac (Malecot [10]). Praca Malecota [12] jest rozszerzeniem pracy 
z roku 1944. 

Wielu innych autorów wniosło swój udział w badanie stochastycznych modeli 
genetyki. Przykłady wczesnych prac z tego zakresu podane są w monografii Mo-
rana [15]. 

Obszernym podręcznikiem genetyki populacji zawierającym modele determini-
styczne i stochastyczne oraz bogatą bibliografię, jest książka Cro wa i Kimury [I]. 
Innym doskonałym wprowadzeniem, zawierającym zastosowania w badaniach 
populacji ludzkiej, jest praca Jacquarda [4](1 ). 

Przedmiotem niniejszej pracy jest omówienie trzech modeli deterministycznych. 
Pierwszy, znany jako prawo Hardy'ego-Weinberga, jest najbardziej podstawowym 
modelem genetyki populacji. Zostało ono sformułowane niezależnie przez obu 
autorów w tym samym 1908 roku. Ten model, wprowadzony wkrótce po ponownym 
odkryciu praw Mendla, podkreśla ważny aspekt jego teorii, mianowicie szczególną 
naturę genów i utrzymywanie ich własności przy przechodzeniu z rodziców na 
potomstwo. Model Hardy'ego-Weinberga wyjaśnia, jak zmienność genetyczna 
utrzymuje się w populacji i rozwiązuje zasadniczy problem postawiony przez Darwina. 
Darwin sądził, że genetyczne własności rodziców ulegają połączeniu w ich potomstwie 
i przekonał się, że połączenie to prowadziłoby do rozproszenia zmienności w po-
pulacji, jeśli zmienność ta nie odnawiałaby się w każdym pokoleniu. 

Odkrycia Mendla wraz z ich logicznymi konsekwencjami wyrażonymi w postaci 
prawa Hardy'ego-Weinberga, usuwają konieczność postulowania wysokiej inten-
sywności mutacji dla wyjaśnienia obserwowanej zmienności. 

W niniejszym opracowaniu wprowadza się kilka pojęć genetyki Mendla, po 
których następuje opis prawa Hardy'ego-Weinberga. Kolejne dwa rozdziały po-
tyczą dwóch uogólnień tego prawa na przypadek dobieranego partnerstwa (Stark 
[18]). Karlin ([5]) podaje przejrzysty przegląd zagadnień dobieranego partnerstwa 
wraz z obszerną bibliografią. Artykuł Matessa i Scudo [13) zawiera informacje 
o niektórych późniejszych pracach o tej problematyce. 

(1) W języku polskim podstawowe pojęcia genetyki populacji podaje np. książka: B. Żuk, 
Metody genetyki popu/ac.ii w hodowli zwierząt, PWRiL, Warszawa 1973. (przyp. tłum.) 
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2. Prawo Hardy'ego-Weinberga. Jest rzeczą banalqą stwierdzenie, że życie roślin 
i zwierząt jest kształtowane przez współdziałanie ich genetycznych możliwości ze 
środowiskiem, w którym następuje ich rozwój. W żywych organizmach materiał 
genetyczny znany jako DNA jest rozmieszczony w każdej komórce na długich 
pasmach zwanych chromosomami. W licznych organizmach chromosomy występują 
w homologicznych parach, w których jeden pochodzi od ojca, a drugi od matki. 

Wiele modeli genetyki populacji dotyczy sytuacji, w których tylko pojedyncze 
miejsce dziedziczenia jest rozpatrywane, a o środowisku przyjmuje się założenie, 

że jest jednakowe dla wszystkich osobników. O miejscu genetycznym zwanym 
locus zakłada się, że jest położone w odpowiedniej pozycji na obu homologicznych 
chromosomach. Zmienność genetyczna ma miejsce, gdy populacja zawiera więcej 
niż jedną formę genów zajmujących locus w rozmaity sposób u poszczególnych 
osobników w populacji. Różne formy genów noszą nazwę aleli, a w całej populacji 
locus może być zajęte przez 1, 2, 3 lub więcej aleli. 

Dobrym przykładem jest sposób ABO oznaczania grup krwi. W systemie tym 
występują trzy geny (alele) w locus: A, B, oraz O. Populacja zawiera sześć typów 
osobników-genotypów: AA, AB, AO, BB, BO i OO. Jednak na skutek zjawiska 
dominancji zaobserwowanego przez Mendla, tylko cztery fenotypy są łatwo rozpozna-
walne. Są to następujące fenotypy z odpowiednimi genotypami: 

Fenotyp Genotyp 

A AA, AO 
B BB, BO 
AB AB 
o oo 

Alele A i B są dominujące względem O i wspóldominujące wzajemnie względem siebie. 
W modelach dobieranego partnerstwa omawianych w następnych rozdziałach 

zakłada się, że każdy osobnik posiada pewną „wartość" liczbową określoną przez 
jego geny i że wykazuje on preferencje w doborze zgodnie z tą wartością. 

Modele rozpatrywane w naszej pracy dotyczą fikcyjnego locus, w którym znajdują 
się dwa alele oznaczone przez a i A, występujące w całej populacji. Otrzymuje się 
z nich trzy genotypy: aa, aA i AA. 

Załóżmy, że w pierwszym pokoleniu rozkład częstości genotypów jest taki sam 
dla obu płci i zawiera frakcję U typu aa, frakcję V typu aA i frakcję W typu AA, 
co zapiszemy umownie jako 
(1) Uaa+VaA+WAA. 

Wielkości U, V i W winny być nieujemne i sumować się do jedności. Biorąc pod 
uwagę płeć, otrzymujemy dziewięć różnych par skojarzeń, które przedstawiono 
w tablicy 1. • 

Pierwszym postulatem modelu Hardy'ego-Weinberga jest założenie, że pary 
kojarzą się losowo, czyli że nie ma preferencji w wyborze partnerów. Oznacza to, 
na przykład, że pary aa x AA i AA x aa wystąpią z jednakową częstością UW. 
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Tablica 1 
Kojarzenia i częstości potomstwa przy doborze losowym 

---·--. ------ --- --

Rodzaj połączenia Częstość połączeń 
Częstość potomstwa 

Qo" aa aA AA 
----·--~-----------

(1) aaxaa /oo: u2 o o 
(2) aaxaA !01. 1 1 

UV o 
aAxaa !10 2 2 

(3) aaxAA !02. UW o o 
AAxaa !20 

(4) aAxaA !11: v2 4 2 4 

(5) aAxAA /12: 1 1 
AAxaA !21. VW o 2 2 

(6) AAxAA !22 w2 o o 
---- ----- ----- -----------

Łączna częstość potomstwa q2 2pq p2 
-------- --------- ---·-------

Drugi postulat, pochodzący od Mendla, dotyczy rozkładu częstości komórek 
reprodukcyjnych (gamet) wytwarzanych przez rodziców. Zakłada on, że w locus 
powstaje równa liczba gamet z każdego homologicznego chromosomu, tak że 

osobnik z genotypem aA wytwarza jednakową liczbę gamet typu a oraz A. Stąd 
połączenie typu aA x aA dostarczy potomstwa o przeciętnym rozkładzie 

1 1 1 
4 aa+ 2-aA +-4 AA, 

jak pokazano w wierszu (4) w prawej części tablicy 1. 
Model jest deterministyczny w tym sensie, że chociaż powstawanie skojarzeń 

w parach i wytwarzanie potomstwa są zdarzeniami losowymi, to zakłada się, że liczba 
par i liczba potomstwa jest tak duża, że można pominąć losowe odchylenia od 
oczekiwanych wartości otrzymanych liczebności. 

Rozkład częstości genotypów wśród potomstwa jest wyrażony w tablicy 1 w ter-
minach często~ci genów występujących w populacji rodzicielskiej. Częstości genów 
a i A wśród matek obliczone są jako 

(2) 

oraz 

(3) 

1 1 
q = -(2U+V) = U+-V 2 2 

1 
p=l-q= 2 V+W. 

Są to ważone średnie częstości genotypów. Wagami są liczby genów odpowiednich 
typów wśród genotypów. Struktura genetyczna populacji może być badana albo 
w terminach rozkładu genotypów, albo w terminach częstości genów. Badanie 
częstości genów jest prostsze, gdyż jest związane z mniejszą liczbą kategorii. 
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Częstość typu aa wśród potomstwa Jest w prosty sposób wyznaczona z tablicy I 
jako 

(4) 

Obliczenia dla pozostałych genotypów są podobne i dają w wyniku rozkład potom-
stwa przedstawiony w ostatnim wierszu tablicy 1 : 

(5) q2aa + 2pqaA + p2 AA. 

Rozkład (5) różni się od rozkładu (1) tym, że wyrażony jest przez jeden parametr 
q (gdyż p + q = 1). W ten sposób jeden z dwóch stopni swobody występujących 
w (1) został wyeliminowany przez częściową parametryzację w terminach q. 

Rozkład (5) jest znany jako rozkład Hardy'ego-Weinberga. Powyższe wyprowa-
dzenie wskazuje, że rozkład ten występuje w pokoleniach kojarzących się losowo. 
Losowe kojarzenie w kolejnych pokoleniach utworzonych przez rodziców mających 
rozkład dany wzorem (5), będzie reprodukować ten rozkład. 

3. Dwuparametrowy model dobieranego partnerstwa. W tym i następnym rozdziale, 
rozkład (1) jest opisany za pomocą dwóch parametrów: q- częstości genu a, 
oraz A.- współczynnika mierzącego odchylenia od rozkłatj.u Hardy'ego-Weinberga. 
Przepiszmy najpierw U jako 

u= q2+).pq 

gdzie q jest określone wzorem (2). Wtedy 

tak, że 

i następnie 

I J.pq = U-q2 = q--V-q7 

2 

V= 2pq(I-J.), 

U+ V= q+pq-J.pq, 

W = 1- U - V = p2 + Apq. 

Ostatecznie rozkład ma postać 

(6) (q2 + Apq)aa+ (2pq-2J..pq)aA+ (p2 + J.pq)AA. 

Parametr A w równaniu (6) przybiera wartości z przedziału [-1, l]. Dwa stopnie 
swobody równania (1) zostały związane przez reparairetryzację w terminach q i J.. 
Rozkład (6) został wprowadzony przez Wrighta [20], który używa symbolu F 
(wskaźnik utrwalania - fixation index) zalT'iast A. Symbol }. wprowadził Malecot 
[7] stosując nazwę współczynnika homogamii. 

Wright [22] stosuje współczynnik F(J.) do IT'ierzenia korelacji między gametami 
pochodzącymi od matki i ojca, którzy po połączeniu tworzą potomstwo. Przypisuje 
on genom wartości O i 1 odpowiednio jak przedstawiono w tablicy 2 i oblicza ko-
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wariancję: jeśli wartości gamet pochodzących od ojca i matki będą oznaczone przez 
Y i X odpowiednio, to kowariancja łączących się gamet wynosi 

(7) cov(X, Y) = Apq, 

i stąd współczynnik korelacji jest równy A. 

Tablica 2 

Częstości gamet i genotypów wśród potomstwa 

"-....... 6' 
~~ a(O) A(l) Ogółem 

--·----

a(O) q2+ Apq qp-Apq q 
A(l) pq-}.pq p2+).pq p 

Ogółem q p 

Rozkład postaci (6) stosuje się wszędzie, gdzie występują odchylenia od prawa 
Hardy'ego-Weinberga (5), przy czym okazuje się, że parametr ).. (lub F) ma poży
teczną wartość poznawczą w wielu przypadkach prowadzących do takich odchyleń. 
Dyskusję tych przypadków przeprowadzali Smith [16], Jacquard [4] i Wright [23], 
którzy rozpatrywali między innymi związki pomiędzy rodzicami (np. połączenia 

między kuzynami), związki dotyczące chowu wsobnego (inbreeding) w małych 
populacjach oraz podział populacji na grupy. Dlatego korzystne jest opracowanie 
systemu połączeń prowadzącego do modelu (6) w sensie pokazania jak model (6) 
powstaje. Dwa takie systemy doboru opracowane przez autora (Stark [18]) są 

przedstawione w tym i następnym rozdziale. 
Częstości kojarzeń k podane w tablicy 1 mogą być zestawione w macierz F 

postaci 

aa aA AA (]/<;(. 

(8) r
foo !01 fo2J aa 

F = /10 !11 /12 aA 
!20 !21 !22 AA 

Tablica dwudzielcza typu (8) ma zwykle cztery stopnie swobody. W naszym modelu 
jednak, zakłada się, że rozkłady genotypów są takie same dla obu płci, czyli F jest 
macierzą symetryczną i związane są z nią tylko trzy stopnie swobody. Potrzeba więc 
najwyżej trzech parametrów dla jej wyznaczenia. Liczba „dwa" w tytule niniejszego 
rozdziału dotyczy właśnie określenia elementów macierzy (8), a nie dwóch para-
metrów rozkładu (6), chociaż jak zobaczymy dalej, mogą być to te same parametry. 
Podobnie liczba „trzy" występująca w tytule rozdziału następnego dotyczy określenia 
macierzy F za pomocą trzech parametrów. 
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Załóżmy obecnie, że rozkłady genotypów rodziców obu płci są dane wzorem (6). 
Odpowiednie częstości oznaczmy jako 

aa aA AA 
(9) 

Genotypy aa, aA i AA mają nadane umowne wartości O, I i 2 odpowiednio, zgodnie 
z zasadą dodawania wartości genów, przedstawioną w tablicy 2. Wartość oczekiwana 
i wariancja rozkładu (9) wynosi m = 2p oraz s2 = 2(1 + J.)pq. Odchylenia wartości 
genotypów od wartości oczekiwanej wynoszą 

aa aA AA 
(10) d0 = -2p, d1 = q-p, d2 = 2q. 

Zakłada się, że częstości skojarzonych par są dane przez 

(11) fxy = fxfy(l +µdxdy/s2), X =O, 1, 2; y =O, 1, 2, 

gdzieµ jest pewną stałą o własnościach, które omówimy poniżej. Ważną właściwością 
wzoru (11) jest fakt, że oba brzegowe rozkłady dla rodziców obojga płci są określone 
wzorem (6). Częstości genów rozkładów rodzicielskich są przenoszone na rozkłady 
potomstwa, co zapewnia, że parametrµ jest ograniczony. 

Obliczenia wystarczy przeprowadzić tylko dla częstości genotypu aa wśród 

potomstwa, ponieważ pozostałe częstości otrzyma się z symetrii oraz z różnicy. 
Obliczenia podobne do przeprowadzonych przy wyznaczaniu tablicy I dają częstość 
aa jako 

(12) I 
q2+2µ(1 +J.)pq. 

Ażeby rozkład potomstwa był identyczny z rozkładem rodzicielskim, wyrażenie (12) 
powinno być równe -ą2 + J.pq. Dlatego parametr µ musi być funkcyjnie związany 
z ). relacją 

(13) 

Jeśli wzór (13) jest stosowany do innych częstości, to można pokazać, że system 
kojarzeń (11) zapewnia, iż rozkład genotypów postaci (6) jest utrzymany w po-
pulacji. Parametry q iµ we wzorze (11) odpowiadają parametrom q i A. we wzorze (6). 

Pozostają do wyznaczenia granice dla µ. Gdy q ~ 1 /2, to najmniejszą częstością 
skojarzeń jest aa x aa. Ze wzoru (11) wynika, że jest ona zerem, gdy 

(14) 1 +µ(-2p)2/s 2 =O. 

Rozwiązując równanie (14) względemµ otrzymuje się 

(15) 
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Gdy q > 1/2, odpowiednią wartością jest 

(16) 
1 

q > 2· 

Wartości A. odpowiadające wartościomµ ze wzorów (15) i (16) są następujące: 

(17) 
1 1 

A.0 = (2p2 -p-1)/q, q ~ -2 
oraz 

1 

(18) A. 1 = (2q2 -q-1)/p, q > -2 . 

Minimalną wartością A. jest -0.172 osiągane dla q = 1 /2. Największą wartością 
dla ), oraz µ jest 1. 

Współczynnik korelacji między partnerami dla kojarzeń określonych według 
wzoru (11) oblicza się jako 

Wynika stąd, że wygodnie jest pozostawić parametr I" we wzorze (11), chociaż 
można by go zastąpić parametrem A, korzystając ze związku (13). 

Parametr A ma pouczającą interpretację probabilistyczną. Według oznaczeń 

wprowadzonych przez Jacquarda [4], prawdopodobieństwo, że potomek Z rodziców 
X i Y posiada na przykład genotyp (aiai), gdy zbiór aleli wynosi (a 1 , a2 , ••• , an), 
jest równe 

(19) 

We wzorze (19) Pr(X--+ ai) jest prawdopodobieństwem, że X przeniesie alel ab 

a drugi czynnik podaje prawdopodobieństwo, że Y wytworzy gen ai, jeśli wiadomo, 
że X przeniósł gen tego samego typu ai. Czynnik ten można zapisać w skrócie jako 
Pa,

1
a1 i podobne czynniki w odpowiedni sposób. W modelu Hardy'ego-Weinberga 

Pa 11a1 upraszcza się do postaci 

Pa1la1 =Pi> 
gdzie Pi jest częstością aleli ai w populacji. W tym przypadku wzór (19) upraszcza 
się do wyrażenia Pu = p[. 

Dla modelu rozpatrywanego obecnie, pragniemy znaleźć prawdopodobieństwo 
warunkowe PA 10 tego, że jeśli X wytworzy gametę a, to Y wytworzy gametę A. Można 
je wyznaczyć z częstości kojarzeń danych wzorem (11). Ażeby wytworzyć gametę a, 
osobnik X musi być albo typu aa albo typu aA. Ze wzoru Bayesa na prawdopodobień
stwo warunkowe tych zdarzeń, otrzymuje się wartości q+ Ap oraz (1- A)p odpo-
wiednio. Dla wytworzenia gamety A, Y musi być typu albo aA albo AA i wytwarza 
gametę A z prawdopodobieństwami warunkowymi odpowiednio 1 /2 oraz 1. Dlatego 
występują cztery możliwe kombinacje połączeń, a ich odpowiednie prawdopodobień
stwa przy danym genotypie X są pokazane w tablicy 3. 
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Tablica 3 

Warunkowe częstości kojarzeń 

X y Prawdopodobieństwo 

aa aA /01//0 
aa AA !02!!0 
aA aA /11//1 
aA AA /12/J1 

Stąd, zgodnie ze wzorem na prawdopodobieństwo całkowite, prawdopodobień
stwo, że Y wytworzy garr:etę A, przy założeniu, że X wytworzyło gametę a, dane jest 
wzorem 

PAI• = (q+ Ap) {loilfo X~+ / 02//0 x I}+ 

(20) f 1 l + (1- A)p l/11//1 X l + f12/f1 X 1 J = 

= (2/01 +4/02+ /11 +2/12)/(4ą), 
ponieważ / 0 = q(q+ Ap), j~ = 2q(I-J...)p. Stosując wzór (11) można pokazać, że 

wyrażenie (20) redukuje się do (1- J...)p. Prawdopodobieństwo zdarzenia dopełnia
jącego Pr(Y-+ alX-+ a) jest równe 1-(1- J...)p = q+ Ap. Pozostałe prawdopodobień
stwa otrzymuje się zamieniając role a oraz A. Wynoszą one 

(21) 
Pr(Y-+ alX-+ a) = ą+ J...p, Pr(Y-+ AIX-+ a) = (1- A.)p, 

Pr(Y-+ alX-+ A) = (I-A)q, Pr(Y-+ AIX-+ A) = p+ Aq. 

Prawdopodobieństwo, że gen pobrany losowo z matki wylosowanej ze zbiorowości 
o rozkładzie (6) jest genem typu a, wynosi 

1 
(q 2 +J...pq)x 1+2(1-A.)pqx -2- = q. 

Dlatego bezwarunkowe prawdopodobieństwa otrzymania poszczególnych genotypów 
oblicza się mnożąc elementy pierwszego wiersza wzoru (21) przez q oraz elementy 
drugiego wiersza przez p. Wyniki podają częstości genotypów wśród potomstwa, 
jak zestavv}ono w tablicy 2. Liczby z tablicy 2 są więc prawdopodobieństwami, 
co potwierdza prawidłowość poprzedniego obliczania współczynnika korelacji 
między połączonymi gametami. 

Z tablicy 2 wynika, że rozkład Hardy'ego-Weinberga otrzymuje się gdy 
A. = µ = O. Jeśli A. jest ujemne, to częstość heterozygot aA jest mniejsza, niż częstość 
otrzymana przy kojarzeniu losowym. Kojarzenie określone wzorem ( 11) nosi wtedy 
nazwę ujemnego dobieranego partnerstwa (negative assortative mating). Odwrotnie, 
gdy A. jest dodatnie, oznacza to, że częstość heterozygot jest większa niż przy koja-
rzeniu losowym. Jest to przypadek dodatniego dobieranego partnerstwa. 
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Pokazaliśmy, że system kojarzenia postaci (Il) stosowany do rozkładu rodziciel-
skiego postaci (6) prowadzi do odtworzenia rozkładu (6) w potomstwie, jeśli tylko 
µ oraz A. spełniają (13). Stark [17] pokazuje, że istnieje własność w pewnym sensie 
odwrotna. Niech populacja rodzicielska (zerowy rozkład rodzicielski) zaczyna 
rozwój zgodnie z rozkładem (1 ), czyli z częstościami genów określonymi wzorami 
(2) i (3). Wtedy jeśli rodzice łączą się według zasady, że ich wartości genotypowe 
mają współczynnik korelacji µ, to rozkład (6) jest osiągany asymptotycznie, gdzie 
A. jest dane przez odwrócenie wzoru (13), co można zapisać 

(22) A= 2~-µ- = {+(i-r +(i-)'+ .. 
Wartość oczekiwana i wariancja rozkładu (1) wynoszą m = 2p oraz T = 
= 2(W+pq-p2) odpowiednio. Ponieważ rozkład osobników należących do na-
stępnego pokolenia jest taki sam, jak populacji potencjalnych rodziców, z których 
został on utworzony, to częstości genów pozostają stałe przy dobieranym partner-
stwie zgodnie ze wzorem (11 ). Również odchylenia od wartości genotypowych 
pozostają takie same, jak we wzorze (10). Natomiast wariancje zmieniają się od 
pokolenia do pokolenia zgodnie ze zmianami rozkładów genotypowych. Rozkłady 
genotypowe wśród kolejnych potomstw poczynając od pierwszego pokolenia mogą 
być zapisane wszystkie w postaci 

(23) (q2 +e)aa+ (2pq-W)aA + (p2 +e)AA. 

Rozkład (23) ma średnią 2p i wariancję 2pq +W. 
Dla wyznaczenia rozkładu genotypowego potomstwa w pierwszym pokoleniu 

koniecznym jest wykonanie obliczeń tylko dla typu aa, które zapisać można jako 

1 
U2 {I+ µ(-2p)2 /T}+ UV {I+ µ(-2p) (q-p)/T} +4V2 {1 + µ(q-p)2 /T} = 

= q2 +µ( ~ v-2pąr1r = q2 +0,. 

Analogiczne obliczenia dają częstość typu aa w drugim pokoleniu potomstwa jako 

q1 +µ(pq+01)/2 = ą2 +e2. 
Częstości w kolejnych pokoleniach są określane przez parametr ()n („exces"), który 
spełnia zależność rekurencyjną 

i wyraża się jako 

Ponieważ e1 jest skończone, a µ nie przekracza jedności, więc ()n ~ );,pq, jeśli za-
chodzi związek (13). Ze wzrostem n rozkład populacji zdąża do rozkładu (6) z resztą 
malejącą w postępie geometrycznym. 
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Podsumowując rozważania niniejszego rozdziału należy zauważyć, że gdy A. = 
= µ = 1, wówczas jedynymi możliwymi połączeniami są aa x aa oraz AA x AA, 
odpowiednio z częstościami q i p. 

Gdy A = µ = O, wtedy połączenia dokonują się losowo i populacja podlega 
prawu Hardy'ego-Weinberga. Dla q ~ 1/2, gdy A osiąga swoje minimum określone 
wzorem (17), rozkład genotypowy ma postać 

oo ~ AA (24) 
(1-pł}2(1 +2pł) 4p(l-p"ł) -p(l-2p!) 

4. Trzyparametrowy model dobieranego partnerstwa. Jak w poprzednim rozdziale 
zakłada się, że rozkłady rodziców są postaci (6). W obecnie rozpatrywanym modelu 
częstości kojarzeń określone są wzorem 

(25) 

gdzie d0 , d1 , d2 i s2 są określone jak w poprzednim rozdziale, 

(26) e0 = -p(l-.1.)/(q+J..p), e1 =1, e2 = -q(l-},)/(p+).q) 

oraz 
(27) t 2 = pq(l-J..)(1+.l.)/(q+J.p)(p+J.q). , 
Tożsamość (13) wiążąca }. iµ zostaje zachowana, tak że A. nie jest parametrem nie-
zależnym, lecz nadal wygodnie jest stosować do opisu modelu obydwa parametry 
A. iµ. 

Granice dla A. pozostają niezmienione zgodnie ze wzorami (17) i (18), natomiast 
granice dla 'V są zależne od wartości A oraz q. Dla uniknięcia powtarzających się 
wywodów, model opisany będzie tylko dla przypadku q ~ 1/2. Odpowiednie wyra-
żenia dla przypadku q > 1 /2 otrzymuje się przez zamianę genów a i A i parametrów 
charakteryzujących te geny. Parametr 'V zawiera się w granicach 

(28) 

(29) 

gdzie 

v~'V~v, gdy 1~;.~), 

v ~ Y ~ v, gdy }. ~ .?. ~ 1, 

(30) 1 = }.0 = (2p 112 -p-1)/q, 

(31) i = i(q) = (2p-1)/(2p+ 1), 

(32) :V= v(q, A.)= (q+.l.p){q(l+).) 2 +4.Ap}/{p(p+A.q)(A.2 -1)}, 

(33) v = v(A) = (A.-1)/(J.+ 1), 

(34) v = v(q, A.)= {ą(l-A.)2+2A.}/{(l+A.)(p+A.ą)}. 

Można pokazać, obliczając rozkład potomstwa, przy założeniach Mendla (przed-
stawionych po prawej stronie tablicy 1), że populacja zaczynająca rozwój zgodnie 
z rozkładem (6), odtwarza się według systemu kojarzeń (25). Dodając odpowiednie 
częstości we wzorze (25) wykazuje się, że rozkład częstości rodziców tworzących 
następne pokolenia jest taki, jak we wzorze (6) i korelacja między parami wynosi ft. 



134 A. E. Star k 

Gdy ). = µ = v = O, wzór (25) sprowadza się do prawa Hardy'ego-Weinberga. 
Gdy A = µ = 1, wówczas niezależnie od wartości parametru v, jedynymi połącze
niami, które mogą wystąpić, są połączenia aa x aa oraz AA x AA odpowiednio 
z częstościami q i p. Jedynymi genotypami w populacji są w tym przypadku aa i AA, 
występujące z podanymi częstościami. Jeśli v = O, rozkład (25) sprowadza się oczy-
wiście do (11). 

Inne rodzaje szczególnych przypadków występują na brzegach obszaru wartości 
dopuszczalnych, danych wzorami (17), (28), (29). Jeśli q i A są ustalone, to dolne 

ograniczenie parametru v dla X ~ A ~ X wynosi v = v, jak określono we wzorze (32). 
Częstości kojarzeń dla tego przypadku pociągają za sobą v = il jak określono we 
wzorze (33). Dla uproszczenia oznaczeń, częstości genotypów we wzorze (6) zapisać 
można jako u, v i w odpowiednio. Częstości kojarzeń mają numery od (1) do (6) 
jak w tablicy 1. 

Częstości kojarzeń dla warunku brzegowego v =ii dla X~ A ~ X są podane 
w tablicy 4, łącznie ze szczególnym granicznym rozkładem odpowiadającym przy-

padkowi: A = X, v = v ( q, X) = O. Rozkład genotypów dla A = 1 jest dany wzorem 
(24). 

Tablica 4 

Częstości kojarzeń dla v = v, 1 ~ A~ li przypadek szczególny A= 1, v = ii 
--- -- · -- - - - - - ··-- - - --- - ···-··----

Połączenie 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

v =ii 

o 
2(l+vp)u 
-(1 +2Vp)u 
-4(l +2iip)u 
6vpu+2q 
(p-q)(iiv+ 1) 

o 
2(1-pl/2)3(1+2plf2) 
-(l-pl/2)2(1-2pl/2)(1 +2pl/2) 
-4(l-pl/2)2(1-2pl/2)(1 +2p1/2) 
2(J -pl/2)(l-2pl/2)(1-3p) 
(p-q)(1-2plf2)2 

Częstości połączeń dla przypadku v = Y' przy i~ A ~ są dane w tablicy 5, 

łącznie ze szczególnym przypadkiem: A = X, 'V = v(q, ~) = v(q, i) = -1/2p. 

Tablica 5 

Częstości kojarzeń dla v = v, J. ~ ). ~ l i przypadek szczególny A = X, v = ii = v 

Połączenie 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

v = v 

(l+2vp)u 
-2vpu 

o 
o 

-2Vqw 
(t +2vq)w 

Ji. = ~. v = v = v 

o 
q/(2p+ l) 

o 
o 

q(4p-l)/(2p+ 1) 
(p-ą)(4p-1)/(2p+ 1) 
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Przypadek szczególny A. = X, v = O charakteryzuje się częstościami zestawionymi 
w tablicy 6. 

Połączenie 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

Tablica 6 

Częstości kojarzeń dla A. = 1, v = O 

A= l, V= o. 

q(4p-l)/ {4p(2p+ 1)2 } 

2ą(4p2 -2p+ 1)/ {4p(2p+ 1)2} 
q(4p-l)/ {4p(2p+ 1)2 } 

4ą(4p-l)/ {4p(2p+ 1)2 } 

2q(4p-1)(4p 2 + 2p-1)/ {4p(2p+ 1)2 } 

(4p-1) 2 (4p 2 + p-1)/ {4p(2p+ 1)2 } 

Rozkład genotypów dla ), = i jest określony jako 

aa 
(35) q 

(2p+ 1) 

aA 
4pq 

(2p+ 1) 

AA 
p(4p- l) 
(2p+ 1) . 

Częstości kojarzeń przy warunku brzegowym v = v dla I~ A~ 1 są przed-
stawione w tablicy 7. 

Połączenie 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

Tablica 7 

Częstości kojarzeń dla v = v, I ~ ), ~ 1 
---- -------- ----

V= V 

{(1 +p)A+ą }u/(1 +A.) 
o 

p(l-A.)u/(1+ A.) 
4p(l-A.)u/(1 +A.) 
(p-ą)(l-A.)v/(1 +A.) 
p[3ą2 A.2 + {l -3ą(ą-p)} A+ (1-3pą)]/(l +A.) 

W tablicy 8 przedstawione są częstości dla przypadków szczególnych 

" - 1-pl/2 
V = 1J(q, Ji.) = pl/2(2p1/2_ I)' 

oraz 

- " - 4p2 -2p+ 1 
A = A, v = v(q, Ji.) = lp(4p- l) . 
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Tablica 8 

Częstości kojarzeń dla A = I, v = v oraz A = X, v = v 
Połączenie A= I, V= V 

(1) (1-pl/2)3(1+2p1f2) 

(2) o 
(3) pl/2(1-pl/2)2(1+2p1f2) 

(4) 4ptf2(1-p1f2)2(l +2plf2) 
(5) 4(p-q)plf2(l-p1f2) 

(6) plf2(3-5pt/2_3p+ 6p3f2) 

1 
-zą/(2p+l) 

o 
1 
-zą/(2p+l) 

2q/(2p+ 1) 
2q(p-q)/(2p+ 1) 
1 2 (16p 2-13p+ 3)/(2p+ 1) 
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