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1 Bevezetés

Az állattenyésztésben több ezer éve arra tesznek erőfeszítéseket, hogy az

előnyös  tulajdonságok  tekintetében  minél  jobb  teljesítményű  fajtákat,

vonalakat tudjanak előállítani. A tenyésztők számára fontos  értékmérő

tulajdonságok pontos genetikai háttere mindeddig csak kevessé ismert.

Emiatt az elődök, utódok és az egyed saját teljesítményéből nyert adatok

felhasználásával  és  a  tradicionális nemesítési  technikákkal,  a  kiváló

teljesítményű egyedek párosításával csupán a valószínűségét növelhették

annak,  hogy  a  kedvező  fenotípust  eredményező  génvariánsok  (allél

kombinációk) átadódjanak  az  utódgenerációba.  A  napjainkban

lejátszódó biotechnológiai forradalom viszont számos olyan módszert és

technikát  hozott  létre,  melyek  segítségével  megismerhetjük  a

tulajdonságok  kialakításáért  felelős  géneket,  megtudhatjuk,  mely

kromoszómákon  helyezkednek  el,  mi  az  a  DNS szintjén  kimutatható

változás,  ami hat  a tulajdonság kialakulására. Ezáltal  célzottabban van

lehetőségünk  egyes  tulajdonságok  öröklődésének  ellenőrzésére,

áttételesen a tulajdonság kifejeződésének befolyásolására.

Egy ilyen  technika  a  genetikai  térképezés,  mely  a  korszerű  genetikai

markerek megjelenésével  igen  hatékony  eszköz  a  tulajdonságok

hátterének  felderítésében.  A  genetikai  térképezés azt  jelenti,  hogy

markergének segítségével  meghatározzuk,  hogy  a  számunkra  fontos

tulajdonságokat  kódoló  gén  melyik  kromoszómán  és  azon  belül  hol

helyezkedik  el.  A  markergének  olyan  segédgéneknek  tekinthetők,

melyek egyszerű kimutathatóságuk és nagy számuk folytán alkalmasak

a valódi gének térképezésére. A ma ismert leghatékonyabb markergének

egyike a mikroszatellit, mi is ezt használjuk a munkánk során.
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Amennyiben  már  feltérképeztük  egy gén  helyét,  a  hozzá  két  oldalról

legközelebb levő  markergén felhasználható  arra  is,  hogy  ellenőrizzük,

mely  utódok  örökölték  a  legkedvezőbb  allél  kombinációt,  és  ennek

alapján  ezeket  az  állatokat  akár  még  a  fenotípus  kifejlődése  előtt

előszelektálni  tudjuk.  Ezt  az  igen  komoly  genetikai  előrehaladást

biztosító  módszert  nevezzük  MAS-nak  (Marker  Assisted  Selection  =

markerek segítségével végzett szelekció). Végül a génnek, illetve egyes

alléleinek szekvencia szintű megismerése azt is lehetővé teszi, hogy ne

csak markereken keresztül, hanem közvetlenül is nyomon követhessük a

kedvező allél kombinációk öröklődését [VARGA, 1996].

Az  állattenyésztésben fontos  értékmérő  tulajdonságok  többségét

azonban  több  gén  együttes  hatása  alakítja  ki,  s  ez  megnehezíti  a

géntérképezési munkát. Azokat a DNS szakaszokat, melyek hordoznak a

mennyiségi  tulajdonságot  befolyásoló  szakaszt  QTL-eknek

(Quantitative  Trait  Loci  =  mennyiségi  tulajdonságot  kódoló

lókuszoknak)  nevezzük.  A QTL-ek  genetikai  hátterének  a  feltárása  a

legnagyobb  kihívás  az  állattenyésztési  genetika  számára.

Tulajdonképpen  az  összes  jelentősebb,  háziállatfajon  géntérképezést

végző nemzetközi projekt ezt a végső célt tűzte maga elé.

A  Mezőgazdasági  Biotechnológiai  Kutatóközpontban  1989-ben

„Géntérképezés  állatokon”  néven  alakult  kutatócsoportunk  jelentős

elméleti  és  gyakorlati  ismeretanyagot  halmozott  fel  a  genetikai

térképezés  témakörében.  Kutatómunkánk  fő  célkitűzése,  hogy

háziállatokon  térképezzen fel  olyan  géneket,  melyek fontos  értékmérő

tulajdonságokat alapvetően meghatároznak [VARGA, 2001] A genetikai

térképezés  témakörében  az  igen  jelentős  alapkutatási  munka  mellett

[VARGA, 1996],  [VARGA és mtsai,  1997],  [SZABO és mtsai,  1998],
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[VARGA  és  mtsai,  2003],  fontos  alkalmazott  kutatási  feladatokat  is

végzünk [KOROM és mtsai, 2003], [KOVACS és mtsai, 2003].

A  hatvanas  évek  végétől  folytatott,  szelekción  alapuló  klasszikus

tenyésztési  munka  sikeres  folytatása  mellett  a  Bábolna  TETRA-SL

tojóhibrid tenyésztői  a  gödöllői  Mezőgazdasági  Biotechnológiai

Kutatóközponttal együttműködve a legkorszerűbb molekuláris genetikai

módszereket  is  igénybe  akarják  venni  -  ahogy  ezt  nyugat-európai

versenytársaik  is  teszik  -,  hogy  továbbra  is  megállják  helyüket  a

nemzetközi  piacokon  [VARGA,  1992].  A  nemesítő  a  tojóhibrid

élvonalbeli  pozícióját  úgy  tudja  javítani,  ha  a  hibrid  kedvező

tulajdonságainak  megtartása  mellett  a  tojástermelést fokozni tudja. A

tenyésztési  és  a  genetikai  paramétereket  figyelembe véve az  „ivarérés

ideje” az a tulajdonság, melyen keresztül a leghatékonyabban emelhető

a  Bábolna  TETRA-SL  tojástermelőképessége  molekuláris  genetikai

módszerek  segítségével.  Az  ivarérés  ideje a  tojástermelő  képesség

fontos  értékmérő  tulajdonsága.  Jelentősége  gazdasági  szempontból

abban áll, hogy korai ivarérés esetén a tojástermelés beindulásáig terjedő

felnevelési  időszak  lerövidül,  és  így  csökkennek  a  fajlagos  tartási

költségek.

A világ  legjobb  tojóhibridjeinek  tojástermelését  csupán  néhány  darab

választja  el a  305 – 310 közötti  csúcstermelési  sávban.  Így akár  csak

egyetlen nappal korábban kezdett  termelés folytán képződött  plusz egy

tojás is komoly piacszerzést jelenthet a Bábolna TETRA számára. Ez az

1  db  extra  tojás  ugyanis  a  világon  termelésben lévő  87  millió  darab

Bábolna TETRA-SL tyúknál jelentkezne, s ez következésképpen milliós

nagyságrendű bevétel növekedést jelentene.

A  korai  ivarérés  örökölhetőségi  (h2)  indexe  0,4 körül  mozog  a
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tojástermelő  fajtákban  és  hibridekben,  ami  általában  a  mennyiségi

tulajdonságok között, de a tojástermelés értékmérői között is magasnak

mondható. A bábolnai adatok szerint a Bábolna TETRA-SL hibridnél ez

az érték 0,45 (Gyürüsi József, Bábolna-TETRA Kft. személyes közlés).

A tulajdonságról  igazolható,  hogy  poligénes öröklődést  mutat,  tehát

néhány  nagy  hatású főgén  és  több  kisebb  hatású  gén  felelősek  az

ivarérés idejének alakulásáért.

A magas örökölhetőségi index, a feltehetően kevés számú nagy hatású

gén megléte  és  az,  hogy a  Bábolna  TETRA-SL tojóhibriden  belül  az

ivarérés  ideje  tekintetében  megfelelő  változatosság mutatkozik,

megteremtik annak lehetőségét, hogy a tulajdonságot befolyásoló QTL-

ek pozíciói genetikai térképezéssel felderíthetők legyenek.

Ennek  a  célnak  az  eléréséhez  ki  kellett,  hogy  alakítsak  egy  olyan

módszert,  amely  alkalmazkodik  a  két  vonalas tojóhibrid  tenyésztés

gyakorlati  adottságaihoz,  alkalmassá  teszi  a  reciprok  rekurrens

szelekcióban  kialakított  tesztkeresztezések  állományait  a  genetikai

térképezésre.

Először  az  alkalmazandó  módszer  elemeit  egy  kész  kísérleti

elrendezésben kellett  megvalósítanom.  Csoportunk  egy fontos  kutatási

témájában,  az  egéren végzett genetikai  térképezésben nyílt  lehetőség

arra, hogy a módszer elemeit  kipróbálhassam. Ebben a munkában  egy

célzottan  kialakított  F2  térképezési  populáció  egyedein  sikerült

megvalósítani a genetikai térképezés hatékonyságát növelő technikákat,

és tesztelni a módszerek alkalmazhatóságát.

Második  lépésben a  módszereket  a gyakorlatból  származó,  daughter

design  elrendezésű  TETRA-SL  keresztezési  állomány  igényeihez

kellett igazítsam. Az alkalmazandó technikákkal olyan mértékben lehet
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növelni  a  termelésből  származó  állományokon  végzett  genetikai

térképezés  hatásfokát,  hogy  nincs  szükség  speciális  keresztezési

állomány előállítására ahhoz, hogy a QTL-ek pozícióját felderítsem.

Az  alkalmazott  módszerekkel  meg  kívántam  határozni  azokat  a

genetikai  markereket,  melyek  igazolhatóan  genetikai  kapcsoltságban

vannak a tulajdonságot meghatározó QTL-el [VARGA, 1998]. A kapott

információk egyrészt közvetlenül hasznosíthatók a gyakorlati nemesítési

munkában, másrészt további vizsgálatokat tesznek lehetővé a pontosabb

eredmények  elérésének  érdekében.  A  korai  ivarérést  alapvetően

meghatározó  géneket  magukba  foglaló  kromoszómarégiókról  kapott

információk  [SZABO és mtsai,  2002] felhasználhatóak  lesznek  a MAS

eszközeivel hatékonyabban  végzett  Reciprok  Rekurrens  Szelekciós

tenyésztési  munkában.  A  tenyésztő  a  szorosan  kapcsolt  markereken

kimutatott genotípus alapján akár a tulajdonság teljes kifejlődése előtt is

közvetlenül tudja  ellenőrizni, hogy az utód (ismert valószínűség mellet)

melyik QTL allélt örökölte. Így szelekcióval közvetlenül befolyásolhatja

az  állományban  az  egyes  QTL  allélek  gyakoriságát,  ezáltal  nagy

hatékonysággal javíthatja az állományt az adott termelési tulajdonság

tekintetében.  Az  alapvető  célkitűzésem  eléréséhez  a  következő

feladatokat kell elvégezni.

• Térképezési populáció meghatározása:

A  rendelkezésünkre  bocsájtott  keresztezési  állományból  ki  kell

választanom  azokat  a  családokat,  melyeken  a  genetikai  térképezési

munka a leghatékonyabban elvégezhető.

• DNS izolálás:

Ki kell dolgoznom egy olyan genomiális DNS preparálási módszert,

mellyel a kísérletbe bevont több ezer egyed vérmintájából megfelelő
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mennyiségű és minőségű DNS izolálható gyorsan, olcsón és a lehető

legkevesebb káros anyag felhasználásával.

• Hatékonyság  növelése  szelektív  genotípus  meghatározással,  DNS

poollal az F2 kísérleti elrendezésben:

A  térképezési  állomány  méretéhez  képest  meg  kell  határozni  a

vizsgálandó  egyedek  számát.  Ezeknek  a  csoportoknak  a  mintáiból

kell  kialakítanom  azokat  a  kevert  DNS  mintákat,  más  néven

poolokat, melyeken a vizsgálatokat el tudom végezni.

• Szelektív DNS pool technika  részleteinek kidolgozása a TETRA-SL

állományra:

A vizsgálatokra alkalmas családok egyedei közül kell kiválasztanom

azokat,  melyek  a  genetikai  térképezés  szempontjából  a  legtöbb

információt hordozzák. Ezeknek az egyedeknek a DNS-eiből hozom

létre a kevert mintákat

• Genetikai térkép szerkesztése:

Egy  olyan  genetikai  térképet  kell  szerkesztenem,  mely  a  tyúkról

ismert legtöbb információt összesíti átfedés mentesen, és tartalmazza

a  pozícióját  a  lehető  legtöbb  rendelkezésünkre  álló  mikroszatellit

markernek.

• Markerháló kialakítása:

Az  ismert  pozíciójú  és  rendelkezésünkre  álló  markerekből ki  kell

választanom egy olyan szettet, mely a legteljesebben és egyenletesen

fedi  le  az  alkalmazott  genetikai  térképet  és  a  lókuszok  közötti

távolság lehetővé teszi, hogy a QTL-ek pozícióját biztonságosan meg

tudjam határozni.

• A kimutatás optimalizálása:

A kiválasztott  markerek kimutatását  úgy kell optimalizálnom,  hogy
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könnyen,  hatékonyan,  nagy  számban  vizsgálhatók  legyenek.  A

kísérletek során száznál is több mikroszatellit  lókuszt kell több ezer

egyedi  és  kevert  DNS  mintán  PCR  technikával  kimutatnom.

Szükséges  tehát  az  optimális  egyedi  kimutatási  körülmények

egymáshoz közelítése, a munkám egyszerűsítése miatt.

• Heterozigóta kakasok kiválasztása:

Meg  kell  határoznom  a  kiválasztott  családok  kakas  őseinek

genotípusát  a  vizsgálatokban  felhasznált  mikroszatellit  markereken.

Ezek  alapján  kell  kiválasztanom  minden  egyes  mikroszatellit

esetében külön-külön azokat a családokat a térképezési populációból,

melyeknél a heterozigóta kakas ős alléleinek öröklődését megfelelően

vizsgálni tudom az utódokban.

• A pool minták vizsgálata:

A térképezésre alkalmas családok kiválasztott udódcsoportjaiban kell

megbecsülnöm  az  apai  marker  allélek  gyakoriságát.  Meg  kell

határozzam  az  egyes  allélek  kimutatását  befolyásoló  tényezőket

(legfőképpen  a  PCR  áltermékek  torzítását)  és  a  kísérletekben

kimutatott  denzitometriás  mérési  eredményeket  korrigálnom  kell

ezeknek  megfelelően.  Ez alapján  kell  meghatározom  a kevert  DNS

mintában a  kakas allélek becsült  gyakoriságát, azok egyedcsoportok

között  megfigyelhető  különbségét,  mely  a  további  számítások

alapadata.

• Az empirikus hiba meghatározása:

Az  egy  családhoz  tartozó  kevert  DNS  mintákon  kimutatott  allél

gyakorisági különbségek átlaga mutathatja a feltételezett QTL-el való

kapcsoltságot.  Ezekről  az  eredményekről  azonban  igazolnom  kell,

hogy  valósak,  nem  a  véletlennek  köszönhetőek.  Meg  kell  tehát
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határoznom azt a varianciát, melyet a gyakorisági különbségek akkor

is mutatnának, ha nem befolyásolná őket egy genetikailag kapcsoltan

öröklődő QTL, az értékük csak a véletlentől függene.

• Hipotézisvizsgálatok:

A vizsgálatok különböző szintjein meg kell fogalmaznom azokat  az

alapfeltételezéseket melyek teljesülését ellenőrizhetem az eredmények

alapján.  Az  alaphipotéziseim  teljesülésének  igazolására  statisztikai

próbákat  kell  alkalmaznom,  meg  kell  határoznom  a  statisztikailag

igazolható eredmények csoportját.

• A valós eredmények becslése:

A hipotézisvizsgálatoktól függetlenül meg kell becsülnöm a kísérleti

adatok halmazában azoknak az eredményeknek a számát, melyek egy

feltételezett QTL-el való genetikai kapcsoltságra utalnak.

• FDR számítás:

Meg kell határoznom a téves eredmények mértékét a legjobbnak ítélt

adatok  között.  Ezzel  a  számítással  az  a  célom,  hogy  meg  tudjam

mutatni, hogyan alakul a téves és a valós eredmények aránya akkor,

ha egyre több és több eredményt fogadunk el a legjobbak közül. Ezek

ismeretében  meg  kell  határozzam  azt  a  téves  elfogadási arányt,

melyet még elviselhetőnek tartok.

• A kimutatás erejének meghatározása:

A  teljes  eredményhalmazon  becsült eredmények  számát  össze  kell

vetnem az adott  FDR szintig  elfogadott  eredmények között  becsült

valós eredmények számával. Ezzel célom annak meghatározása, hogy

az adott  feltételek mellet mennyi valós eredményt tudok kimutatni a

becsült lehetőségekhez képest vagyis, mekkora a kísérletemben elért

kimutatás ereje.
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2 Irodalmi áttekintés

2.1 A tulajdonságok genetikai hátterének felderítése

2.1.1 A QTL fogalma és meghatározása

A  háziállatokon  végzett  genomkutatások  több  szempontból  is

különböznek az emberen és a modell állatokon  végzettektől.  Az eltérő

célokat  (pl.  tulajdonságok  genetikai  hátterének  felderítése)  eltérő

eszközökkel  kívánják  elérni.  Igen  nagy  jelentősége  van  a  multi

faktoriális genetikai megközelítéseknek. Ez azzal is magyarázható, hogy

az  egyszerű  monogénes betegség  lókuszok azonosítása  a  háziállatok

esetében  kevésbé  fontos,  mivel  az  örökletes  rendellenességet  hordozó

egyedek rövid időn belül kizárásra kerülnek a tenyésztésből. Ezért a gén

funkciót vagy expressziót befolyásoló mutációk dominálnak a patológiai

következményekkel  járó  mutációk  felett.  A  szelektív  tenyésztés

évezredek óta folyik, az utóbbi évszázadokban növekvő intenzitással. A

sok generáción keresztül nagy populációkon végzett  szelekció hatására

az előnyös fenotípusos hatást  okozó új mutációk felszaporodtak. Ezzel

párhuzamosan  a  funkcionálisan  eltérő  allélok és  haplotípusok

helyettesítése ment végbe, azaz a termelési tulajdonságokat  befolyásoló

lókuszok  allélei közül kiszorultak azok, melyek semlegesek vagy rontó

hatásúak  voltak  és  ezeket  helyét  a  javító  hatású  allélok  vették  át

[ANDERSSON, 2001].

Az állattenyésztési  szempontból  fontos  jellegek túlnyomó többségének

(mint  a  növekedés,  tejtermelés,  húsminőség,  tojástermelés)

multifaktoriális genetikai  háttere  van,  így  inkább  folytonos,  mint
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diszkrét  fenotípusos  eloszlást  mutatnak.  A  mennyiségi  jellegeket

általában  több  gén  határozza  meg  és  környezeti  faktorok  is

befolyásolják.  A mennyiségi  tulajdonság  lókuszok (Quantitative  Trait

Loci,  QTL) a  genom  olyan  régióiként  határozhatók  meg,  melyek  egy

vagy  több,  mennyiségi  jelleget  befolyásoló  DNS szakaszt  rejtenek.  A

klasszikus  mennyiségi  genetika  elmélete  azt  feltételezi,  hogy  a

mennyiségi  jellegeket  végtelen  számú  lókusz befolyásolja,  egyenként

elenyészően  kicsi  hatásokkal.  Ez  természetesen  csak  egy  statisztikai

modell,  a  géntérképezési  kutatások  feltárták,  hogy  adott  QTL-ek

jelentős  hatással  vannak  jelen  és  mint  ahogy  maga  az  örökítő  anyag

hossza,  úgy az adott  jelleget befolyásoló QTL-ek száma sem végtelen.

Véges és behatárolható a számuk amiatt is mivel az, hogy mit tekintünk

QTL-nek függ egy önkényesen meghúzott  határértéktől,  mely alatt  egy

lókusz hatása  túl alacsony ahhoz,  hogy QTL-nek tekintsük. A QTL-ek

molekuláris alapjai ma még javarészt ismeretlenek. Lehetnek funkcióval

rendelkező  gének,  de a  Drosophilában  végzett  kutatások  arra  utalnak,

hogy  egyes  QTL-ek  gyakran  a  nemkódoló  DNS-ben levő  szekvencia

variációkkal vannak kapcsolatban [MACKAY, 2001].

A QTL-ek jelenléte genetikai térképezési kísérletekkel igazolható, mivel

a  fenotípusos  jellegben  szignifikáns különbséget  mutatnak  azok  az

egyedek, melyek eltérő QTL allélokat örököltek őseiktől (lásd: 1. ábra a

Melléklet  2.  oldalán).  Korábban  az  ilyen  feladatok  elvégzése  igen

nehézkes  volt,  mivel  az  egyes  házállat  fajokon  igen  kevés  lókusz

pozícióját  sikerült  csak  meghatározni,  így  az  ezek  és  a  kérdéses

fenotípusos tulajdonság között megfigyelhető genetikai kapcsoltságot is

csak  nehezen  lehetett  igazolni.  A  polimorf  markerek nagy  sűrűségű

genetikai  térképének  kifejlesztése  után  lehetőség  nyílt  több  fajban  a
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mennyiségi jellegek genetikai elemzésére, és az első genomvizsgálatok

adatai  sokkal  egyszerűbb  genetikai  szerkezetet  mutatnak,  mint  azt

korábban  várták  [TAYLOR és PHILLIPS, 1996],  [GROBET és mtsai,

1997],  [VANKAAM  és  mtsai,  1999],  [GEORGES  és  mtsai,  1995],

[FLINT és MOTT, 2001].

A QTL helyzetének pontos meghatározása még egy marker lókuszokkal

telített  genetikai térkép mellet is gyakran igen nehéz feladat.  Ez annak

köszönhető,  hogy a kapcsolat  a  genotípus  és a  fenotípus  között  jóval

összetettebb,  mint  egy  monogénes jelleg  esetében  [LANDER  és

KRUGLYAK,  1995].  A  tulajdonságot  befolyásoló  QTL  lókuszok

összességére nézve különböző genotípus összeállítások is létrehozhatnak

nagyon hasonlóan  kifejeződő jelleget. Előfordulhat, hogy egy egyedben

egy  bizonyos  QTL  lókusz  genotípusa  nem  lényeges  a  jelleg

kialakításában, a mennyiségi jelleg konkrét értékét (kg, m, nap) a többi

QTL lókuszon levő allélok is meg tudják határozni. Ezért nem minden

esetben  lehet  az  adott  marker  lókusz és  a  tulajdonság  lókusz  között

közvetlenül  rekombinánsokat azonosítani.  Megfelelően  nagy

keresztezési  állományon végzett  utódteszttel  azonban  lehetséges

közvetett  módon  a genotípus  meghatározása  a  QTL-nél  úgy, hogy az

utódokban meglevő genetikai markerek és a fenotípus közötti kapcsolat

adataiból  következtethetünk  a  QTL-nél  levő  szegregációra

[ANDERSSON,  2001].  Egy  adott  tulajdonság  tekintetében  akkor  van

egy populációban változatosság, ha a tulajdonságot befolyásoló QTL-en

több  allélváltozat is  van,  melyek  különbözőképpen  befolyásolják  az

adott  tulajdonság  megjelenését.  Amennyiben  megfelelő  változatosság

van azokon a lókuszokon is, melyeket ki tudunk mutatni van esély arra,

hogy  az  egyes  QTL  allélek öröklődését  nyomon  tudjuk  követni  egy
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azzal genetikai kapcsoltságban levő marker lókusz megfelelő allélével.

A QTL és marker allélek együtt öröklődnek át az utódokba, a közöttük

levő  kapcsolatot  a  rekombináció  oldhatja  fel,  melynek  valószínűsége

összefügg  a  genetikai  kapcsoltság  mértékével,  a  két  lókusz  közötti

genetikai távolsággal.

Amikor egy kísérlet alapján meghatározzuk a tulajdonságot befolyásoló

QTL-ek számát,  akkor csak azt  mondhatjuk  általában,  hogy minimum

ennyi  QTL  van  a  rendszerben,  sok  QTL-t  ugyanis  nem  tudunk

felderíteni. Ez egyrészt abból következik, hogy egy adott kísérlet alapján

az  adott  tulajdonság  megjelenését  befolyásoló  régiót  csak  bizonyos

mértékig tudjuk beszűkíteni,  és nem  tudjuk megmondani, hogy azon a

területen  belül  mennyi  ható  lókusz  van  valójában.  Másrészt  az

alkalmazott  kimutatási  eljárásnak meg van  a  maga  érzékenysége,  így

azokat a lókuszokat, melyek hatása ezen a küszöbérték alatt marad nem

tudjuk  felderíteni.  Harmadrészt  a  térképezési  keresztezés  alapjául

szolgáló törzsek is meghatározzák a felderíthető QTL-eket. Csak azokat

a  lókuszokat  tudjuk  az  adott kísérletben  kimutatni,  melyekre nézve a

kiindulási  szülői  populációk  különböztek  vagyis,  melyek a térképezési

populációban szegregáltak [FALCONER és MACKAY, 1996].

2.1.2 A QTL felderítésének feltételei

Ha egy tulajdonságot  meghatározó  lókoszokat  kívánunk  felderíteni,  a

géntérképezés különböző módszereit alkalmazhatjuk [DARVASI, 1998],

[CHENG,  1997],  [HILLEL, 1997]. Lényegében három fontos  feltétele

van  annak,  hogy a  kitűzött  célunkat  el  tudjuk  érni.  A tulajdonságnak

kell,  hogy  legyen  genetikai  háttere,  a  térképezésre  használt

keresztezésben  elég  nagy  változatosságot  kell  mutatnia  a  vizsgált
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tulajdonságnak  ami  előrevetíti,  hogy  a  különböző  lókuszok allélei

szegregálnak a populációban, és végül megfelelő számú ismert  lókuszt

kell  tudnunk kimutatni,  melyek viszonyítási  pontokként  szolgálnak  az

általunk  keresett  régió  helyzetének  meghatározásában

[CHAKRAVARTI és LYNN, 1999].

2.1.2.1 A genetikai háttér

Fontos  feltétel  azon  túl,  hogy  meglegyenek  a  vizsgálni  kívánt

tulajdonságot  meghatározó  genetikai  tényezők  az,  hogy  azok

felderíthetők  is  legyenek.  Ez  talán  magától  értetődőnek tűnik,  de

alapvetően  határozza  meg  a  "térképezhetőséget".  A  mennyiségi

tulajdonságok  nagy  részét  jelentősen  befolyásolják  a  környezeti

tényezők is. A külső tényezők változásával ugyanaz a genotípus más és

más  fenotípusos  értékeket  mutathat.  Ezért  igazolnunk  kell,  hogy az a

különbség,  melyet  egy  adott  tulajdonság  tekintetében  (két  különböző

egyed, populáció, vonal, fajta között) tapasztalunk öröklődik az egymást

követő  nemzedékek  között  és  a  különbségek  nem  külső  tényezők

hatására jönnek létre  [LANDER és BOTSTEIN, 1989]. A fenotípusban

megnyilvánuló tulajdonságok döntő többségben nem egyetlen gén által

meghatározottak  és az egyes  lókuszok hatása  sem egyenrangú. Így az

esetek java részében csak arra vállalkozhatunk, hogy felderítjük azokat a

lókuszokat,  melyeket  az  alkalmazott  kísérleti  elrendezésben,  az

alkalmazott  módszerekkel  ki  tudunk  mutatni.  Tehát  sikerességünket

jelentősen  meghatározza,  hogy  milyen  kísérleti  állományt  tudunk

vizsgálni és, hogy a lehetőségekhez képest milyen kimutatási  módszert

tudunk alkalmazni.

A  1.  ábra  a  Melléklet  2.  oldalán  egy  elméleti  populációban
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megfigyelhető  fenotípusos  eloszlást  mutat  be,  az  ivarérés  idejét

napokban  mutató  fenotípus  kategóriákban.  A  normálishoz  közelítő

eloszlás  közepén  helyezkednek  el  az  átlagos  fenotípusos  értékeket

mutató egyedek, a két szélen pedig legrövidebb és leghosszabb ivarérés

idejűek.  Ha  feltételezünk  egy  olyan  QTL-t,  mely  befolyásolja  a

tulajdonságot  és  az  állományban  kettő  olyan  allél  szegregál ezen  a

lókuszon  (Q  és  q),  melyek  különböző  mértékben  vannak  hatással  a

fenotípusra,  akkor  a  QTL genotípusok  nagy  valószínűséggel  az  ábrán

feltüntetett  módon  oszlanak  meg.  A  rövid  ivarérésű  egyedek  döntő

többségben a  tulajdonságot  ilyen  irányba  befolyásoló  allélt  hordozzák

(sárga terület). Középen helyezkednek el az átlagos fenotípusos értéket

mutató  heterozigóták  (zöld  terület).  A  hosszú  ivarérési  időt  mutató

egyedek pedig szinte kizárólag a tulajdonság kifejlődését hátráltató (nem

gyorsító)  QTL  allélt  hordozzák  (kék  terület).  Mivel  a  mennyiségi

tulajdonságok  megjelenését  nagymértékben  befolyásolják  környezeti

tényezők, ezért az egyes QTL genotípusok nem diszkrét, hanem inkább

folytonos megoszlást mutatnak. Mivel pedig nagy valószínűséggel nem

csak  egy  QTL  van  hatással  a  tulajdonságra  és  ezek  egymástól

függetlenül hatva különböző genotípus összetételben is képesek hasonló

fenotípust  meghatározni,  ezért  a  bemutatott  QTL genotípus  csoportok

sem  különülnek  el  egyértelműen,  a  határvonalakon  keverednek

egymással (sávozott terület).

2.1.2.2 Marker lókuszok

A  géntérképezés  során  több,  már  ismert  lókusz pozíciójához  képest

próbáljuk  meghatározni  a  felderítendő  lókuszok  helyét.  Ezeket  a

pontokat,  melyeket  közvetlenül  vizsgálni  tudunk  nevezzük  marker
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lókuszoknak. Legkönnyebb helyzetünk  abban  az  esetben  van,  ha

vizsgált  marker lókusz a  lehető  legközelebb van  az adott  QTL-hez. A

magasabb rendű élőlények örökítő anyaga mind genetikai, mind fizikai

mércével  mérve  jelentős  terjedelmű,  tehát  annak  az  esélye,  hogy

véletlenszerűen  egy  szorosan  kapcsolt  markert találunk  igen  csekély.

Hogy javítsuk saját esélyeinket csak azt tehetjük, hogy egyrészt a lehető

legtöbb  ismert  pozíciójú  lókuszt  választjuk  ki  az  adott  faj  genetikai

(fizikai)  térképén  [DODGSON és mtsai,  1997], másrészt  ezek közül a

lehető  legtöbbet  megvizsgáljuk  a  saját  kísérletünkben  [DARVASI  és

mtsai,  1993].  Az  előbbi  feltételt  az  adott  faj  genetikai  (fizikai)

térképének fejlettsége határozza meg, a második feltételt viszont csak a

saját anyagi és technikai korlátaink határolják be.

2.1.2.3 Változatosság

Szükség  van  arra,  hogy  az  örökítő  anyag  szintjén  találjunk  jól

meghatározható  és jól mérhető különbségeket egy térképezésre kijelölt

populáción  belül  az  egyedek  között,  vagy  a  keresztezést  alapító

populációk  között  [CARDON és  BELL,  2001].  Amikor  a  térképezési

populáció  egyedei  között  a  felderítendő  tulajdonság  tekintetében

változatosságot  tapasztalunk,  akkor  azt  feltételezzük,  hogy  a

tulajdonságot  meghatározó  régiókban  eltérések  vannak  az  egyedek

között,  a különbségek nem csak  a fenotípusban jelennek meg. Fontos

feltétel  ezen  túl,  hogy a  különbségek  ne csak  a  tulajdonságért  felelős

szűk  régiókban  legyenek  meg,  hanem  általánosan  a  genom  egész

területén.  Lehet  különböző  ugyanis  egy  bizonyos  tulajdonságban  két

egyed  vagy  populáció,  de  ha  azok  genetikailag  nagyon  közel  állnak

egymáshoz akkor  előfordulhat,  hogy  az  örökítő  anyagban  meglevő
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nagyfokú hasonlóság miatt nem tudjuk egyértelműen elkülöníteni, hogy

az  egyes  kromoszóma  régiók  melyik  szülői  populációtól  származnak

[KAISER  és  mtsai,  2003].  Ez  nagyon  megnehezítheti  az  adott

tulajdonságot  meghatározó lókuszok pozíciójának felderítését,  hiszen a

géntérképezés  során  a  tulajdonságot  befolyásoló  szakaszt  csak

közvetetten  tudjuk  vizsgálni.  Azt  a  marker  lókuszt keressük,  melyen

ugyanolyan  különbséget  tudunk  detektálni  az  örökítő  anyag  szintjén,

mint amilyet a ható lókuszoknál feltételezünk a tulajdonságot leginkább

és legkevésbé mutató egyedek között  [MICHELMORE és mtsai, 1991].

A genetikai  térképezésben felhasznált  marker lókuszok  esetében  ezt  a

jellemzőt  –  a  változatosságot  -  nevezhetjük  az  adott  lókusz

informativitásának. Akkor ad egy marker lókusz a legtöbb információt a

vizsgálatban  feltett  kérdés megválaszolásához,  ha a lehető  legnagyobb

mértékben mutatja  a változatosságot  a térképezési populációban. Ha a

marker lókuszon a keresztezési partnerekre jellemző allél változatokat el

tudjuk  különíteni  –  tehát  az  adott  pozíció  informatív  -,  akkor  van

esélyünk  arra,  hogy  az  alléváltozatok  öröklésével  nyomon  tudjuk

követni a vizsgálandó fenotípusos jelleg kifejeződését.

2.2 A QTL genetikai térképezése

2.2.1 Keresztezési elrendezések

A  mennyiségi  tulajdonságot  meghatározó  lókuszokat  alapvetően  két

típusú kísérleti elrendezés segítségével lehet felderíteni. Az első a célzott

keresztezésből  származó  térképezési  populáció,  a  második  lehetőség

pedig  a  gyakorlatban  meglevő,  több  nemzedékes állatállományok
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felhasználása.

A  célzott  kísérleti  elrendezés  esetében  azokat  a  géneket  tudjuk

felderíteni,  melyek  megfigyelhető  különbségeket  okoznak  az  általunk

szülőként kiválasztott két populáció vagy akár két alfaj között. Jó példa

erre  a  vaddisznó és  a  háziasított  sertés  között  megfigyelhető,  az

évezredeken  át  történő  háziasítás  következtében  kialakult  fenotípusos

különbségek felderítése, hiszen ez a két alfaj egymással keresztezhető és

életképes  utódokat  lehet  létrehozni  párosításukkal  [ANDERSSON  és

mtsai,  1994].  A  példának  megfelelően  olyan  szülői  vonalakat  kell

választanunk, melyek a felderítendő fenotípus tekintetében megfelelően

különböznek.  Az  alapító  vonalak  (P)  keresztezéséből  létrehozott  első

utódgeneráció (F1) egyedeinek továbbszaporításából  lehet kialakítani  a

tulajdonságra és az azt  meghatározó génekre nézve szegregáló második

utódgenerációt (F2, BC), ami már térképezési populációként használható

[DARVASI,  1998].  Általában  az  ilyen  keresztezéseket  meghatározott

körülmények  között  hozzák  létre  és  így  lehetővé  válik  a  környezeti

tényezők  hatásának  csökkentése,  melyek  zavarhatják  a  genetikai

tényezők  megjelenését,  megfigyelését  [GEORGES,  1998].  Több

hátránya  is  van  azonban  az ehhez hasonló  kísérleti  elrendezéseknek a

gazdaságilag jelentős fajok esetében. A megfelelő létszámú térképezési

generációt  adó  keresztezés  létrehozása,  felnevelése  az  állatok  magas

egyedi  értéke  miatt  gyakran  igen  költséges,  a  létrejövő  utódok  piaci

értéke általában alacsony, így az értékesítésből származó bevételek nem

kompenzálják  a költségeket.  Sok állatfaj  generációs ideje igen hosszú,

ami azt eredményezi, hogy az ilyen keresztezések létrehozása akár sok

évet is igénybe vehet. Előfordulhat az is, hogy a keresztezendő egyedek,

törzsek  nehezen  viselik  a  beltenyésztettséget és  az  emiatt  kialakuló
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fenotípusos  leromlás  megnehezíti  a  tulajdonságok  szegregációjának

megfigyelését.  Márpedig  a  háziállatokkal  végzett  kutatások  során

általában  nem  beltenyésztett törzsekből  indul  ki  a  keresztezés,  és  ha

növelni akarjuk a kísérlet hatékonyságát,  akkor minél kevesebb alapító

egyedből,  minél  nagyobb  térképezési  populációt  kell  előállítani,  ami

természetesen megnöveli a testvérpárosítások valószínűségét, és ezzel a

beltenyésztettségi leromlás  megjelenésének  esélyét  [SEWALEM  és

mtsai, 1999].

Az állattenyésztésben  gyakran  igen  nagy  létszámú,  több  nemzedékes

állományokat  hoznak  létre  a  mindennapi  munka  során,  melyeken

megfelelően  adminisztrálják  a  származási  és  termelési  adatokat.

Lehetőség  van  tehát,  hogy  ezeket  az  állományokat,  keresztezéseket

kutatási  célokra  is  felhasználjuk  és  a  termelési  populációkban

megfigyelhető  fenotípusos  varianciát  kihasználva  azonosítsunk  QTL-

eket  [DU és WOODWARD, 1997]. Az irodalomban megjelentek olyan

publikációk  melyek  leírják  az ilyen  állományok  QTL térképezési  célú

alkalmazásának  lehetőségét  [WELLER és  mtsai,  1990],  illetve  azt  is

bemutatják,  hogy ezeknek az elrendezéseknek a térképezésben várható

hatékonysága  hogyan  viszonyul  a  klasszikus  F2 és  visszakeresztezési

kísérleti  elrendezésekhez  [SONG  és  mtsai,  1999].  Miután  ezek  teljes

értékű termelő állományok,  ezért az egyedi érték nem befolyásolja azt,

hogy  a  nagyobb  pontosság  érdekében  hány  állatot  vonunk  be  a

kísérletbe.  Gyakran  előfordul  azonban,  hogy  az  erőteljes  szelekciós

nyomásnak  köszönhetően  a  termelő  populációkban  a  kívánatos

fenotípust kialakító QTL allélok kisebb-nagyobb mértékben fixálódtak,

kisebb  esélyt  hagyva  az  adott,  -  a  termelés  szempontjából  fontos  -

lókusz térképezésére és azonosítására. Az ilyen esetekben a markergének
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heterozigozitása is  lecsökken,  s  ez  ugyancsak  csökkenti  a  térképezési

esélyeket. Az is előfordulhat, hogy a különböző családokban más és más

QTL  allél összeállítások  szegregálnak,  így  a  kinyerhető  térképezési

információ családonként vagy populációnként is változik.

A mesterséges  termékenyítés  elterjedésével  a  szarvasmarhák  esetében

hatalmas  féltestvér  utódállományok  jönnek  létre  [MOSIG  és  mtsai,

2001].  Mindegyik  egyede  ugyanattól  az  apától  származik. Hasonló

szerkezetű  állományokat  hoznak  létre  a  tyúktenyésztők  is,  amikor  a

reciprok-rekurrens szelekció  során  tesztkeresztezésekkel  mérik  az

előrehaladást az állományok termelési tulajdonságainak tekintetében. A

két  vonalas hibridek  esetében  az  egyik  vonalból  származó  kakast

párosítanak  a  másik  vonalból  származó  tyúkokkal.  Bár  itt  (a

szarvasmarha  példájához  képest)  egy  apától  csak  viszonylag  kevés

egyed származik  (kb. 100),  viszont  több  családot  is  be lehet  vonni  a

vizsgálatba  [LIPKIN és mtsai,  2002]. Az anyai  szülők  nagy  számban

vannak jelen. Szarvasmarhák esetében az adott bikától származó utódok

mindegyike  más-más  tehéntől  származik,  a  tyúk  esetében  egy  adott

kakas utódai 8-10 tyúktól  származnak a tesztkeresztezési állományban.

Azt  feltételezzük,  hogy  a  nőivarú  egyedek  egy  egységes  genetikai

hátteret adnak a hímivarú szülőtől származó allélok kifejeződéséhez.

Az  ilyen  szerkezetű  keresztezési  állományokat  nevezik  “daughter

design” elrendezésnek [WELLER és mtsai, 1990]. Ennek lényege, hogy

ezekben  az  állományokban  az  utódokban  megfigyelt  fenotípusos

változatosságot az apai szülőre vezetik vissza. Azok az utódok, melyek

különböző  allélokat örököltek  az  (adott  tulajdonságot  meghatározó

QTL-re és az ezzel szorosan kapcsoltan öröklődő marker lókuszra nézve

is  heterozigóta)  apai  őstől,  azok  a  fenotípusos  tulajdonságokban  is
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különbözni fognak. Ha meghatározzuk az utódok genotípusát  a  marker

lókuszon és csoportosítjuk őket az általuk hordozott  markerallél szerint,

különbséget  tapasztalhatunk  a  két  csoportban  megfigyelt  mennyiségi

tulajdonság tekintetében feltéve, hogy az adott markeralléllal kapcsoltan

öröklődött  egy  tulajdonságra  ható  QTL  allél.  Ez  abban  az  esetben

történik  így,  ha  a  szülőben  nem történik  rekombináció  a  marker és a

QTL lókusz között,  aminek  valószínűsége alapvetően  a közöttük  levő

genetikai távolságtól függ.

Egy  szegregáló  populációban  előfordulhat,  hogy  egy  egyed  bár

heterozigóta egy  adott  marker  lókuszra  nézve,  de  a  tulajdonságot

befolyásoló  QTL  lókuszon  homozigóta  genotípust  hordoz.  Ebben  az

esetben  nem  kapunk  különbséget  a  markerallél  alapján  szétválasztott

csoportok  között,  hisz  mindannyian  ugyanazt  a  QTL  allélt örökölték,

melyek hasonló módon hatnak  a tulajdonság kifejeződésére  [WELLER

és mtsai, 1990].

2.2.2 Genetikai markerek

A genetikai térképezéshez alkalmazott  ideális  marker lókuszoknak több

ismérve is van [FALCONER és MACKAY, 1996]:

– Erősen  polimorfak,  ami  azt  jelenti,  hogy  a  genetikai  térképezés

kiindulási  vonalai  más  és  más  allélt  hordoznak  az  adott  marker

lókuszon.  Az  ideális  helyzet  az,  ha  az  összes  vizsgált  marker

lókuszon eltérő alléleket hordoz a két vonal/szülő. Az olyan lókusz,

amelyen  ugyanazt  az  allélt  hordozza  a  két  törzs  homozigóta

formában,  nem használható,  nem informatív  a  genetikai  térképezés

szempontjából.  Az  adott  genetikai  marker  egyedek  között

megfigyelhető  változatosságát  nagymértékben  befolyásolja  az
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egyedek között  meglevő  rokonság  foka.  Rendszertanilag  távol  álló

egyedek  között  nagyobb  a  valószínűsége  annak,  hogy  egy  adott

marker lókuszon különböző allélokat hordoznak, még akkor is ha az

adott  marker lókusz egy kódoló szekvenciában van. Bár a rokonság

fokának csökkenése emeli a valószínűségét annak, hogy a genetikai

változatosság  nagyobb  lesz,  ha  már  nagyon  távoli  rendszertani

kategóriák  között  végezzük  a  keresztezést,  mint  alfaj,  vagy  még

inkább faj akkor csökken annak az esélye, hogy életképes utódokat

hozhatunk létre.

– Megfelelő  számban  rendelkezésre  állnak,  tehát  a  genom  bármely

pontján  tudunk  számunkra  megfelelőt  választani.  Egy faj  genetikai

térképének  fejlettsége,  a  feltérképezett  lókuszok  száma  ön  erősítő

folyamat.  Annál  könnyebben  tudunk  az  általunk  felderítendő

lókuszhoz kapcsoltan öröklődő,  már ismert  pozíciójú lókuszt  találni

és ezáltal az addig ismeretlen lókusz pozícióját  meghatározni, minél

több  ismert  pozíció  van  az  adott  géntérképen.  Egy  adott  faj

géntérképének fejlettsége és fejlődésének üteme jelentősen függ attól,

hogy  mekkora  fontossággal  bír  egyrészt  a  tudományos  kutatások,

másrészt  gazdasági  szempontok  szerint.  A  legtöbb  genetikai

információval és ezáltal a legfejlettebb térképekkel rendelkező két faj

az  ember  és  az  egér.  Ezek  fontossága  természetesen  kutatási

szempontok  szerint  értelmezhető,  míg  a  haszonállatok  és

haszonnövények  örökítőanyagáról  összegyűjtött információ

növekedését a kutatás mellet nagyrészt gazdasági érdekek vezérlik. A

különböző fajok genetikai  ismeretanyaga azonban nem elszigetelten

fejlődik. Gyakran előfordul, hogy egy fajon összegyűjtött információt

egy  másik fajon  is  alkalmazni  tudunk.  Jó  példa  erre  a  juh,  mely
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esetében  a  szarvasmarhán  izolált  mikroszatellit markerek  jelentős

része  alkalmazható  [GORTARI  és  mtsai,  1997],  de  hasonló

figyelhető meg a madarakon belül is,  ahol  a tyúk, mint  a genetikai

információ  tekintetében  legfejlettebb  faj  segíti  a  többit  [REED  és

mtsai, 1999].

– Semlegesek.  Ez azt  jelenti,  hogy allélváltozataik  semmilyen módon

nem  hatnak  a  vizsgálandó  tulajdonságra.  Az  általunk  használt

mikroszatellit  markerekre általában  jellemző,  hogy  semlegesek,

túlnyomó  többségüket  olyan  DNS régiókban  azonosították  ezeket,

melyek nem kódolnak  lényeges információt,  ezáltal  mindegy,  hogy

melyik  allélváltozat van jelen egy egyedben. Vannak azonban olyan

mikroszatellit  lókuszok is, melynek  allélváltozatai különbözőképpen

hatnak  egy  adott  tulajdonságra  [GIWERCMAN  és  mtsai,  2004].

Természetesen  fel  lehet  használni  genetikai  markerként egy  olyan

polimorfizmust is, mely kódoló régióban található és allélváltozataik

fenotípusosan  megjelennek (pl. színöröklés) viszont  fontos,  hogy az

adott lókusz ne befolyásolja a felderítendő tulajdonságot. Ezek eleve

“felderítendő” lókuszok, alléleik öröklődése eleve meghatározott.

– Kodomináns  öröklődést  mutatnak,  tehát  minden  lehetséges

genotípust azonos módon tudunk kimutatni ezeken a  lókuszokon. A

genetikai térképezési kísérletek során csak akkor tudunk egy makert

teljes  értékűen  alkalmazni,  ha  a  két  szülőre  jellemző  eltérő  allélei

egyértelműen  ki  tudjuk  mutatni.  Természetesen  előfordulhat,  hogy

olyan  markert kell  használnunk,  mely  nem  felel  meg  ennek  az

elvárásnak.  Ilyenek  lehetnek  például  a  RAPD  (Random  Amplified

Polymorfic  DNA)  markerek  [WELSH  és  MCCLELLAND,  1990],

[WILLIAMS és mtsai, 1990], melyek esetében a lókuszok öröklődése
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domináns-recesszív  jellegű,  az  utódban  csak  azt  az  allélt  tudjuk

kimutatni,  melyhez az alkalmazott  oligonukleotid hibridizálni tud az

adott  körülmények között  és nem tudjuk elkülöníteni a homozigóta

genotípust a heterozigótától. Egyértelműen csak a recesszív öröklődés

mutatható  ki,  az az eset,  amikor  az adott  lókuszon  olyan  allélokat

hordoz  az  egyed,  melyek  egyikére  sem  tud  az  oligonukleotid

feltapadni.

A genetikai markerek jelentős része nem rendelkezik maradéktalanul az

előbbi jellemzők mindegyikével. Vizsgálataink során  mikroszatelliteket

használtam,  melyek  a  genetikai  térképezési  munkákban  talán

leggyakrabban  alkalmazott  markertípusok és  jórészt  megfelelnek  az

előbb  felsorolt  elvárásoknak  [TAUTZ,  1989].  Meg  kell  azonban

jegyezni,  hogy  bármelyik,  a  célnak  megfelelő  genetikai  marker

felhasználható  a kísérletek során. Előfordul, hogy adott  esetben, mikor

egy  kapcsoltságot  mutató  régiót  próbálunk  a  lehető  legjobban

beszűkíteni,  a rendelkezésre álló  marker lókuszok egyre fogyatkoznak.

Ilyen  esetben  bármilyen  marker  hasznos  lehet  az  adott  régióban  ha

keresztezésünkben információt tudnak szolgáltatni még azok is, melyek

egyébként nem a leghatékonyabbak.

2.2.3 Szelektív genotípus meghatározás

A  genetikai  térképezési  munkák  legköltségesebb  része  a  térképezési

állományhoz  tartozó  egyedek  genotípusának  meghatározása.  Minél

nagyobb  számú  utódot  tudunk  azonban megvizsgálni,  annál

pontosabban tudjuk meghatározni a feltételezett QTL-ek pozícióját, ami

gyakran  azt  jelenti,  hogy  több  tízezer genotípus  kimutatást  kellene

elvégezni.  Célszerű  tehát  olyan  eljárásokat  alkalmazni,  melyekkel

23



csökkenthető  a  vizsgálatok  száma,  de  emellett  nem  csökken  az

eredmények pontossága.  A térképezési állomány  egyedei közül azokat

érdemes  elsősorban  megvizsgálni,  melyek  a  leginkább,  illetve

legkevésbé mutatják a kérdéses tulajdonságot  (lásd:  1. ábra a Melléklet

2. oldalán).  Ezek ugyanis  nagy valószínűséggel  homozigóta  formában

hordozzák  a  ható  géneket,  és  ezáltal  az  azokkal  kapcsoltan  öröklődő

marker  lókuszt  is.  A  TETRA-SL  kísérletben  rendelkezésünkre  álló

daughter  design  elrendezésben  a  kakas  allélek  öröklődését  kísérjük

figyelemmel.  Ha  megvizsgáljuk  a  tulajdonság  szempontjából  extrém

egyedcsoportokat,  akkor  megfigyelhetjük,  hogy  ezek  is  egységesek

abban a tekintetben, hogy melyik QTL allélt örökölték a kakastól. 

Minél  távolabbi  markereket vizsgálunk  az  adott  QTL  lókusz

környezetében, annál gyakoribb lehet a QTL és a marker lókusz közötti

rekombináció.  Egy távolabbi  markeren már  nem  egységes  genotípust

detektálunk  a  kiválasztott  egyedcsoportban,  hanem  megjelennek  az

ellenkező  szülőre  jellemző  allélok  is  annál  nagyobb  gyakoriságban,

minél távolabbi  marker lókuszt vizsgálunk (lásd:  2. ábra a Melléklet  3.

oldalán).  Ezt  a  módszert  A. Darvasi  és  M. Soller  szelektív  genotípus

meghatározás néven írták le [DARVASI és SOLLER, 1992].

2.2.4 Kevert DNS módszer

A  kiválasztott  egyedcsoporton  belül  lényegében  azt  akarjuk

meghatározni,  hogy a  szülői  marker allélok gyakorisága  között  van-e

jelentős  különbség az adott  fenotípust  leginkább és legkevésbé mutató

utódok  csoportja  között.  Ezt  megtehetjük  úgy, hogy megvizsgáljuk  az

összes  egyed  genotípusát  a  csoporton  belül  és  összesítjük  a  szülői

allélok  számát.  Abban  az  esetben  azonban,  ha  a  két  szülői  allél
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egyértelműen  elkülöníthető  egymástól,  megtehetjük  azt  is,  hogy

alkalmazzuk a kevert DNS (DNS pool) módszerét vagyis a kiválasztott

utódcsoportokon  belül  az  egyedek kevert  mintáját  vizsgáljuk.  A PCR

reakcióban  képződő  termékek  mennyisége  ugyanis  megfelelően

megválasztott  körülmények  között  függ  a  kiindulási  templátok

számától. Több termék fog képződni arról az allélról, mely gyakoribb a

csoport  egyedeiből képzett  kevert  DNS-ben és kevesebb arról, amelyik

ritkább. Ezt a módszert először egy növényrezisztencia gén térképezése

során alkalmazták RAPD markerek alkalmazásával  [MICHELMORE és

mtsai,  1991]. Később alkalmazták  RFLP (Restriction Fragment  Length

Polymorphism)  [CHURCHILL  és  mtsai,  1993] és  mikroszatellit

markerekkel is [BARCELLOS és mtsai, 1997], valamint leírták, hogyan

lehet  a  kevert  DNS  mintákban  levő  allél  frekvenciákat becsülni  a

kimutatott  termékék  denzitometriás  vizsgálata  alapján  [PACEK  és

mtsai, 1993], [KHATIB és mtsai, 1994].

A  2. ábra a Melléklet  3. oldalán az  1. ábrához hasonlóan  egy elméleti

populációban megfigyelhető fenotípusos eloszlást mutat  be, az ivarérés

idejét napokban mutató fenotípus kategóriákban. A betű és színjelölések

azonban itt a marker allélokra vonatkoznak.

• Az ábra felső része egy, a feltételezett QTL-hez szorosan kapcsoltan

öröklődő  marker  lókuszon  megfigyelhető  genotípusok  megoszlását

mutatja,  mely nagyon hasonlít  az  1. ábrához. A rövid ivarérési időt

mutató  egyedek  döntő  többsége  a  tulajdonság  kifejlődését  siettető

QTL  allél  (Q)  mellet  szorosan  kapcsoltan  öröklődő  marker  allélt

hordozza  (S)  (sárga  terület).  Középen,  ahogy  a  QTL  genotípus

megoszlásnál is a vegyes (SL) csoport helyezkedik el (zöld terület). A

hosszú ivarérési  időt  mutató  egyedek döntő  többsége a  tulajdonság
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kifejlődését  hátráltató  QTL  allél  (q)  mellet  szorosan  kapcsoltan

öröklődő  marker allélt hordozza (L) (kék terület). Az ábra részlettől

jobbra látható az a számítás,  mely a szélsőséges egyedcsoportokban

megfigyelhető marker allél gyakoriságokat veti össze. Számíthatjuk a

két csoport  között  a rövidebb allélek gyakoriságában megfigyelhető

különbséget (D(S)) és ugyanezt meghatározhatjuk  a hosszabb allélek

gyakoriságára is (D(L)). A két értéket átlagolva kapjuk azt az adatot,

mellyel  egységesen  jellemezhetjük  a  két  csoport  közötti  allél

gyakorisági különbségeket (D).

• Amennyiben  a  QTL-től  távolabb  elhelyezkedő  markert  vizsgálunk,

mely  csak  gyenge  kapcsoltságot  mutat  (középső  ábra  rész),  akkor

megfigyelhető  a  fenotípus  megoszlás  mögötti  genotípus  kategóriák

egymással  való  keveredése.  A  QTL  és  a  marker  lókusz  között

kialakuló  rekombinációs  események  következtében  az  adott  QTL

lókusz  mellett  egyes  egyedekben  más  allél  mutatható  ki  a  marker

lókuszon.  A  főbb  fenotípus  kategóriákban  a  marker  allélek

megjelenése már nem egységes, az egyes kategóriák keverednek. Az

ellenkező  oldali  markerallél  megjelenése  a  szélsőséges  fenotípus

csoportokban annál valószínűbb, minél több rekombinációs esemény

mehet végbe a QTL és a marker lókusz között, tehát minél nagyobb a

genetikai távolság a két pont között. Az ábrarésztől jobbra látható (az

előzőhöz hasonló)  módon  számszerűsíthető  az  ellenkező  oldali

markerallél  gyakoriság  növekedése  a  csoportokban,  ezáltal

kimutatható az allél gyakorisági különbségek csökkenése.

• Az alsó ábrarészlet mutatja be azt az esetet, amit egy, a tulajdonságtól

függetlenül  öröklődő  marker  lókuszon  tapasztalnánk.  Az  egyes

marker allélek  (S:sárga;  L:kék)  teljesen  véletlenszerűen  jelenhetnek
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meg  a  fenotípusos  eloszlás  bármely  pontján.  A  jobbra  látható

számítások  is igazolják,  hogy a szélsőséges fenotípus  csoportokban

az  egyes  marker  allélek gyakorisága  azonos,  a  két  csoport  között

nincs gyakorisági különbség, annak értéke nulla.

A  szelektív  genotipizálást  és  a  kevert  DNS  módszert  együttesen

alkalmazva  az  úgynevezett  szelektív  DNS  poolozással,  igen  nagy

mértékben  le  tudjuk  csökkenteni  a  szükséges  genotipizálások  számát

[DARVASI és SOLLER, 1994]. Ezáltal lehetőségünk nyílik arra, hogy

nagyobb  állománylétszámon,  több  markergén bevonásával  pontosabb,

átfogóbb vizsgálatot  végezzünk  [LIPKIN és mtsai,  1998];  [LIPKIN és

mtsai, 2002].

2.2.5 A markerek kimutatása kevert DNS-ből, az
allélok frekvenciáját befolyásoló tényezők

A vizsgálandó egyedek marker genotípusát az esetek zömében csak úgy

tudjuk elemezni,  ha  felsokszorozzuk  a  marker  lókuszoknak  megfelelő

DNS  fragmenteket  az  alkalmazott  kimutatási  technikának  megfelelő

szintre.  Ezt  legegyszerűbben  az  in  vitro  körülmények  között  végzett

polimeráz láncreakció  segítségével  (PCR Polymerase  Chain  Reaction)

tehetjük  meg  [SAIKI és  mtsai,  1988].  Ebben az  eljárásban  egy DNS

darabot  sokszorozhatunk  fel  a  fragment  szélei  alapján  meghatározott

nukleotidok és  a  termo  stabil Taq DNS polimeráz segítségével.  Több

lépésben történik a folyamat  és az adott  ciklusban képződött  két szálú

DNS szakasz  mindkét  szála  templátja,  kiindulási  anyaga  a  következő

ciklusnak, a sokszorozódás ezáltal exponenciális. Az amplifikálás eléggé

tág paraméterek között elvégezhető, de több olyan körülmény is ismert a

szakirodalomban, melyek befolyásolják egy PCR módszerrel kimutatott
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DNS lókusz mennyiségét, ezáltal torzíthatnak egy kevert DNS mintából

kapott eredményt (az általam alkalmazott kísérleti rendszerben ezekről a

tényezőkről  bővebb magyarázatot  lásd  a  3.7.  fejezetben).  Még inkább

fontos  a  torzító  hatások  számbavétele  a  kevert  DNS  minták

vizsgálatakor,  hiszen  ekkor  nem  egy  konkrét  genotípust  kell

meghatároznunk,  hanem  a  PCR  eredményeként  termelődött fragment

mennyiségek alapján  akarjuk  meghatározni,  hogy az eredeti  mintában

milyen  arányban  voltak  jelen  a  különböző  alléleknek megfelelő

templátok.

• Egyenlőtlen amplifikáció.

Az adott  mikroszatelliten egy heterozigóta  kakas  alléljai különböző

hosszúságúak, így a nekik megfelelő optimális PCR körülmények is

másak. Ezáltal egy adott  körülmény mellett végezve a kimutatást,  a

különböző fragmentek  amplifikált mennyisége nagy valószínűséggel

eltérő lesz (lásd az 3. ábrát a Melléklet 4. oldalán) még akkor is ha a

kiindulási mennyiségük azonos volt. Optimális esetben ez egyformán

befolyásolja a két pool vizsgálatát [DEMERS és mtsai, 1995].

• A nőivarú ős(ök)től örökölt allélok.

A  daughter  design  elrendezés  jellemzője,  hogy  nagy  létszámú

féltestvér  családok  alakulnak  ki,  melyek  egy hímivarú,  illetve több

különböző nőivarú egyedtől származnak  [WELLER és mtsai,  1990].

A  két  szülői  törzsben  meglevő  hasonló  allél  gyakoriságokból

következhet,  hogy  az  utódok  csak  a  nőstényekre  jellemző,  illetve

adott  esetben a hímre is  jellemző allélt  örökölnek  az anyától.  Ez a

tényező  két  módon  is  befolyásolja  az  apai  allélok  megfigyelt

gyakoriságát  (lásd az  3. ábrát a Melléklet  4. oldalán). Egyrészt azok

az anyai allélok, melyek eltérnek az apaitól, csökkentik a kimutatott
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apai allélok relatív gyakoriságát a poolon belül. Ezáltal pontosabban

tudjuk  kimutatni  az  apai allélokat önmagukban  és  az  elkülönülő

anyai allélok mennyiségével  arányosan  csökken  az  anyák  részéről

számítható hibalehetőség is. Másrészt az apával megegyező allélokat

az  anyák  is  örökíthetnek  utódaiknak,  ami  növeli  az  apai  allélok

megfigyelt  gyakoriságát  és  annak  hibáját  is.  A  daughter  design

elrendezésű  kísérletekben  alapfeltételezés  az,  hogy  a  kísérleti

állományon  belül az anyák nem voltak  célzottan  válogatva.  Ugyan

olyan valószínűséggel kerülhet egy anyától származó egyed az egyik

vagy a másik fenotípus csoportba, ezt lényegében a kakastól örökölt

allél  határozza  meg. Így ha  az  anyáktól  örökölt  allélok  hatással  is

vannak a megfigyelt apai allél gyakoriságokra, a két poolt egyformán

befolyásolják.

• Az allélok áltermékei.

A mikroszatelliteknek szekvenciájukból adódóan az esetek túlnyomó

többségében  képződik  áltermékük  a  PCR  reakció  során. A

mikroszatellit allélok PCR amplifikációjakor megjelenő leggyakoribb

áltermék polimerizációs csúszásból adódik [SHINDE és mtsai, 2003].

Az új  DNS szál  szintézisekor  gyakran  hiba  keletkezik,  általában  a

templát ismétlődő egységeiből egy (vagy néhány) nem másolódik át a

termék szálba. Ez a hibás termék természetesen tovább sokszorozódik

a  következő  ciklusok  során  és  így a  főtermék  mellett  ki  is  tudjuk

mutatni,  de  előfordulhat  az  is,  hogy  újabb  ismétlődések  esnek  ki

[HAUGE  és  LITT,  1993],  [ODELBERG  és  WHITE,  1993].  A

melléktermékek  főtermékhez  viszonyított  mennyisége  és  ezek

mennyiségének  változása  a  különböző  hosszúságú  allélok  esetében

nagyban  függ  az  ismétlődő  szekvenciától  és  nagyon  jellemző  egy
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adott  mikroszatellitre (lásd  az  3.  ábrát  a  Melléklet  4.  oldalán).  Az

áltermékek főtermékhez  viszonyított  nagysága  és  a  szekvenciában

megfigyelhető  ismétlődő  egységek  száma  között  korreláció

mutatható ki [LIPKIN és mtsai, 1998]. Minél több ismétlődést hordoz

az adott  allél, annál nagyobb az áltermékek nagysága a főtermékhez

viszonyítva.

Abban az esetben, ha egy ilyen áltermék mérete megegyezik valamely

kimutatandó  allél  méretével,  akkor  az  áltermék  mennyisége

hozzáadódik a kérdéses főtermékhez,  mely torzító  hatás  mértéke az

áltermékhez tartozó  főtermék  mennyiségének  ismeretében

kiszámítható.

Nem csak  egy másik  fragment  intenzitását  befolyásolja  azonban az

áltermék.  Kimutatható,  hogy  a  mikroszatellit  ismétlődéseinek

számával  növekszik  a  termelődő  áltermékek  mennyisége.  Ez azt  is

jelenti,  hogy minél  több ismétlődést  hordoznak  az  egyes allélok,  a

sokszorozódó összes termék mennyiségének egyre kisebb része lesz

maga  a  főtermék.  Pontosabban  becsüljük  meg tehát  az egy allélról

képződő PCR terméket, ha mennyiségét az összes termék (áltermékek

és főtermék együtt) mennyiségével jellemezzük. Azért kell ezt tenni,

mivel egyrészt az áltermékek is ugyanarról a  templátról termelődnek

csak hibásan, másrészt azért mivel ez a teljes mennyiség elméletileg

nem változik az ismétlődések számának függvényében.

Ezeket  a  PCR  melléktermékeket  nem  a  pool,  hanem  az  egyedi

vizsgálatokból  tudjuk  legjobban  meghatározni,  mivel  itt  kevés  a

zavaró  körülmény,  és  egyértelműen  el  tudjuk  különíteni  a  marker

allélhoz tartozó  főterméket  és  annak  melléktermékeit.  A vizsgálati

alaperedmények  korrekciójához  szükséges  paramétereket  tehát  az
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egyedi vizsgálatok eredményeiből határozhatjuk meg.

• A kapcsoltság.

Kapcsoltság esetén az allélok relatív gyakorisága eltér a poolon belül

és  a  poolok  között  is.  Ha  van  olyan  QTL  amely  befolyásolja  a

megfigyelt tulajdonságot,  akkor  allél változatainak gyakorisága eltér

a két elkülönített utódcsoport között  [DARVASI és SOLLER, 1994].

A tulajdonságot  leginkább mutató  egyedek azokat  a  QTL allélokat

hordozzák,  melyek  a  pozitív  irányba  hatnak,  a  tulajdonságot  a

legkevésbé  mutató  egyedek csoportja  pedig a  negatív  irányba  ható

QTL allélokat  örökölték.  Ha pedig van  egy olyan markergén, mely

szoros  kapcsoltságban  öröklődik  a  QTL-el,  akkor  annak

allélváltozatai  is  eltérő  gyakoriságot  fognak  mutatni  a  két

utódcsoport között.

Az  első  három,  előbb  említett  befolyásoló  tényező  miatt  megfelelő

módon korrigálni kell a kísérletek során kapott alapadatokat. Ezek után

lehet  csak  pontosan  becsülni  az  apai  allélok  gyakoriságát,  és  ezek

segítségével  meghatározni  az  utolsó  befolyásoló  tényező  mértékét,  a

kapcsoltságot.

2.2.6 A kapcsoltsági eredmények statisztikai
értékelése.

2.2.6.1 Hipotézis vizsgálatok

A  vizsgált  egyedcsoportok  között  megfigyelt  allél  gyakorisági

különbségek  segítségével  mutatható  ki,  hogy  az  adott  marker  lókusz

genetikai  kapcsoltságban  van  egy QTL-el.  Az eredmények  valósságát

statisztikai elemzéssel igazoljuk. A számítások során fel kell állítani egy
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kiindulási, alaphipotézist és minden egyes vizsgálati eredmény esetében

ellenőrizni kell annak helyességét. Két ponton lehet hipotézisvizsgálatot

végezni: egy család kiválasztott  egyedei között  megfigyelhető apai allél

gyakorisági  különbséget  lehet  igazolni  statisztikai  módszerekkel,

valamint  az  egyes  mikroszatelliteken  lehet  összesíteni  a  megvizsgált

családok eredményeit és ez alapján értékelni magát a marker lókuszt.

Az egyes családok esetében elvégzett vizsgálatok értékelésére a z-próba

alkalmas. Abban az esetben, ha a marker lókusz mellett nincs kapcsoltan

öröklődő QTL, akkor a marker lókuszon tapasztal apai allél gyakorisági

különbségek  átlaga  D  egy  0=0  középértékű,  =SE(D)  szórású

eloszlásból származik.  Az egyes vizsgálati eredmények elemzésekor azt

kérdést  lehet  feltenni,  hogy az származhat-e az előbbi  eloszlásból.  Az

alaphipotézis, hogy az eredmény ebből az eloszlásból származik, vagyis

az allél gyakoriságokban nincs különbség, az egyes apai allél gyakoriság

különbségek  középértéke  nulla,  azaz  nem  lehet  kapcsoltságot

feltételezni:

Az alapfeltételezés tehát

H 0 : D=0 =0

az alaphipotézis el kell vetni akkor, ha

D
SE  D 

=Z DZ 1−/2

SE(D): D standard hibája
ZD: A standard normál eloszlás ordinátája a D

pontnál
Z1-α/2: A standard normál eloszlás ordinátája 1-α/2-

nél.
α: tévedési valószínűség

1. Képlet: A pool vizsgálatok eredményein végzett
hipotézisvizsgálat [LIPKIN és mtsai, 1998]
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Amikor több független család pool mintáit  is sikerült megvizsgálni egy

marker  lókuszon,  akkor  ezeket  az  eredményeket  összességükben  is

ellenőrizni lehet. A kiindulási feltételezés az, hogy az egyes családokon

kapott  allél  gyakoriság  különbség  átlagokat  (D)  elosztva  a  standard

hibával  (SE(D);  standardizálva  azokat)  az  értékek  standard  normál

eloszlást mutatnak. Ezeket az eloszlásokat összesítve egy lókuszon Chi2

eloszlást  kapunk.  Amikor a makerlókuszon  összesíthető  eredményeket

vizsgáljuk,  akkor  azt  a  kérdést  lehet  feltenni,  hogy  az  adott

eloszlásfüggvényű  minta  származhat-e  a  feltételezett  standard  normál

eloszlású populációból. Az alapfeltételezés az, hogy a mikroszatelliteken

kapott  eredmények  mindegyike  beleillik  a  standard  normál  eloszlásba

(egyik sem mutat kapcsoltságot), tehát eloszlásaik összegzése beleillik a

Chi2 eloszlásba,  tehát  nem  lehet  feltételezni  az  adott  lókuszon

kapcsoltságot.

Az alapfeltételezés tehát

H 0 : F=F 0

melyet el kell vetni akkor, ha

∑
i=1

m

i D
2 

2 , d.f.=m

χD: a próbastatisztika értéke
χ2

α: a Chi eloszlás értéke α-nál
α: tévedési valószínűség
m: a próba szabadságfoka.

2. Képlet: A markereken alkalmazott illeszkedésvizsgálat [LIPKIN
és mtsai, 1998].
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2.2.6.2 Az összehasonlítás szintű és a populáció szintű
tévedési arány

Amikor nagyon sok hipotézis vizsgálatot  kell elvégezni az elkülönített

egyedcsoportok  között,  szembekerülünk  a  sok  összehasonlításos

vizsgálatok problémájával. A vizsgálatok során azt az alaphipotézist kell

tesztelni  valamilyen  statisztikai  módszerrel  egy  előre  meghatározott

tévedési  valószínűség  (CWER  ComparisonWise  Error  Rate:

összehasonlítás  szintű  tévedési  arány-  mondjuk  0,05) mellet,  hogy  az

összehasonlítás során a két csoport között  nincs különbség. Ha viszont

nagyobb mennyiségű összehasonlítást  kell végezni, akkor a csekélynek

mondható tévedési lehetőség már jelentős méreteket ölthet. Például 100

összehasonlítást  elvégezve  és  alkalmazva  az  előbbi  tévedési

valószínűségi szintet (0,05) feltételezve, hogy az egyedcsoportok között

van különbség, a hibás felismerések száma átlagban valamivel kevesebb,

mint  5% lenne, tehát  kb. 5 darab  [BENJAMINI és mtsai,  2001]. Ezzel

állunk  szemben  akár  statisztikailag függetlenek  az  egyes  vizsgálatok,

akár nem. Annak érdékében, hogy meg lehessen gátolni a téves döntések

számának  növekedését,  ellenőrizni kell  annak  a  valószínűségét,  hogy

akár egy téves következtetést is  levonunk a hipotézis vizsgálatok során

(PWER  vagy  FWER  PopulationWise  vagy  FamilyWise  Error  Rate:

populáció  vagy  családszintű  tévedési  arány)  [BENJAMINI  és

YEKUTIELI, 2001].

2.2.6.3 A téves felderítési ráta

Ahogy  azt  korábban  említettem  nagy  számú  hipotézisvizsgálat

elvégzésekor  a  téves  döntések  száma  jelentős  lehet.  Lehet  mérni

azonban  az  ezekből  a  hibákból  adódó  veszteséget  azzal,  hogy
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figyelembe  vesszük  a  téves  felismerések  hányadát  az  összes  elvetett

hipotézisen  belül,  figyelembe  vehetjük  ennek  a  hányadnak  az  átlagos

értékét,  melyet  téves  felderítési  aránynak  (false  discovery  rate  FDR)

nevezünk [WELLER és mtsai, 1998].

Az  elkülönített  egyedcsoportok  között  m vizsgálatot  végezve,  m

alkalommal kell megvizsgálni, hogy alaphipotézis igaz-e, azaz a kísérlet

eredménye alapján a csoportok  között  nincs különbség. Lesznek olyan

statisztikai tesztek, melyekben az alaphipotézis igaznak bizonyul – (n1)

nem  igazolható  különbség  -  és  lesznek  olyanok,  melyeknél  nem

igazolódik  az  alaphipotézis  (n2),  vagyis  a  két  csoport  között  valódi

különbség igazolható. A cél az, hogy a lehető legpontosabban lehessen

meghatározzam  n1 és  n2 értékét.  Más  szóval a  vizsgálatok  során  fel

lehessen  tárni  annyi  statisztikailag igazolható  valódi  különbséget,

amennyit  csak  lehetséges,  mialatt  a  lehető  legkevesebb  esetben

feltételünk - hibásan - különbséget ott, ahol az valójában nincs meg. A

statisztikai  vizsgálatokban  azonban  elkerülhetetlen,  hogy  bizonyos

számú különbség között, melyeket statisztikailag igazolhatóak ne legyen

valamennyi  téves  döntésből  adódó  szennyeződés.  Kétféle  hibát  lehet

véteni a hipotézisvizsgálat során, tévesen fogadni el vagy tévesen vetni

el az alaphipotézist.

Amikor  tévesen  vetjük  el  a  hipotézist  (kapcsoltságot  feltételezek  egy

QTL-el,  holott  az  valójában  nincs),  azt  azért  tesszük,  mert  a

próbastatisztika  értéke  nagyobb,  mint  a  kritikus  érték,  vagyis  a

kiszámolt  P érték kisebb mint  a  kiválasztott  pl. 0,05-ös szignifikancia

szint. Ezt a hibát akkor is elkövetjük, ha nincs valós hatás a kísérletben,

a  kísérleteknek  a  statisztikai  biztonsági  szinttel  meghatározható  része

nagy átlagban “szignifikáns lesz”.
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A nagyobb probléma azoknak a döntéseknek a meghatározása, melyeket

tévesen  fogadunk  el  (nem  feltételezünk  a  kapcsoltságot,  holott  az

valójában megvan). Az adott kísérletben valójában van QTL hatás csak

azt  nem  lehet  statisztikailag  igazolni  mert  a  statisztikai  próba  során

kiszámolt P érték nem kisebb, mint a választott pl. 0,05-ös szint.

Ha  azt  feltételezzük,  hogy  a  kísérlet  végeredményét  semmi  sem

befolyásolja,  akkor a hipotézis vizsgálatokból kapott  P(i) értékek 0 és 1

között véletlenszerűen  helyezkednek el,  elméletileg eloszlásuk  teljesen

egyenletes  a  két  véglet  között  (pl.:  n=100  vizsgálatból  a  kapott  P(i)

értékeket sorba rendezve a következő értékeket kapnánk: P(1)=0,01; P(2)

=0,02; P(3)=0,03; . P(i) .; P(100)=1) azaz:

Pi=i /n

vagyis

n⋅Pi/ i=1

3. Képlet: A P értékek elméleti elrendeződése

ahol n az összes vizsgálat száma, P(i) az i. vizsgálathoz tartozó P érték, i

pedig a vizsgálat sorszáma.

Ha egy kísérletben a statisztikai próbákban kiszámított P értékeket sorba

rendezzük (P(1)<P(2)<...<P(i)<...<P(n)), akkor a tévesen  elvetett hipotézisek

száma a következőképp becsülhető meg:

n⋅P(i)

4. Képlet: A tévesen elvetett hipotézisek száma.

ahol n az összes hipotézis vizsgálat száma, P(i) az adott tévedési

valószínűség mellett felállított i. null hipotézisnél kiszámolt P-érték

[BENJAMINI és YEKUTIELI, 2001].

Amennyiben  eldöntjük,  hogy  a  vizsgálatban  q  szinten  kívánjuk

meghatározni  az  eredmények  között  a  tévesen  elvetett  hipotézisek
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számát  –  ekkora  FDR érték  a  megengedhető  -,  akkor  keressük  azt  a

legmagasabb  sorszámmal  rendelkező  P  értéket,  melynél  még  igaz  a

következő kifejezés:

qn⋅Pi/ i

5. Képlet: Az FDR képlete.

Ez az a pont ahol az első i darab elvetett hipotézis között még kevesebb

mint q téves eredmény van [BENJAMINI és mtsai, 2001].

MOSIG  és  munka  társai szerint  abban  az  esetben,  ha  a  hipotézis

vizsgálatok között  az elfogadott hipotézisek  száma nagy, ez a számítás

nem teljesen kielégítő, mivel a téves döntések aránya az összes hipotézis

száma alapján van megítélve (lásd 4. képlet a(z) 36. oldalon) [MOSIG és

mtsai,  2001].  Véleményük  szerint  pontosabb  a  tévesen  elvetett

hipotézisek számát az elfogadott hipotézisek számához viszonyítani.

n2 ⋅P(i)

6. Képlet: A tévesen elvetett hipotézisek száma.

Ahol  n2 az  elfogadott  hipotézisvizsgálat  száma,  P(i) az  adott  tévedési

valószínűség mellett felállított i. null hipotézisnél kiszámolt P-érték.

Ezért az előző gondolatmenetet kissé módosítva bevezették az AdjFDR

(„javított”  FDR) fogalmát.  Mivel a tévesen elfogadott  hipotéziseket az

elfogadott  hipotézisek  között  kell  keresni  ezért  pontosabb,  ha  a  téves

felderítési arányt a következőképpen határozzuk meg:

qn2⋅Pi/ i

7. Képlet Az AdjFDR képlete.

2.2.6.4 Az elfogadható FDR szint

Mivel  nem  lehet  megállapítani,  hogy  pontosan  melyik  az  a  konkrét
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statisztikai  döntés  melyet  hibásan  végeztünk  el,  ezért  azt  lehet  tenni,

hogy  a  még  elviselhető  FDR  mértékig  fogadjuk  el  a  vizsgálatok

eredményeit  és  elsősorban  nem a  hipotézisvizsgálatokban  alkalmazott

szignifikancia szintet vesszük alapul.

Alapvetően a vizsgálatok  célja határozza meg azt,  hogy mekkora FDR

értéket érdemes alkalmazni. Ha a cél  markerekkel segített  szelekcióhoz

(MAS) felderíteni QTL-hez kapcsoltan öröklődő mikroszatellit markert,

akkor az FDR-t magasabb szintben is meg lehet határozni  [MOSIG és

mtsai, 2001]. Ekkor bizonyos esetekben olyan lókuszokat is bevonunk a

munkába,  melyek  mellett  ténylegesen  nem  található  QTL,  viszont

valószínűleg a legtöbb valóban kapcsolt mikroszatellit markert így lehet

nyomon  követni.  A  markerekkel  segített  szelekció  során  elvégzett

genotipizálások költsége  viszonylag  alacsony,  így  nem  túl  nagy

veszteség  néhány  lókuszt feleslegesen  vizsgálni,  viszont  nagy  előny,

hogy valószínűleg nem veszítünk el egyet sem.

Ha esetleg  a  kísérletek  célja  pozícionális klónozás,  akkor  érdemes  az

FDR  szintjét  alacsonyan  meghatározni  [MOSIG  és  mtsai,  2001].  A

pozícionális  klónozás  igen  költséges  lépésekből  áll,  ezért  inkább

megengedjük,  hogy  néhány  gyengébb  hatású  QTL-t  nem  tudunk

felderíteni,  viszont  a  vizsgálatok  céljai  között  megmaradt  régiók nagy

valószínűséggel ténylegesen hordoznak ható géneket.

2.2.6.5 A valós eredmények

A hipotézisvizsgálatok  eredményeként kapunk bizonyos számú elvetett

(n1) és elfogadott (n2) hipotézist. Az előbb említett hibák miatt azonban

ha csak a hipotézis vizsgálatok alapján jellemezzük az eredményeinket,

akkor nem kapunk pontos képet a valós eredmények számáról. Ezeknek
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a számát a következő elgondolás alapján lehet megbecsülni.

Ha a kísérletben valójában  van QTL hatás akkor azt  lehet várni, hogy

ezek a  valós  értékek  nem véletlenszerűen  jelennek meg akármelyik  P

tartományban,  hanem  az  alacsonyabb  P  értékek  között  lesznek.

Amennyiben  az  elvégzett  kísérletsorozatban  kapott  P  értékek  0  és  1

közötti gyakorisági eloszlását vizsgáljuk meg, egy többletet tapasztalunk

az  alacsonyabb  tartományokban  és  egy  hiányt  a  magasabb

tartományokban.  Azt  lehet  feltételezni,  hogy  az  alacsony  P

tartományokban  meglevő  többlet  azokból  az  eredményekből  adódik,

melyek mutatják a keresett hatást. A kísérlet egészében becsülhető valós

eredmények  számának  egyszerű kiszámítási  módja,  ha  a  0,5  feletti  P

értékek  számának  kétszeresét  levonjuk  az  összes  kísérlet  számából,

ekkor megkapjuk az alacsony P tartományban meglevő többletet (lásd a

1. grafikont  a Melléklet  1. oldalán). Az így becsült  valós  (n1) és téves

(n2)  eredmények  száma  már  jobban  közelíti  a  valóságot,  mint  a

hipotézisvizsgálatokból nyert eredmények.

2.2.6.6 A kimutatás ereje

Ha  egy  kísérletben  van  hatás  akkor  a  vizsgálatokban  ezt  ki  is  kell

tudnunk  mutatni.  Az  elvégzett  nagyszámú  vizsgálat  közül  lesznek

valósak (n1) és tévesek (n2). Kérdés azonban, hogy vizsgálataink során

valóban megtaláljuk-e ezeket?

Ha  meg  tudjuk  becsülni  a  kísérletben  elméletileg  meglevő  elvetendő

hipotézisek  számát  (n1)  és  ezt  összevetjük  azon  hipotézisvizsgálatok

számával,  melyek  az  általunk  elvetettek  közül  valósak,  akkor  képet

kaphatunk arról, hogy milyen hatékonyan tudtuk kimutatni a kísérletben

ténylegesen  meglevő  eredményeket,  azaz  mekkora  a  kimutatás  ereje
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[MOSIG és mtsai, 2001].

Az adott  FDR vagy AdjFDR szintig elfogadható  eredmények között  a

valósak  számát  úgy  lehet kifejezni  hogy  az  elvetett  hipotézisek

számából kivonjuk a tévesen elvetett hipotézisek számát.

Az FDR esetében

nm=h−n P(h)

Az AdjFDR esetében

nm=h−n2 P(h)

nm: Az adott FDR szintig elvetett hipotézisek
közül a valós eredmények száma

n: Az összes hipotézis száma
n2: Az elfogadott hipotézisek becsült száma
h: Az adott FDR vagy AdjFDR szintig még

elvethető hipotézis száma
P(h): A h. elvetett hipotézishez tartozó P érték

8. Képlet: A valós eredmények száma.

Ezek  alapján  a  kísérlet  kimutatásának  hatékonysága,  ereje  a

következőképpen számítható.

Q=nm/n1

Q: A kimutatás ereje
nm: Az adott FDR szintig elvetett hipotézisek

közül a valós eredmények száma
n1: A valós eredmények becsült száma

9. Képlet: A kimutatás ereje.

2.3 A tyúk genom

2.3.1 A madarak genomjának szerkezete és
fejlődése

A madarak általában 40 körüli kromoszóma párral rendelkeznek. 7-8 pár
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ezek  közül  3-6  m hosszú  makrokromoszóma és  a  többi  0,5-2,5  m

hosszúságút  mikrokromoszómának nevezik.  A  mikrokromoszómák

jellemzőek a madarak és sok hüllő kariotípusára, melyek közül jelentős

kivétel  a krokodilfélék  családja,  melyek filogenetikailag  nagyon  közel

vannak  a  madarakhoz,  de  megfigyelhetők  ilyen  kromoszómák  a

kezdetleges emlősök  kariotípusában is  [BURT, 2002]. Ebből származik

az a feltételezés, hogy a mikrokromoszómák egy közös gerinces ősben is

megvoltak  [FILLON és mtsai,  2003],  [KUMAR és HEDGES, 1998]. A

mikrokromoszómák száma  nagyon  változatos  a  madarakon  belül.  A

legtöbb madár faj 30-35 pár  mikrokromoszómával rendelkezik ami azt

mutatja,  hogy a kialakulásuk folyamata  kb. 100 millió évvel ezelőtt,  a

madarak törzsfejlődésének kiteljesedése előtt kellett, hogy végbemenjen

[COOPER  és  PENNY,  1997].  A  feltételezések  szerint  a  kezdetleges

gerincesek genomja, melyekből a madarak fejlődtek ki tartalmazott  kb.

20  pár  mikrokromoszómát és  méretében  és  ismétlődő  szekvencia

tartalmában  is  hasonlított  a  jelenleg  is  élő  madárfajok  kariotípusára.

Többféle  kromoszómaátrendeződés  (hasadás,  áthelyeződés,  deléció,

inszerció és inverzió) mehetett  végbe a törzsfejlődés folyamán, melyek

létrehozhattak  vagy  eltüntethettek  mikrokromoszómákat. Az

átrendeződések  többségének  gyakorisága  függ  a  homológ  részek

számától és hosszától, melyek legnagyobb részét ismétlődő szekvenciák

teszik ki. Ezek hiányában csak a kromoszómák hasadására, törésére van

lehetőség,  így  a  kromoszóma  méretek  nem  egyenlítődtek  ki,  sőt  új

mikrokromoszómák  is  létrejöhettek  a  feltételezett  gerinces ős

kariotípusához képest.  E  változásoknak  fixálódniuk  kellett  a

fennmaradáshoz,  egyébként  eltűntek  volna  a  törzsfejlődés  során.  Az

emlősök,  hüllők  és kétéltűek nagy és  ismétlődő szekvenciában  gazdag
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genomjában  gyakoribbak  lehettek  a  kromoszómán  belüli  és  a

kromoszómák  közötti  átrendezések,  mint  a  törések  [BURT  és  mtsai,

1999]. Ezek a  folyamatok  fixálódásukkal  szétoszlathatták  a géneket  a

teljes genomon és kiegyenlíthették a kromoszóma hosszokat. Ez lehet a

magyarázata  annak,  hogy a legtöbb emlős és kétéltű, valamint  néhány

hüllő fajban a mikrokromoszómák teljesen hiányoznak.

Korábban  azt  feltételezték,  hogy  a  mikrokromoszómák  olyan

heterokromatikus elemek,  melyekről  hiányoznak a  gének  és  a

centromer. Újabb  kutatások  azonban  igazolták,  hogy  a

mikrokromoszómákon található  a  madarak  génjeinek  50 %-a  és  úgy

viselkednek [SMITH és mtsai, 2000], mint a többi kromoszóma, stabilak

a mitózis és meiózis alatt,  és rendelkeznek funkcionális centromerral és

telomerral [SOLOVEI  és  mtsai,  1994].  A  DNS  tartalmat  a

makrokromoszómákban 800, a  mikrokromoszómákban 400 mega  bázis

párra (Mbp) becsülik  [SMITH és BURT, 1998]. A makrokromoszómák

hossza  30-250  Mbp között  változik,  míg  a  mikrokromoszómák

átlagosan  12  Mbp hosszúak.  A rekombinációk  gyakorisága  jelentősen

különbözik a két típusú kromoszóma között. A makrokromoszómákban

átlagosan  30  megabázisonként jön  létre  egy  átkereszteződés,  míg  a

mikrokromoszómákban átlagosan  12  Mbp-onként  jön létre  egy,  ami

ötszöröse  az  emberben  tapasztaltnak.  A  mikrokromoszómák

szekvenciája  guaninban  és  citozinban gazdag  és  CpG szigetekben  is

bővelkednek  [MCQUEEN és  mtsai,  1996]. Ezek a  szekvencia  elemek

általában  a  folyamatosan,  vagy  nagy  gyakoriságban  expresszálódó

gének  promóter régióiban  találhatóak.  E mellet  ezek  e  kromoszómák

hiperacetiláltak  és az S fázis korai  szakaszában  kettőződnek meg, ami

tipikusan a génben gazdag kromoszóma régiókra jellemző [MCQUEEN
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és mtsai, 1998].

A madarak genomja 2-4-szer kisebb, mint a többi gerincesé [TIERSCH

és  WACHTEL,  1991].  Ez  valószínűleg  nem  DNS  vesztés

eredményeképpen alakult  ki. A feltételezések szerinti  gerinces ős DNS

állománya  kb. 50%-a  volt  az  ember  DNS  állományának  és

mikrokromoszómákat is tartalmazott  [CHOWDHARY és mtsai,  1998].

A kérdés csak az, hogy a törzsfejlődés során a madarak örökítő anyaga

miért  nem  növekedett olyan  mértékben,  mint  az  emlősöké  vagy  a

hüllőké?

Az egyik feltételezés szerint a különbség a genom ismétlődő szekvencia

tartalmával  hozható  összefüggésbe.  A  gerincesek  örökítőanyagai

nagyban  különböznek  az  ismétlődések  szempontjából. A kétéltűeknek

például  tízszer  akkora  a  DNS állománya  mint  az  embernek  és  annak

ismétlődő szekvencia tartalma 50-90%. Az emlősök és a hüllők esetében

a  repetitív szakaszok  a genom 30-50%-át  teszik ki,  míg a madaraknál

tapasztalható  a  legalacsonyabb  arány,  csak  15-20%  [HOLMQUIST,

1989]. Az ismétlődő szekvenciák döntő hányada transzpozíciós elemtől

származik,  de  a  különbség  az  említett  csoportok  között  a

mikroszatellitek számában is kimutatható [PRIMMER és mtsai, 1997].

A rövidebb genomméret más, nemkódoló szekvenciában megfigyelhető

méretkülönbségből  is  adódik.  Összehasonlítva  a  tyúk  és  az  ember

génjeinek a szerkezetét az állapítható meg, hogy amíg az exonok hossza

hasonló  a  két  fajban,  az  intronok kisebbek  a  tyúk  esetében,  főleg

azokban az esetekben jelentős a különbség, amikor az emberi intronok

nagyon hosszúak [HUGHES és HUGHES, 1995].

A tyúk  örökítő  anyaga  1,2  x 109 bázis  pár hosszú,  ami  a  gerincesek

körében az előbbiekben említettek miatt rövidnek mondható  [TIERSCH
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és WACHTEL, 1991]. A testi sejtekben levő kromoszómák száma 2n =

78, melyek közül 8 párat a makro- a többit pedig a mikrokromoszómák

közé  lehet  sorolni.  A tyúk  a  madarakra  jellemző Z és W típusú  ivari

kromoszómákkal  rendelkezik  a  két  nem  közül  a  nőivarúak  a

heterogametikusak, míg a kakas ZZ genotípusú az ivari kromoszómára

nézve [FRIDOLFSSON és mtsai, 1998]. Az oogenezis során megfigyelt

átlagos  kiazma gyakoriság alapján  végzett  becslések szerint  az örökítő

anyag  genetikai hossza  2950-3200  cM. A becsült  genetikai  távolságok

azonban  jóval  nagyobbak,  mint  az  a  fizikai  hosszból  következtethető

lenne.  Ez azzal  magyarázható. hogy a  tyúkban  becsült  rekombinációs

ráta háromszor magasabb az emlősök esetében tapasztaltnál  [BURT és

mtsai, 1995], [SMITH és mtsai, 2000].

2.3.2 Tyúk genetikai térképe

Korábban  három  nagy  tyúk  referencia  populáción  kezdődtek  meg  a

genetikai térképezési kutatások. A Compton populáció két,  részlegesen

beltenyésztett fehér  leghorn  vonalból  kiinduló  visszakeresztezéses

elrendezés  400  utódjából  áll,  melyből  egy  52  egyedes  alcsoportot

használnak a genetikai térképezésre [BUMSTEAD és PALYGA, 1992].

Az  East  Lansing  referencia  populáció  esetében  egy  részlegesen

beltenyésztett  vörös  dzsungeltyúk  vonalból  és egy  beltenyésztett fehér

leghorn  vonalból  kiinduló visszakeresztezéses elrendezés  83 utódjából

56 egyedet  használnak  fel  térképezési  célra  [CRITTENDEN és  mtsai,

1993].

A wageningeni F2 referencia populáció 465 utódját két White Plymouth

Rock  brojler anyai  vonal  keresztezéséből  állították  elő  [GROENEN és

mtsai, 1998].
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Mind a három referencia populáción folyik ma is a gének és genetikai

markerek térképezése párhuzamosan. Ebből  következően a kezdetekkor

három,  a  megfelelő  populáció  térképezési  adataiból  összeállított

genetikai térkép is publikálásra került, melyek jelentősen különböztek a

térképezett  lókuszok számában,  a  kimutatott  kapcsoltsági  csoportok

számában és az egyes  lókuszok között  becsült genetikai távolságokban

is. A különbségek egyrészt abból adódtak,  hogy különböző térképezési

populációkon,  különböző  lókuszok  kapcsoltságát  vizsgálták  az  egyes

genetikai  térképezési  csoportok.  Annak  magyarázatát  azonban,  hogy

miért  nehéz  még  ma  is  összehangolni  a  tyúkról  felderített  genetikai

információkat, a tyúk kromoszómáinak szerveződésében kell keresni. A

39  kromoszómának  csak  kevesebb,  mint  a  fele  rendelkezik  olyan

jellemzőkkel, hogy citológiailag egyszerűen megkülönböztethető legyen.

A többi olyan mikrokromoszóma, melyek egymástól csak igen nehezen

különíthetők  el,  nehéz  meghatározni,  hogy  egy  adott,  már  felderített

lókusz melyiken helyezkedik el fizikailag. Így amellett, hogy sok lókusz

esetében  ismert  melyik  kromoszómán  található,  sok  esetében  csak

annyit  lehet felderíteni,  hogy bizonyos lókuszok  együtt  öröklődnek de

azt nem, hogy melyik kromoszómán.

2000-ben jelent meg az a publikáció, melyben beszámoltak a különböző

térképezési eredmények egyeztetéséről és bemutatták  az első egyesített

tyúk genetikai kapcsoltsági  térképet  [GROENEN és mtsai,  2000]. Ez a

térkép  kb. 3800  cM  genetikai  távolságon  50  kapcsoltsági  csoportot

jelenít  meg.  480  lókusz  pozícióját  sikerült  statisztikailag  magas

biztonsági  szinten  meghatározni,  és  a  többi  1409  lókusz  helyzetét

ezekhez  képest  állapították  meg.  11  kapcsoltsági  csoportot  neveznek

kromoszómának ezen a térképen (9 autoszomális, valamint a Z és W). A
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kromoszómaként nem azonosított  kapcsoltsági csoportok nevében lehet

találni  utalást  arra, hogy a különböző térképezési projektekben milyen

elnevezéseket kaptak (E: East Lancing; C: Compton; W: Wageningen).

Azóta természetesen tovább fejlődött a tyúk genetikai térképe [BURT és

POURQUIE,  2003].  Egyre  több  lókusz  helyét  sikerül  azonosítani  és

egyre  több  kapcsoltsági csoportot sikerül  kromoszómához  rendelni.

Jelenleg (2004 május)  a  publikus adatbázisban  (www.therakdb.org) 58

kapcsoltsági  csoportot  tartanak  számon  melyek  közül  25

kromoszómaként  van megnevezve (lásd  5. és  6. ábrát a Melléklet  7. és

12. oldalán).

A  genetikai  térkép  mellet  REN  és  munka  társai nemrégen  közöltek

jelentős  eredményeket  a  tyúk  mesterséges  élesztőkromoszóma  alapú

fizikai térképéről is [REN és mtsai, 2003].

2.4 Az ivarérés ideje, mint értékmérő tulajdonság

2.4.1 Ivarérés folyamata

Az ivarérés két hete alatta a nőstény madár szervezetében nagy mértékű

és  sokrétű  változások  zajlanak.  A petefészek  és  a  petevezető  tömege

több  százszorosára  nő,  átalakul  a  szervezet  mész  forgalma,  és  a

hormonális rendszerben is jelentős változások mennek végbe. Ebben az

időszakban  a  petefészekben  levő  tüszők  a  gyors  növekedési  fázisba

kerülnek, létrejönnek a legnagyobb fehér tüszők, melyekbe karotinokban

gazdag szik rakódik le és létrejönnek az első sárga tüszők  [PECZELY,

1987].

A  jérce  ivarszervei,  petefészke,  valamint  a  petetüszők,  az  agyalapi
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mirigy  által  termelt  follikulus  stimuláló hormon  (FSH)  hatására

indulnak fejlődésnek, melyet részben külső tényezők is befolyásolnak. A

madarak  szemében  egy  extraretinális fotoreceptor érzékeli  a  napszak

változásait,  a  megvilágítási  idők  hosszát.  Ez  a  receptor  serkenti  a

hipotalamusz idegsejtjeit  a  gonadotropin-release  hormon  I  és  II

termelésére,  melyek  a  hipofízist  gonadotropin  és  részben  luteinizáló

(LH) illetve  follikulus  stimuláló  hormon  (FSH)  termelésére serkentik.

[EITAN és SOLLER, 2001], [MCKEEGAN és SAVORY, 1998].

A  megvilágítási  időre  való  érzékenység  kimutatható  a  vérplazmában

levő hormonszint változással. Az LH koncentrációja kikelés után kicsi,

melyet  egy stagnáló illetve lassan  emelkedő szakasz követ  a kis  fehér

tüszők  növekedésének  idején.  Az  LH  koncentráció  napszakos

ingadozása  kezdetben  szabálytalan,  majd  a  plazmában  mért

koncentrációjában  két  csúcs  alakul  ki,  a  magasabb  a  sötét  periódus

kezdetén, a kisebb – a megvilágítási viszonyoktól függően – 6-12 órával

később [PECZELY, 1987].

A fejlődő  petefészek  mint  belső  elválasztású  mirigy maga  is  hormont

termel. A petefészekben képződő ösztrogén hatására kezd megnövekedni

a  tojócső,  és  a  tojástermeléshez  nélkülözhetetlen  alkotóelemek

koncentrációja  is  megnövekszik  a  vérben  (kalcium,  fehérjék,

vitaminok).  A petefészek által  termelt  másik  hormon,  a  progreszteron

stimulálja  az  agyalapi  mirigyet  a  luteinizáló  (LH)  hormon

kiválasztására, melynek hatására indul meg a peteleválás. A petefészek

androgén hím nemi hormont is termel, mely hatással van a tojócső által

kiválasztott tojásfehérje mennyiségére. Az androgén másrészt elősegíti a

taraj  és  az  állebeny kifejtődését,  ezáltal  az  ivarérés  a  jércék  külső

jegyiben is megfigyelhető [ZOLTAN, 1997].
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2.4.2 Környezeti tényezők hatása az ivarérésre

Az  ivarérés  bonyolult  folyamatát  a  környezeti  tényezők  jelentősen

befolyásolják. A baromfifajok ivarérésére, tojás- és spermatermelésére a

világos napszakok hossza és a megvilágítás erőssége is hatással van. A

felnevelés időszaka alatt  a világos napszakok hosszának növekedése és

a  világítás  intenzitásának  növelése  sietteti az  ivarérés bekövetkezését.

Ezzel szemben a rövidülő nappali periódusok hátráltatják az ivarérést a

baromfifajokban [ZOLTAN, 1997], [LEWIS és mtsai, 1999], [LEWIS és

mtsai, 2001].

A megvilágítás mellett a testtömeg, a zsírfelhalmozás és ezen keresztül a

takarmányozás is hatással  van a tyúk ivarérési idejére. Megvizsgálva a

jércék testtömegét és a hasűri zsír mennyiségét az első tojás létrejöttekor

azt tapasztalták, hogy van egy minimális testtömeg és/vagy felhalmozott

zsírmennyiség ami szükséges az első tojás létrejöttéhez. Feltehetőleg van

egy minimális mennyisége a könnyen mobilizálható zsír depónak, hogy

megfelelően végbemenjen  a  tojás  sárga és  a  tojás  kialakulása.  A

kutatások során ezen túl negatív korrelációt tapasztaltak az ivarérés ideje

és  a  testtömeg,  illetve  zsírmennyiség  között  [BORNSTEIN és  mtsai,

1984].  Mások  kimutatták,  hogy  az  étvágy  szerint  takarmányozott

egyedcsoporton  belül  csökkent  az  ivarérés  ideje  a  visszafogottan

takarmányozott  csoporttal szemben. Ez a hatás valószínűleg szintén az

előbb említett testtömeg/zsírmennyiség hatáson keresztül befolyásolja az

ivarérés idejét [EITAN és SOLLER, 2001].

2.4.3 Genetikai tényezők hatása az ivarérésre

Az ivarérési idő és az ezzel kapcsolatos  fejlődési szakaszok  időpontját

48



nagy  mértékben  befolyásolják  genetikai  tényezők,  melyeket  egy

szegregáló  populációban  statisztikailag  igazolhatóan  ki  lehet  mutatni

[SZYDLOWSKI és SZWACZKOWSKI, 2001].

Különböző  típusú  tyúktörzsek összehasonlításában  is  megfigyelhetők

eltérések. Tojó-  és  hústípusú állományokat  vizsgálva  azt  tapasztalták,

hogy  fotostimuláció hatására  a  luteinizáló  hormon  mennyisége

magasabb  és  az  első  tojás  létrejötte  hamarabb  következik  be  a  tojó

típusoknál mint a hústípusoknál [DUNN és SHARP, 1990].

A változó környezeti tényezőkre adott reakciók is eltérőek a különböző

termelési célú állományokban.  Csökkentett mennyiségű takarmányozás

hatására  mind  a  hús,  mind  a  tojó  típusú  állományok  esetében

megnövekedett az ivaréréshez szükséges idő. Különbség volt azonban a

két  típus között,  mert  míg diétás  takarmányozás  hatására  a  tojó  típus

ivarérési  ideje egy hetet  csúszott,  addig a  hústípusnál ez a  különbség

négy hét volt az ad libitum takarmányozott csoportokkal szemben. Ezen

túl  kimutatták,  hogy  az  ivarérés  szempontjából  kritikus  megvilágítási

idő  rövidebb a  tojótípusban  mint  a  hústípusban  [EWING és GREEN,

1998].

A  tojó  állományokban  a  fő  érdeklődés  általában  a

betegségrezisztenciákhoz kapcsolódó  markerekre irányul  [VALLEJO és

mtsai,  1998],  [YONASH  és  mtsai,  1999] de  a  tojástermelési

tulajdonságokhoz  kapcsolódó  markerek  is  fontosak.  Egy  potenciális

marker  lehet  a  tyúk  fő  hisztokompatibilitási komplex  (major

histocompatibility  complex  –  MHC),  mint  extrém  genetikai

variabilitással rendelkező régió.

Az  iowai  egyetem  munkatársai több  termelési  tulajdonságot  is

vizsgáltak  az  egyedek  MHC  genotípusának  függvényében.  Az  MHC
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összetett  szerepet  játszik  az  immunválasz  genetikai  ellenőrzésében  a

háziállatoknál és a baromfiknál. Céljuk volt, hogy kimutassák az MHC

haplotípusok hatását  a  tyúk  mennyiségi  tulajdonságaira  (testtömeg,

tojástermelés, tojástömeg)és az ivarérés idejére.  Két MHC haplotípusra

(B1, B19) nézve homo- és heterozigóta egyedeket kereszteztek minden

variációban. Az ivarérés tekintetében nem volt  különbség a különböző

MHC genotípusok között [KIM és mtsai, 1989].

Svéd kutatók  is  végeztek  vizsgálatokat  a  különböző  MHC genotípust

hordozó egyedekkel. A B1, B15, B19 MHC haplotípusokra homo illetve

heterozigóta egyedeket kereszteztek minden kombinációban és összesen

1308 utódot vizsgáltak meg. Az MHC B rendszernek egy gyenge hatása

feltételezhető az ivarérési időre (P<=0,1). A B15B15 genotípus additív

szignifikáns (P<=0,05) hatása mutatható ki az ivarérési időre és a kései

tojóidőszak  (43-63 hét)  tojástermelésére. Hasonló  hatást  mutattak  ki a

B19 homozigóták esetében is [LUNDEN és mtsai, 1993].

Francia  kutatók  egy érdekes  fenotípusos  jelleget  vizsgáltak  meg mint

markert.  A nemhez  kötött  részleges  albinizmus  mutációja  (sal-s)  jelent

meg  a  Saskatchewan  egyetem  állományában.  Két  tyúk  vonalat

alakítottak  ki és ezeken vizsgálták a mutáció hatását  a tojástermelésre.

Egy tojástermelő  vonalat  hoztak  létre  úgy,  hogy  a  mutációt  hordozó

kakasokkal  visszakeresztezéssel  vitték be a  mutációt  barna  leghornba.

Egy  hústermelő  vonalat  pedig  úgy,  hogy  brojlerbe  keresztezték  be  a

mutációt  visszakeresztezési  elrendezéssel. Az  albínó  és  normál

egyedeket  hasonlították  össze  a  két  vonalban. Az  ivarérés  ideje

tekintetében  egyik  vonalban  sem volt  jelentős  különbség az albínó  és

normál egyedek között [SILVERSIDES és CRAWFORD, 1991].

Amerikai  kutatók  kereszteztek  egy  normál  kromoszómaszerelvényt
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hordozó  beltenyésztett  tyúk  vonalat  olyan  tyúkokkal,  melyek

homozigóta  formában  hordozták  a  MN  t(1;4)  transzlokációt.  A

kromoszómahibára  nézve  homozigóta,  heterozigóta  és  normál  F2

utódokat  vizsgáltak  több  termelési  tulajdonság  szempontjából.  Az

eredmények  nem mutattak  ki  kapcsolatot  transzlokáció  és az ivarérés

ideje között [ARIAS és BITGOOD, 1991].

Egy  finn  kutatócsoport,  a  kísérlet  céljára  létrehozott  keresztezésen

végzett  genetikai  térképezést.  A  térképezési  populációt  vörös  rhode

island és fehér leghorn vonalakból származó két-két kakasból és tyúkból

állították elő. Mind a négy szülőpártól 8 jércét és 2 kakast tartottak meg

és  ezek  hozták  létre  a  307  egyedből  álló  F2  térképezési  generációt.

Kilenc  kromoszómán  és  öt  kapcsoltsági  csoporton  választottak  ki  99

mikroszatellit markert. A kiválasztott  markerekkel ellenőrzött  genetikai

távolság  2311 cM volt,  ami  kb. 60%-a a  teljes  genomnak.  Több más

tojástermelési  tulajdonság  mellett  szignifikánsan  igazolható

kapcsoltságot  kaptak  a  Z kromoszómán  elhelyezkedő  markerek  és  az

ivarérés ideje között [TUISKULA-HAAVISTO és mtsai, 2002].

Japán  kutatók  fehér  leghorn  és  vörös  rhode  island  keresztezéséből

származó  256  F2  egyeden  végeztek  genetikai  térképezést.  123

mikroszatellit markeren figyelték a kapcsolt öröklődést azokkal a QTL-

ekkel,  melyek  a  test  súlyra,  tojásminőségre  és  tojástermelésre vannak

hatással. A 12 vizsgált fenotípusos tulajdonság közül öt esetében tudtak

kimutatni  szignifikáns  módon  a  feltételezett  QTL-hez  kapcsoltan

öröklődő  mikroszatellit(ek)et.  A  Z  kromoszómán  egy,  az  első  tojás

idejét meghatározó QTL-t tudtak kimutatni [SASAKI és mtsai, 2004].
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3 Anyag és módszer

Először a Compact egér genetikai térképezésére kialakított  állományán

használtam  a  szelektív  genotípus  meghatározás  és  a  kevert  DNS

módszereket  [VARGA és mtsai, 1997],  [SZABO és mtsai, 1998]. Ezen

az állományon teszteltem a módszer alkalmazhatóságát, hatékonyságát.

Ebben  a  rendszerben  a  pool  mintákon  kapott  eredmények  csak  egy

előszűrést  jelentettek  a  marker  lókuszok  között.  A  poolba  tartozó

egyedek egyedi genotípus meghatározása  igazolta  és támasztotta  alá a

pool  eredményeket  és  ezekből  kaptuk  magát  a  végeredményt  is.  Az

egyedi  adatok  tették  lehetővé  a  fenotípusra  hatással  levő  feltételezett

Cmpt gén genetikai pozíciójának meghatározását.

A  TETRA-SL  állományon  végzett  genetikai  térképezésben

hasznosítottam  az előző  állományon  kapott  tapasztalatokat.  Ebben az

esetben  maguk  a  pool  eredmények  azok,  melyekből

végkövetkeztetéseket  vonunk  le,  ezért  ezeket  az  adatokat  jóval

összetettebb számítási módszerekkel jellemeztük, igazoltuk.

3.1 Egyedei, vérminták, egyedi és kevert DNS
minták

Az egér keresztezés ~8200 egyedet számláló F2 nemzedékén határoztam

meg a vizsgálatra alkalmas csoportokat. A vizsgált fenotípust leginkább

és legkevésbé mutató 100-100 egyed mintájából alakítottam ki a kevert

DNS mintákat.

Az TETRA-SL F1 hibridet  az  apai  "Y" vonal  és  az  anyai  "X" vonal

keresztezésével  állítja  elő  a  Bábolna  TETRA  Kft. Ebben  az

elrendezésben  olyan  QTL-eket  kerestem,  melyeknek  (additív  jellegű)
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pozitív hatású  allélei jelen vannak az "Y" vonalban,  de hiányoznak az

"X" vonalból. A térképezést az apai vonalból származó egyes kakasok

F1  lányain  végeztem.  A  térképezési  populáció  így  egy  teljes  F1

állományból lett  kiválogatva. Két egymást  követő évben - 1997-ben és

1998-ban  -  a  TETRA  tenyésztői  a  teljes  F1  állománytól  vért  vettek,

melyek együtt ~32,000 mintát jelentenek. 

Exp-1A

Az 1997-es állomány jele: Exp-1A. E kísérletben résztvevő 143 kakast

aszerint  állítottam  rangsorba,  hogy  80-100  közötti  létszámú  lányaik

mekkora szórást mutattak az ivarérés tekintetében (lásd:  3. táblázatot  a

Melléklet 19. oldalán). Az első helyre az a kakas került, melynek utódai

a  legnagyobb szórást  mutatták.  Az első 20 kakas lányait  vontam be a

kísérletekbe. Az összesen ~16,000 F1 mintából kiválogattam (lásd lásd a

3.2.1.  fejezetet  a  54.  oldalon)  a  legjobb  kakasok  lányai  közül  a  20

legkésőbbi  (High-Pool)  és  a  20  leggyorsabb  ivarérésű  (Low-Pool)

tyúkot. Ez összesen 800 F1 mintát tett ki. 

Exp-1B

A  szortírozás  folyamán  egy  technikai  hiba  folytán  az  F1  populáció

18,5%-nak  vérmintája  tönkrement.  Az  ivarérés  térképezéséhez

kiválasztott  legfontosabb  egyedek  ugyan  épen  maradtak,  s  így  a

térképezés  végrehajtható  volt,  mégis  a  TETRA  nemesítőivel

egyetértettünk abban, hogy érdemes az 1998-as populációtól is levenni a

vért, hogy egy esetleges következő termelési tulajdonság térképezésekor

egy hiánytalan F1 populációval rendelkezzünk. Ez az 1998-as állomány

lett  az  Exp-1B.  Ebben  a  kísérletben  is  elvégeztem  a  szórás  szerinti

rangsorba állítást. Az Exp-1A és Exp-1B kísérletek legnagyobb szórású

20+20=40  kakasának  az  eredményét  egybevontam  és  ennek  az
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összesített  rangsornak  az  alapján  dolgozom  azóta  is.  A Melléklet  13.

oldalán,  az  1.  táblázat  „Család”  oszlopában  látható,  hogy  az  adott

csoport melyik kísérleti állományból származik,  az „A” jelűek az Exp-

1A, míg a „B” jelűek az Exp-1B-ből lett kiválasztva.

3.2 Az egyedi és kevert DNS minták preparálása

3.2.1 Mintavétel és az egyedi genotipizálás
alkalmazása

Munkánk első lépése a DNS minták előállítása volt vérből. A genetikai

vizsgálatokba  bevont  keresztezés  egyedeitől  a  bábolnai  közreműködő

vette le a vérmintákat. A minták levételénél a legfontosabb szempont az

volt,  hogy  a  vér  nem  alvadhatott  meg,  mert  abból  nem,  vagy  csak

nehézkesen  lehet  DNS-t  preparálni,  az  általam  kifejlesztett  és  rutin

szerűen  használt  sós  kicsapásos  eljárással.  A  vérvétel  eppendorf

csövekbe történt,  amik  egyedi azonosítóval  voltak  ellátva.  Véralvadás

gátlóként  NA-citrátot használtak.  A kísérletekhez  tartozó  állományok

vérmintái ketrecszám szerint csoportosítva kerültek lefagyasztásra.

3.2.2 DNS preparálás, minősítés, tárolás

A vérmintákból a következő lépésben az általam kidolgozott módszerrel

DNS-t preparáltam. Kialakítottam egy olyan vérből kiinduló genomiális

DNS preparálási  technikát,  amely  az  irodalomban  leírt  két  módszert

ötvöz, felhasználva mindkettő előnyös elemeit [MILLER és mtsai, 1988]

[LAHIRI  és  NURNBERGER,  1991].  Mivel  a  tyúk  vérében  a

vörösvérsejtek  is  sejtmaggal  rendelkeznek,  ezért  kis  térfogatú
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vérmintából  is lehet  megfelelő mennyiségű genomiális  DNS-t izolálni.

Esetemben a DNS preparálás során 5 l jó minőségű, nem alvadt vérből

indultam ki.  A vér sejtes elemeinek  lizálása (10  mM TrisHCl, 10 mM

EDTA  pH:  7,5;  10  perc;  RT)  után  a  sejtmagokat  centrifugálással

(~10000g, 3 perc) elkülönítettem  a  keletkezett  sejttörmeléktől,  majd a

sejtmagokat is feltártam és Proteinase-K kezeléssel emésztettem a DNS

mellett  jelenlevő  fehérjéket  (125,0  mM  Tris  pH:7,5;  62,25  mM  KCl;

62,25  mM  MgCl2;  6,225  mM  NaCl;  2,5  mM EDTA;  0,6%  SDS;  15

g/ml  ProtK;  1  óra;  55  °C).  A feltárt  DNS-t  1/20 térfogatnyi  7,5  M

ammónium acetát  és 1/2 térfogatnyi túltelített  konyhasó  (5-6 M NaCl)

oldattal  és  1  térfogatnyi  izopropanollal precipitáltam. A  kicsapódott

DNS-t centrifugálással (~10000g, 3 perc) ülepítettem, majd 1 térfogatnyi

70%-ot etanollal végzett öblítés után beszárítottam és a  pelletet 100 l

térfogatba oldottam vissza.

A DNS tisztaságát  és  mennyiségét  fotometriás  eljárással  állapítottam

meg 280 és 260 nm hullámhosszon. Jó minősítést azok a minták kaptak,

melyek minimum 0,05 g/ l töménységűek voltak 1,5 tisztaság mellett

(260/280 nm). A nem megfelelő minőségű mintákat újra preparáltam.

A minták egy részét egységesen 0,05 g/ l koncentrációra hígítottam és 

a  kevert  DNS  minták  kialakításához  illetve  a  PCR  reakciókba

közvetlenül ezeket használtam.

Mind a tömény, mind a hígított DNS mintákat +5°C-on, hideg szobában

tárolom.

3.2.3 DNS poolok kialakítása

Az  egyes  kakasokhoz  tartozó  20  leghosszabb (high  pool),  és  20

legrövidebb  (low  pool)  ivarérési  időt  mutató  egyedek  mintáiból
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preparálás és hígítás után egyenlő térfogatok hozzáadásával készítettem

el a kevert DNS mintákat.

3.3 A vizsgálatokhoz felhasznált genetikai térképek

Az  egérnek  a  munkánk  kezdetekor  is  egységes  és  fejlett  genetikai

térképe volt,  mely nagyszámú, már feltérképezett  mikroszatellit  lókusz

információit  tartalmazta.  Nem okozott  tehát  nagy gondot  annak az 56

mikroszatellitnek  a  kiválasztása,  melyek  a  keresztezési  állományon

informatívak  voltak  és  a  termékeik  megfeleltek  az  alkalmazott

elválasztási és kimutatási technika adottságaihoz.

Nem  volt  ennyire  egyszerű  a  helyzet  a  tyúk  esetében.  Munkánk

megkezdésekor  még  egyáltalán  nem  volt  egységes  a  tyúk  genetikai

térképéről rendelkezésre álló információ. A világ három nagy baromfi-

géntérképező  csoportja  (Wageningen,  Hollandia  [CROOIJMANS  és

mtsai,  1996],  [GROBET  és  mtsai,  1998];  East  Lansing  (ELMAP)

[CRITTENDEN  és  mtsai,  1993],  USA;  Compton,  Nagy-Britannia

[BUMSTEAD és PALYGA, 1992]) által  készített  géntérképek számos

helyen nagyban  különböztek  egymástól  a  feltérképezett  lókuszok  és a

kimutatott  kapcsoltsági  csoportok  számában,  adott  mikroszatellitek

elhelyezkedését illetőleg.

Az egyes térképek által hordozott információk különbözősége miatt elég

körülményes  volt  egy  olyan  saját  térkép  kialakítása,  mely  egyenlő

térközökkel  lefed  minden  kromoszómát.  Az  összes  olyan  területen

választottam mikroszatellit  markert, melyeken legalább az egyik térkép

információt  közölt  úgy,  hogy  a  markerek  közötti  távolság  kb. 30  cM

legyen. A vizsgálandó régiók kiválasztásakor  az ELMAP-ból indultam

ki, mivel ez tartalmazta a legtöbb információt.  Megvizsgáltam,  hogy a
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többi térkép által mutatott  kapcsoltsági csoportok megfeleltethetők-e az

ELMAP adott  részével.  A  másik  két  térképről  azokat  a  csoportokat,

melyeket  az  ELMAP  nem  tartalmazott,  bevontam  a  vizsgálatokba.

Azokon  a  régiókon,  melyeken  az  ELMAP  nem  tartalmazott  olyan

mikroszatellit  lókuszt,  mely  számunkra  elérhető  volt,  a  többi  térkép

megfelelő  információi  alapján  komparatív  úton  határoztam  meg  a

mikroszatellitek pozícióit.

Időközben  a  térképezéssel  foglalkozó  kutatóhelyek  is  összevonták  a

rendelkezésre  álló  információkat  és  közreadták  a  "Consensus2000"

genetikai  térképet  [GROENEN és  mtsai,  2000].  Mivel  ez  a  térkép  is

abból  a  három információs  bázisból  épül  fel  mely alapján  mi  a  saját

térképemet  alakítottam  ki,  a  két  összesítés  között  nincs  meghatározó

különbség. Mindkettő  közel ugyanannyi  genetikai  információt  hordoz,

csak  kissé  más  összetételben.  A  térképezési  információkat  nyújtó

ArkDB (www.thearkdb.org) adatbázisból letölthető információk alapján

(2004  05.  16.-i  állapot)  elmondható,  hogy  a  legtöbb  esetben  a

kapcsoltsági  csoporton  feltüntetett  markerek  sorrendje  nem  változott,

csak  a  köztük  levő  genetikai  távolságok  módosultak  kis  mértékben.

Néhány  esetben  az addig különálló  kapcsoltsági  csoportok  egy helyre

kerültek,  illetve  kapcsoltsági  csoportok  most  már  kromoszómához

vannak  rendelve.  Néhány  esetben  az  általam  korábban  elhelyezett

markerek  nincsenek  feltüntetve  a  konszenzus  térképen.  Ezekben  az

esetekben illetve akkor, amikor két marker között  feltüntetett  genetikai

távolság  megnövekedett,  újabb  markereket  vontam  be  ha  volt  rá

lehetőségem. 

Az  5. és  6.ábra (Melléklet  7. és  12. oldalán)  mutatja  be a  legfrissebb

információk  alapján  összeállított  genetikai  térképet,  azokat  a
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kapcsoltsági  csoportokat,  melyekről  ebben  a  kísérletben  sikerült

információt  szerezni,  és  azokat,  melyeket  megfelelő  mikroszatellit

marker hiányában nem tudtam vizsgálni.

3.4 A kísérletekhez használt mikroszatellitek

Vizsgálataimhoz  a  National  Animal  Genetic  Research  Program

(NAGRP, USA) által terjesztett mikroszatelliteket használtam [CHENG

és  CRITTENDEN, 1994],  [CROOIJMANS és  mtsai,  1997].  Az egyes

mikroszatellitek kiválasztásánál nem csak a genetikai térképen elfoglalt

pozíciót  vettem számításba,  hanem tekintettel  voltam  az illető  marker

fluoreszcens  festékére  is  (amelyek  a  kimutatásnál  több  különböző

hullámhosszon  detektálhatóak)  és  az  adott  mikroszatellit  átlagos

fragmenthosszára is. E két utóbbi paraméter teszi lehetővé a különböző

festékeken  belül  az  eltérő  mérettartományba  eső  mikroszatellitek

együttes  kimutatását,  amellyel  jelentős  költség  takarítható  meg.  A

kísérletekben  felhasznált  mikroszatellitek  legfontosabb  adatait  a  2.

táblázat mutatja be a Melléklet  14. oldalán. Ezeket az információkat az

EMBL adatbázisból  származtattam,  az „AcNo” oszlopban  található az

az  azonosító,  mely  alapján  el  lehet  érni  a  mikroszatellitekkel

kapcsolatos adatokat.

3.5 A kimutatás körülményei

3.5.1 A PCR reakció optimalizálása

Az  utódcsoport  kevert  DNS-éből,  PCR  reakció  segítségével

sokszorozzuk  fel  kimutatható  mennyiségre  a  marker  alléloknak

58



megfelelő  DNS fragmenteket.  Ezért  az  optimális  körülmények  között

elvégzett PCR reakció alapvető fontosságú. 

Minden  mikroszatellit  más  és  más  reakció  körülmény  mellett

amplifikálódik a  leghatékonyabban.  Mivel  a  rendelkezésemre  álló

primerek  optimális  körülményeire  vonatkozó  irodalmi  adatok  is  igen

eltérőek  voltak,  szükség  volt  arra,  hogy  egységesen  tudjam  kezelni  a

markerek  ideális  PCR  körülményeit.  Az  amplifikálás legfontosabb

jellemzője  az  a  hőmérséklet,  melyen  a  megsokszorozni  kívánt  DNS

fragment  a  legnagyobb  számban  képződik  az  áltermékek  mennyisége

pedig  a  legkisebb.  Ezt  a  hőmérsékletet  az  amplifikációban használt

primerek és a képződő termék szekvenciájából valamint az alkalmazott

reakció komponensek koncentrációinak ismeretében elméletben ki lehet

számolni  (lásd  12. képletet)  és így jól  lehet  közelíteni  a  gyakorlatban

lejátszódó reakciót [BRESLAUER és mtsai, 1986]. A primer feltapadási

hőmérsékletét a "nearest-neighbor" képlettel (lásd a 10. képletet), míg a

termék hőmérsékletét  az Oligoquant  II módszerrel számítottam  (lásd a

11. képletet.

Tm primer=
H 

[S R
C
4 
]
16,6 log

[K +]
10,7 [K +]

−273,15

∆H: a DNS hélix formájának entalpiája
∆S: a DNS hélix formájának entrópiája
R: egyetemes gázállandó
C: az oligonukleotid koncentrációja
K+: a kationok koncentrációja

10. Képlet: A primer feltapadási hőmérséklete a nearest-neighbor
képlettel.
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Tmtermék=0,41TermékGC %16,6 logK +−675 / l81,5

Termék GC%: a G és C bázisok aránya a termék
szekvenciájában

K+ a kationok koncentrációja
l a termék hossza

11. Képlet: A termék feltapadási hőmérséklete az Oligoquant II
módszerrel.

Taopt=0,3 Tm primer0,7 Tmtermék −14,9

12. Képlet: Az optimális feltapadási hőmérséklet számítása.

Ilyen  módon  egyrészt  lehetőségem van  arra,  hogy  a  PCR  reakció

optimális  hőmérsékletét  kiszámoljam,  másrészt  előre  jelezhetem  azt,

hogy  a  számításba  vett  reakció  komponensek  arányának

megváltoztatásával  mennyiben  változik  az  optimális  érték.  Idő  és

költségtakarékossági  szempontból  is  előnyösebb  ugyanis,  ha  a

komponensek  változtatásával  egységesítjük  több  marker,  eredetileg

különböző  optimális  körülményét  mint  az,  ha  mindegyiket  a  saját

optimumán amplifikálom. A reakció komponensek legnagyobb részének

paraméterei  adottak  (pl.  a  primer szekvencia)  vagy csak  nagyon  szűk

határokon  belül változtatható  (pl.  primer koncentráció).  Lényegében a

MgCl2 koncentrációja az a paraméter, melyet eléggé tág határok között

tudom  változtatni  és  jelentős  hatással  van  a  reakció  optimális

hőmérsékletének  alakulására.  Így  lehetővé  válik  az,  hogy  különböző

MgCl2 koncentrációkat  alkalmazva ugyanazzal a hőmérsékleti  profillal

amplifikáljak  olyan  mikroszatelliteket,  melyek  hőmérséklet  optimuma

eredetileg akár több fokkal is eltér egymástól.

Ezek mellett  alkalmazzuk  még az un.  "touch  down" módszert  a  PCR

profilokban  [DON és mtsai,  1991]. A reakció  első  10 ciklusában  egy

magas értékről (60-65 °C), ciklusonként 1°C-os lépésekben csökkentjük

a  feltapadási  hőmérsékletet.  Ezzel  két  célt  érek  el:  egyrészt  a  kezdeti
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magas hőmérsékleten csak a reakció főterméke képződik, és a szokásos

amplifikáláshoz érve  ennek  mennyisége  akkora,  hogy  az  esetlegesen

képződő  áltermék  már  nem  képes  jelentős  mértékben  termelődni  az

exponenciális  sokszorozódás  miatt.  Másrészt  a  fokozatosan  csökkenő

feltapadási hőmérséklet lehetővé teszi, hogy kissé különböző optimális

hőmérséklettel  rendelkező  markerek  hasonló  mértékben  képződjenek.

Ezáltal  is  egységesíteni  tudom  az  alkalmazandó  kimutatási

körülményeket.

A csökkenő  hőmérsékletű  ciklusok  után  egy 25 ciklusos  amplifikálás

történik, de itt már állandó, optimális feltapadási hőmérsékleten (50-55 °

C).  A  pool  minták  vizsgálatakor  nagyon  fontos  a  PCR  reakció

ciklusszáma.  Ezekben  a  vizsgálatokban  azt  mutatom  ki,  hogy  az

utódcsoportokban az apai allélok átadódása nem egységes, kapcsoltság

esetén  az  egyik  apai  allél  gyakrabban  jelenik  meg  az  egyik

szubpopulációban mint a másikban. A kevert DNS-ből sokszorozás után

kimutatott  marker  allélok mennyiségéből  következtetek  a  csoportban

meglevő apai  allél  gyakoriságaira. Akkor tudom ezt  a legpontosabban

megbecsülni,  ha  az amplifikált  fragmentek  mennyisége arányos  lesz a

kiindulási  allélok  (templátok)  mennyiségével.  A  templát  arányos

amplifikáció azonban csak 20-25 ciklusig figyelhető meg (exponenciális

fázis),  tovább  folytatva  a  reakciót  a  templátok  a  reakció  kezdetekor

meglevő mennyiségbeli különbsége elmosódik (telítődés). Ezért állítom

meg én is 25 ciklus után a megfelelő körülményen végzett amplifikálást.

Bár  ezen  a  ponton  még  általában  nem  szintetizálódik meg  a  PCR

reakcióból  elvárható  maximális  termékmennyiség,  de  a  képződött

fragmentek  száma  templát  arányos,  és  a  kimutatási  rendszerem

érzékenysége lehetővé teszi,  hogy ekkora  mennyiséget  is  biztonsággal
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érzékelni  tudjunk.  A  kísérletekben  alkalmazott  PCR  hőmérsékleti

profilokat a Melléklet 19. oldalán a 3. táblázat mutatja be.

A  PCR  reakció  elegyében  felhasznált anyagok  végkoncentrációja  a

következőképpen alakult:

• 10 ng/l Templát DNS

• 1x reakció puffer

• 200 nM mindkét primer

• 1-4 mM MgCl2 a kiszámolt optimális mennyiségtől függően

• 0,8 mM dNTP

• 0,05 u/l Taq polimeráz

Az  egéren  végzett  poolminták vizsgálatakor  a  nukleotidok  mellé

radioaktív  foszforral  jelölt  dCTP-t  kevertem  a  PCR  reakcióba,  és  a

termékeket akrilamid gélen választottam el és röntgen film segítségével

jelenítettem meg [VARGA és mtsai, 1997].

A  tyúkon  kimutatott  mikroszatellitek  esetében  a  primerek  egyike

fluoreszcens  festékkel  van  jelölve.  A PCR reakció  után  a  termékeket

ABI Prism 310 Genetic Analiser kapilláris elektroforézis berendezéssel

választottam  el,  amely  a  floureszcens  festék  által  emittált  sugárzás

alapján detektálja a jelölt fragmenteket.

3.5.2 Mikroszatellit szettek kialakítása

A  genotípus  kimutatás  egyik  legköltségesebb  lépése  a  PCR  reakció,

melyben a vizsgálandó lókuszon  mutatom  ki  a  marker allélokat. Nem

elsősorban  az  egyedi  költségek,  hanem a  reakciók  nagy száma  miatt.

Annak érdekében, hogy ezt minél gazdaságosabban végezzük, úgy kell

összeállítani  a  reakciókat,  hogy  abban  ne  csak  egy  lókuszt
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amplifikáljunk, hanem többet. Ezt természetesen csak abban az esetben

tehetjük  meg,  ha  az  egymással  párhuzamosan,  egy  reakcióelegyben

amplifikált mikroszatelliteket megfelelően ki is tudom mutatni, az egyik

nem  zavarja  a  másikat.  Az  első  megközelítés  a  fluoreszcens  festék

alapján  végzett  optimalizálás.  Az  általunk  vizsgált  mikroszatellitek

háromféle  fluoreszcens  festékkel  vannak  feljelölve.  Ezek  egymástól

függetlenül kimutathatók  még akkor is,  ha össze vannak vegyítve. Így

egy  reakcióban  tudunk  eltérő  festékkel  jelzett  mikroszatelliteket

amplifikálni. Ebben az esetben sem a kimutatandó lókuszok fő terméke,

sem  az  esetlegesen  képződő  áltermékek  nem  befolyásolják  a  más

festékkel  jelzett  mikroszatellit  kimutatását.  Ezzel  az  optimalizálási

módszerrel  elértem,  hogy  egy  PCR  reakcióban  három  mikroszatellit

lókuszt  tudunk  biztonságosan  amplifikálni.  Nagyon  fontos

természetesen,  hogy  ezek  a  mikroszatellitek  hasonló  optimális

kimutatási  kondícióval  rendelkezzenek.  Ezt  az optimalizálást  csak  a

kakasok  genotípusának  kimutatásakor  alkalmaztam.  A  pool  minták

vizsgálatakor  egy reakcióban  csak  egy lókuszt  amplifikáltam,  hogy  a

lehető legtöbb torzító hatást kiküszöböljem.

3.5.3 A PCR termékek elválasztása, kimutatása

A mikroszatellit  allélok  kimutatása  és megjelenítése a vizsgálat  másik

igen  költséges  lépése.  Az  ABI  Prism  310  kapilláris  elektroforézis

berendezés ebben a vizsgálatban felhasznált applikációja kb. 0-500 bp-os

méretig,  denaturáló  körülmény  mellett  képes  a  DNS  fragmentek

elválasztására  és  kimutatására  [WENZ  és  mtsai,  1998].  Ebbe  a

mérettartományba  az  összes  mikroszatellit  főterméke  beleillik.  A

különböző  mikroszatellit  lókuszokról amplifikált  fragmentek  azonban
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méretben  eltérnek  egymástól.  A  legrövidebb  kb. 70-80 bp-os,  míg  a

leghosszabb  kb. 340-350  bp-os  terméket  eredményez.  A  kakasok  és

tyúkok  által,  az  adott  lókuszon  örökített  különböző  markerallélok

hossza egy szűk tartományba esik. Fontos,  hogy ezek a fragmentek ne

befolyásolják  egy  másik  mérettartományba  eső  mikroszatellit

kimutatását.  Megoldható  az,  hogy  egy  elválasztás  alatt  ne  csak  egy,

hanem  több  azonos  festékkel  jelölt  lókuszt  is  kimutassunk  akkor,  ha

azok  méretben  megfelelően  elkülöníthetők.  Az  ABI  Prism  310

berendezés egy időben négy különböző hullámhossztartományban képes

egymástól  függetlenül  jelet  detektálni.  Egy  hullámhossz  a  belső

molekula súly standardnak van fenntartva,  így három eltérő emissziós

jellemzőkkel rendelkező fluoreszcens festékkel jelölt terméket lehet egy

időben detektálni.  Ezek alapján  az  elektroforézist úgy végezem,  hogy

legalább  három  multiplex  reakciót  összekeverek,  és  azokat  együtt

választom el. Így egyszerre legalább kilenc mikroszatellit lókuszt tudok

kimutatni.

3.6 A vizsgálatba bevont egyedek

3.6.1 A kiválasztott mikroszatellitek
informativitásának meghatározása

A feltérképezendő QTL-t daughter-design esetén akkor tudom nyomon

követni a fenotípusos szélsőségeket mutató két szubpopulációban (high-

pool, low-pool), ha a kakasban heterozigóta formában van jelen. Ebben

az  esetben  az  ivarérési  időt  előnyösen  befolyásoló  QTL  allél  nagy

gyakoriságban  a  low-pool-ba  tartozó  utódokban  lesz  jelen,  míg  az

ivarérés idejére hátrányosan ható allél a high-pool egyedeiben. Abban az
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esetben,  ha a QTL-hez kapcsoltan   öröklődik  egy  mikroszatellit és az

heterozigóta  a  kakasban,  ezen a  marker  lókuszon  kimutatható  allélok

extrém  fenotípust  mutató  utódokba  való  átadódása  sem  lesz

véletlenszerű. Tehát  abban az esetben, ha a marker allélok előfordulási

gyakorisága a két szubpopulációban igazolható  mértékben eltér,  az azt

jelenti,  hogy  a  mikroszatellit  marker  közelében  a  tulajdonságot

befolyásoló QTL lókusz van. Ezért szükséges tehát, hogy az adott kakas

a marker lókuszon is heterozigóta legyen, így nyomon tudom követni a

szorosan kapcsolt QTL allél átadódását a marker lókusz két allélának az

öröklődésével.

Mivel  a  PCR  reakció  természetes  velejárói  a  fő  termékek  mellett

képződő  áltermékek,  ezért  a  heterozigóta  kakasok  közül  lehetőség

szerint csak azokat választottam ki további vizsgálatokra, melyek allélei

megfelelő  távolságban  vannak  ahhoz,  hogy  egymás  intenzitását  ne

befolyásolják  az  esetlegesen  képződő  áltermékeikkel (bővebben  a  29.

oldalon).

3.6.2 A vizsgálatokhoz szükséges heterozigóta
kakasok számának becslése

Meg kell határozni, hogy hány kakast és azok utódait kell a kiválasztott

családok közül  megvizsgálni  a  marker  lókuszokon ahhoz,  hogy

megbízható  eredményt  kapjunk.  A  marker  lókuszokon  megfigyelt

heterozigóták számából  következtettek  arra,  hogy  mekkora

valószínűséggel  lesz  egy  adott  egyedben  az  adott  QTL  lókusz

heterozigóta.  A binomiális  eloszlás  szabálya  alapján  határoztam  meg,

hogy az adott  marker lókuszon hány darab heterozigóta kakast és azok

utódait  kell  megvizsgálni  ahhoz,  hogy  közülük  adott  számú  QTL
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lókuszon is heterozigóta egyedet találjunk, melyek eredményét értékelni

tudom.

b  x , n , p=nx  px 1− pn−x

B  y , n , p=∑
y=0

x

 x , n , p

B  ymin , n , p=1−B  y−1, n , p

x adott számú QTL heterozigóta előfordulása
n a megvizsgált marker heterozigóta kakasok

száma
p a heterozigóták előfordulásának valószínűsége
b(x,n,p) x számú QTL heterozigóta előfordulásának

egyedi valószínűsége n marker heterozigóta
között

B(y,n,p) y számú QTL heterozigóta előfordulásának
kumulatív valószínűsége n marker heterozigóta
között

B(ymin,n,p) y számú, vagy annál több QTL heterozigóta
előfordulásának kumulatív valószínűsége n
marker heterozigóta között

13. Képlet: A vizsgálandó kakas szám meghatározásának
elmélete.

3.7 Allél gyakoriságok becslése az
utódcsoportokban

Az  egéren  végzett  vizsgálatok  esetében  az  elválasztás  után  képzett

radiogramm  alapján  értékeltem  az  allél  gyakorisági  különbségeket  a

vizsgált csoportok között. A denzitometriás mérések alapján keresem azt

a  mikroszatellitet, melynél a legnagyobb volt az adott  régióban az allél

gyakoriságokban tapasztalt  különbség, ezek azok a lókuszok, melyek a

legközelebb helyezkednek al a feltételezett QTL-hez [VARGA és mtsai,

1997].
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A TETRA-SL állományon végzett  vizsgálatok esetében a kakas allélek

gyakoriságát  a kevert DNS mintákban több lépéses számítási  folyamat

segítségével  becsüljük  meg.  Az  eljárás  a  PCR  reakcióban

amplifikálódott  mikroszatellit  fragmentek  mennyiségéből  indul  ki,

melyet  a  megfelelő  fragmenthossznál  detektált  fluoreszcens festék

intenzitás  alapján  határozok  meg.  A  kimutatást  befolyásoló  hatások

korrigálása  után  határozom  meg  a  kakasnak  megfelelő allélek  DNS

poolokban  becsülhető  gyakoriságát.  A számítások  menetét  a  4. ábrán

bemutatott folyamatábra szemlélteti a Melléklet 6. oldalán.

3.7.1 A vizsgálatok hibáját növelő hatások
korrigálása

• Egyenlőtlen amplifikáció.

Kísérletemben  a  hosszban  megfelelően  elkülöníthető  kakas  allélok

intenzitásának  különbségeit  határozzom  meg  a  poolok között.

Kiszámítom  a  hosszabb  kakas  allélok relatív  gyakoriságának

különbségét a  high- és  low-pool  között,  majd ugyanígy járunk el a

rövidebb  kakas  allélok esetében  is.  A  két  különbség  átlagát

használom fel a további számításokban. Ennek a számítási  módnak

az előnye, hogy kevésbé érzékeny az allélok intenzitásának abszolút

értékére.  Ezáltal  (bizonyos  határokon  belül)  lényegében  az

egyenlőtlen amplifikációból adódó torzulást is korrigálom.

• Tyúk allélok.

Mivel a tyúkok genotípusait nem ismerjük, ezért a tyúkoktól örökölt

allélok kilétét és frekvenciáját csak közvetve tudom megbecsülni. Azt

feltételezem, hogy ha a tyúkoktól származik is kakasra jellemző allél,

mely  befolyásolja  annak  poolon belüli  gyakoriságát,  akkor  ez  a
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befolyásoló  hatás  hasonlóan  jelentkezik  mindkét  poolban,  ezáltal

nem torzítják egyoldalúan az eredményemet.

A tyúkoktól öröklött  allélokból eredő varianciát azonban figyelembe

kell venni a hibaszámításnál. Nem kell ezzel a varianciával számolni

azoknál  a  tyúkoknál,  amelyek  nem  hordoznak  a  kakasra  jellemző

markeralléleket (MS és ML ~ 0) (MS és ML meghatározását lásd a 23.

képletben a 77. oldalon). Akkor is kicsi ez a variancia, ha a tyúkoknál

a “kakasszerű” allélok becsült gyakorisága 1-hez közelít valamelyik

kakas allél javára, hiszen ezekben az esetekben befolyásolják ugyan a

tyúkok a megfigyelt kakas allél gyakoriságot, de ez a két pool között

nem okozhat  nagy különbséget – minkét poolba nagy gyakorisággal

ugyanazt  az  allélt  örökíthetik.  A nagyobb  probléma  akkor  adódik,

amikor  a tyúkoknál  megfigyelt  kakasra  jellemző  allél  gyakoriságok

magasak és egymáshoz közelítenek (legrosszabb esetben MS és ML is

közelíti  a  0,5-ös  értéket).  Ezekben  az  esetekben a  tyúkok

befolyásolják  a  kakas  allélok poolban  megfigyelt  gyakoriságát,

ráadásul  mivel  a  véletlen jelentősen  alakíthatja,  hogy  melyik  allélt

öröklik az egyedek a tyúk őstől, ezért jelentős eltérések lehetnek a két

pool között, ami azonban nem genetikai kapcsoltságból adódik. 

• A szomszédos allélok áltermékeinek torzító hatása

Megfelelő  számú  egyedi  genotípus  vizsgálat  adatait  felhasználva

kimutattam  az irodalmi  adatoknak  megfelelően,  hogy a  PCR során

keletkező  áltermékek főtermékhez viszonyított  relatív  intenzitása,  a

főtermékben  meglevő  repetitív  régió  ismétlődésszámával  van

korrelációban  [LIPKIN és mtsai,  1998]. Minél kevesebb ismétlődést

hordoz  a  főtermék,  arányosan  annál  kisebb  mennyiségű  áltermék

keletkezik  róla  [MURRAY  és  mtsai,  1993].  Külön  értékeltem  az
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egyes  áltermék  típusok  relatív  intenzitását  a  bennük  meglevő

ismétlődésszámmal  összefüggésben,  regressziós  számítással

meghatároztam azoknak az egyeneseknek a paramétereit,  melyekkel

általánosságban  becsülhető  az  egyes  áltermékek  relatív  intenzitása

(az egyes mikroszatellitekhez tartozó konkrét paramétereket lásd a 4.

táblázatban a Melléklet 19. oldalán).

Az egyenes egyenletét (14. képlet) felhasználva kiszámítható minden

főtermékhez a hozzá tartozó áltermékek relatív intenzitása még akkor

is,  ha  esetleg  nincs  az  adott  mérethez  tartozó  konkrét  kísérleti

eredmény.  Ezekkel  az  értékekkel  kell  korrigálni  azoknak  a

főtermékeknek  az  intenzitását  melyekkel  megegyező  hosszúságú

áltermék is képződött a PCR reakcióban.

Másrészt ennek a képletnek a segítségével kiszámíthatom az összes

áltermék mennyiségét és ezzel megnövelve a főtermék mennyiségét

megkapom az ahhoz tartozó összes termék mennyiségét.

RI n ,−i=m⋅nb

RIn, -i: az n ismétlődést tartalmazó főtermék "i"-edik
áltermékének relatív intenzitása.

n: a főtermékben megfigyelhető ismétlődések
száma.

i: a főtermék és álterméke közötti
ismétlődésszám különbség (lehet: -1; -2; -3).

m: az adatpontokra illesztett egyenes
meredeksége.

b: az egyenes y tengely metszéspontja.

14. Képlet: Az áltermékek adataira illesztett regressziós egyenes
egyenlete [LIPKIN és mtsai, 1998].

3.7.2 A becsült allél gyakoriságok számítása

A PCR reakcióban amplifikált  markerallélok kapilláris  elektroforézises
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elválasztásakor,  az  adott  mikroszatellit  primer fluoreszcens  festékének

megfelelően  egy  emissziós  fényintenzitás  értéket  rögzítek.  Minél

nagyobb  a  PCR  reakcióban  megsokszorozott  fragment  mennyisége,

annál nagyobb intenzitást tudunk detektálni (lásd az 3. ábrát a Melléklet

4. oldalán). Ez az érték számításaim alapadata (BI basic intensity). Első

lépésben meghatározom a kísérlet során esetleg kimutatott egyéb allélok

áltermékének befolyásoló hatását, és ezzel korrigálom az alapértéket (CI

corrected intensity; 15. képlet)

CI n=BI n−∑
i=−4 

0

CI n−i⋅RI n−i , i

CIn: az n ismétlődésszámú főtermék korrigált
intenzitása.

BIn: a főtermék mért intenzitása.
CIn-i: a főtermékkel szomszédos termék korrigált

intenzitása.
RIn-i,i: a szomszédos termék áltermékének relatív

intenzitása.

15. Képlet: Az áltermék befolyásoló hatásának korrigálása [LIPKIN
és mtsai, 1998].

Ezután  összesítem az adott  kakas  allélhoz tartozó  összes  terméket.  A

főtermék  korrigált  intenzitásának  megfelelően  kiszámítom  az

áltermékek mennyiségét és ezt hozzáadom a főtermékhez. Ekkor kapom

meg  a  kakas  allélhoz tartozó  összes  termékmennyiséget,  mely  a

legjobban jellemzi a mikroszatellit allélról a reakcióban képződő termék

mennyiséget (CT corrected total allel product).
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CT n=CI n⋅∑
i=−4 

0

RI n ,i

CTn: a korrigált intenzitáshoz tartozó összes
termék.

CIn: a főtermék korrigált intenzitása.
RIn,1: a főtermékhez tartozó áltermék relatív

intenzitása.

16. Képlet: Az allélhoz tartozó összes termék számítása [LIPKIN
és mtsai, 1998].

Az allélok  korrigált  intenzitásainak  ismeretében  meg kell  határozni  a

poolon  belüli relatív  arányukat  (Fn). Ezt úgy számíthatom  ki,  hogy az

adott  allél  korrigált  össz  intenzitását viszonyítom  a  reakcióban

képződött összes termék korrigált intenzitásához.

F n=CT n /∑
i=1

k

CT n

Fn: az allél frekvenciája a poolon belül.
CTn: a korrigált intenzitáshoz tartozó összes

termék.
k: a poolban megfigyelt allélok száma.

17. Képlet: A kakas allél poolon belüli gyakorisága [LIPKIN és
mtsai, 1998].

Az  előbbi  számításokkal  meghatároztam,  hogy  a  vizsgálatokban

tapasztalt  intenzitás  mekkora  része  rendelhető  a  kakas  alléloknak

megfelelő fragmentekhez. Így a következő értékeket számoltam ki:

FL(H) a hosszabb kakas allél gyakorisága a high poolban,

FS(H) a rövidebb kakas allél gyakorisága a high poolban,

FL(L) a hosszabb kakas allél gyakorisága a low poolban,

FS(L) a rövidebb kakas allél gyakorisága a low poolban.

Egy utód  az  egyik  kromoszóma  szerelvényét  a  kakastól,  a  másikat  a

tyúktól  örökli,  így  a  poolba tartozó  egyedek  az  adott  lókuszon  levő

alléleiknek a  felét  a  kakastól  kapják.  Miután  a  poolban  kimutatott
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allélek gyakoriságának összege 1, ezért FL(H) + FS(H) = 0,5 és ugyanígy FL

(L) + FS(L) = 0,5. Ennek ugyanúgy érvényesnek kell lennie a poolok között

is, tehát: FL(H) + FL(L) = 0,5 és ugyanígy FS(H) + FS(L) = 0,5.

Tehát elméletileg fennállnak a következő egyenlőségek:

FL(H) + FS(H) = 0,5

+ +

FL(L) + FS(L) = 0,5

| | | |

0,5 0,5

Ezeket  az  egyenlőségeket  az  előbb  már  felsorolt,  a  kimutatott  allél

gyakoriságot befolyásoló tényezők módosíthatják.

A  poolokon belül  becsült  kakas  allél  gyakorisági  értékek  a  további

számítások  alapadatai.  Azt szeretném kimutatni  egy feltételezett  QTL-

hez kapcsoltan öröklődő mikroszatellit  marker esetében, hogy ezekben

az allél gyakoriságokban eltérés tapasztalható a két utódcsoport között.

Kiszámítom  a  két  utódcsoport  között  tapasztalható  gyakoriságok

különbségeit, és megvizsgálom, hogy ezek statisztikailag igazolhatók-e?

DL=F L H −F L L

DS=F S H −F S L

D=
DL−DS 

2 

DL: Allél frekvencia különbség a hosszabb kakas
allél esetében a két pool között

DS: Allél frekvencia különbség a rövidebb kakas
allél esetében a két pool között

D: A frekvencia különbségek átlaga.

18. Képlet: A kakas allél gyakoriságok különbsége [LIPKIN és
mtsai, 1998].

Abban az esetben, ha a kakas allélok gyakoriságai különböznek, és nem
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befolyásolják  azokat  tyúkoktól  származó  allélok  a  két  kakas  allél

gyakoriság  különbség  fordított  előjellel  fog  megegyezni:  DL =  -DS .

Amennyiben  a  tyúkoktól  is  örökölnek  az  utódok  kakas  allélnak

megfelelő  allélt,  a  két  differencia  különbözhet,  tehát  mindenképp

szükséges átlagolni.

DL és  DS előjelétől  függően  D  lehet  pozitív  vagy  negatív  érték.  Az

alaphipotézisem  az,  hogy  a  mikroszatellit  marker  nincs  genetikai

kapcsoltságban  olyan  QTL-el,  mely  meghatározza  a  vizsgált

tulajdonságot,  tehát  D=0  vagy  nullához  közeli  érték.  A  megvizsgált

mikroszatellit  markerek  zömében  ez  természetesen  így  is  van,  így  a

vizsgálatokban  kapott  D értékek  0 középérték  körül  fognak  mozogni,

attól  pozitív és negatív irányba eltérnek és normál  eloszlást  követnek.

Vizsgálataim  eredményeként  azt  várom,  hogy  néhány  mikroszatellit

marker esetében sikerül kimutatni  kapcsoltságot  egy feltételezett  QTL-

el.  Ezekben  az  esetekben  a  D  értékek  az  eloszlás  két  szélén,  a

szélsőséges értékeknél lesznek, és ezekről az allél frekvencia eltérésekről

kell statisztikailag igazolnom,  hogy nem abba az eloszlásba tartoznak,

mint a többi “érintetlen” D érték.

3.8 Az allél gyakoriság különbségek standard
hibájának meghatározása

A  standard  hibát  (standard  error  SE)  meghatározom  minden  egyes

esetben,  amikor  a  pool  mintákon  kimutatott  allél  frekvenciákat

hasonlítom  össze  az  egyes  mikroszatelliteknél. Ezt  a  hibát  nevezzük

empirikus standard  hibának.  A  standard  hiba  helyét  a  számítási

eljárásban a 4. ábra mutatja be a Melléklet 6. oldalán.

Az SE számítása  három  elemből  épül  fel.  Meghatározom  a  hosszabb

73



(SE2DL)  illetve  a  rövidebb  alléloknál (SE2DS)  a  két  pool  között

megfigyelhető  különbségek standard hibáját  és ezekből kivonom a két

különbség között  megfigyelhető  kovariancia értékét (CovDLDS), melyet

az összes vizsgálat bevonásával számítok ki.

SE 2  D =
SE 2 DLSE 2 DS −2 ×Cov DLDS 

4

SE2(D): Az allél különbségek átlagának standard
hibája

SE2(DL): A hosszabb allél közötti különbségek standard
hibája

SE2(DS): A rövidebb allél közötti különbségek standard
hibája

CovDLDS: A hosszabb illetve a rövidebb alél
különbségek között megfigyelhető kovariancia

19. Képlet: Az empirikus standard hiba képlete [LIPKIN és mtsai,
1998].

A  két  allél  különbség között  megfigyelhető  kovarianciát  azokon  a

vizsgálati  eredményeken  határozom meg,  melyek  nem  mutatnak

statisztikailag  igazolható  kapcsoltságot.  Miután  a  standard  hiba  és az

ennek  segítségével  meghatározott  azon  halmaz,  melynél  az

alaphipotézisünk igaznak  bizonyul  (nincs  kapcsoltság;  D=0)  szoros

összefüggésben  vannak,  ezért  a  számításokat  nem  lehet  egy  lépésben

elvégezni.

Iterációs  megközelítést alkalmazok  [LIPKIN és  mtsai,  1998],  aminek

során legelső lépésben a  kovariancia értékét nullával helyettesítem. Az

így  kiszámolt  standard  hiba  értékével elvégzem  az  allél  differencia

értékek standardizálását  és a hipotézis vizsgálatot az összes adatunkon.

Lesznek olyan eredmények, melyeken alaphipotézisem igaznak bizonyul

és a következő lépés előtt ezen a csoporton határozom meg a megfigyelt

DL és  DS értékek  közötti  kovarianciát.  Ezt  az  értéket  felhasználva a

standard hibát újból meghatározom és elvégezem a hipotézisvizsgálatot.
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Mivel  az  újonnan  kiszámolt  kovariancia  értékkel  a  standard  hiba

magasabb lesz,  ezért  ha ezzel az értékkel  ismét  elvégezem a hipotézis

vizsgálatot  a  teljes  adathalmazunkon,  akkor  az  előzőnél  több  igaz

hipotézist  kapok.  Ezeken  újra  meg  kell  határozzam  a  kovariancia

értéket, melyet ismét  vissza helyettesítek a képletbe és újból elvégezem

a hipotézis vizsgálatot. Ezeket a lépéseket addig ismételem, míg az előző

számításhoz  képest  nagyobb  számú  igaz  hipotézist  kapok,  hiszen  az

ezeken meghatározott  kovariancia értékkel korrigálnom kell a standard

hiba értékét.

A  hosszabb  és  rövidebb  allélok  között  tapasztalt  allél  differenciák

standard hibáját a következő számítással határozom meg.

SE 2 DS =SE 2 F S(H)SE 2 F S(L)

SE2(DS): A rövidebb allél közötti különbségek standard
hibája

SE2(FS(H)): A rövidebb allél high poolban megfigyelt
frekvenciájának standard hibája

SE2(FS(L)): A rövidebb allél low poolban megfigyelt
frekvenciájának standard hibája

20. Képlet: A kakasnak megfelelő allél gyakoriság két pool közötti
különbségének hibája [LIPKIN és mtsai, 1998].

A  megfelelő  adatok  behelyettesítésével  a  hosszabb  allélok  közötti

különbségekre is kiszámolható ez a hiba (SE2(DL)).

A  poolban  megfigyelt  allél  frekvenciák hibáját  a  következőképpen

határozom meg.

SE 2 F S(H)=V BS(H)V T

VBS(H): A rövidebb allél binomiális mintavételezésből
származó hibája a high poolban

VT: A technikai hiba

21. Képlet: A kakasnak megfelelő allél poolon belüli
gyakoriságának hibája [LIPKIN és mtsai, 1998].
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A megfelelő adatok behelyettesítésével a hosszabb allélok frekvenciájára

is kiszámolható ez a hiba (SE2(FL(H))).

Az  egyes  allél  gyakoriságok standard  hibája  lényegében  két

komponensből  áll  össze  a  binomiális  mintavételi  hibából,  illetve  a

technikai hibából.

3.8.1 A binomiális mintavételi hiba

A  binomiális  mintavételezésből  származó  hiba  a  poolon  belül  a

következőképpen adható meg.

V BS(H)=
[0,25 /N (H)M S 1−M S ]

4 

N(H): Az egyedek száma a high poolban
MS: A rövidebb allél becsült gyakorisága a tyúkok

között

22. Képlet: A binomiális mintavételezésből származó hiba [LIPKIN
és mtsai, 1998].

A megfelelő  adatok  behelyettesítésével  ez a  variancia  kiszámolható  a

hosszabb allélre is, illetve a másik poolban megfigyelt frekvenciákra is.

Egy kakasra az adott  marker lókuszon jellemző allélok  véletlenszerűen

öröklődnek  a  kiválasztott  high  és  low pool  egyedei  között  akkor,  ha

nincs  a  marker  allél mellet  kapcsoltan  öröklődő,  a  tulajdonságot

befolyásoló  QTL. Előfordulhat  azonban  abban  az  esetben  is  ha  nincs

kapcsoltság, hogy a két egyedcsoport között a kakas allélok tekintetében

gyakorisági  eltérést  tapasztalunk.  A  binomiális  eloszlás szabálya

segítségével  kívánom  meghatározni  azt  a  varianciát,  mely  akkor  is

megfigyelhető, ha nincs genetikailag kapcsolat QTL a marker mellett, az

allél  eltérés csak  a  véletlenből  adódik.  Ez a  variancia  függ a  poolban

szereplő  egyedek  számától  (N(H)).  Annak  a  valószínűsége,  hogy  a
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poolban levő utód egy adott  allélét a kakastól örökölte 0,25 és az ebből

származó  variancia annál nagyobb, minél kisebb egyedszám alkotja  az

adott poolt (0,25/N(H)).

A binomiális  varianciának  a  másik  eleme  a  tyúkok  körében  becsült,

kakasra  jellemző  allél  gyakorisága.  Amennyiben  a  poolban

megfigyelhető  két  kakasra  jellemző  allél  gyakoriságának  összege

meghaladja  az  összes  allél  gyakoriság 50%-át,  akkor  a  többlet  a

tyúkoktól  kell,  hogy  származzon.  Ez  alapján  becsültem  a  poolban

megfigyelhető,  tyúkoktól  származó   kakasra  jellemző  allélok

gyakorisága (ML; MS).

M L=F L(H)F L(L)−0,5  ; M S=FS(H)FS(L)−0,5

23. Képlet: A kakasra jellemző allélok becsült gyakorisága a
tyúkokon belül [LIPKIN és mtsai, 1998].

3.8.2 A technikai hiba

Az  adott  poolban  megfigyelt  allél  gyakoriságok hibájának  másik

jelentős komponense a technikai hiba. Ez lényegében azt fejezi ki, hogy

a kísérlet  egyes  elemit  mennyire pontosan  tudom ismételni,  mennyire

hatnak a kísérlet technikai körülményei a megfigyelt allél gyakoriságra.

A pool vizsgálatok során két ponton tudunk olyan hibát elkövetni, mely

nemkívánatosan befolyásolhatja a megfigyelt allél gyakoriságokat.

Az egyik  ilyen  pont  a  pool  minták kialakítása.  A csoportban  tartozó

egyedek különböznek az örökölt allélok tekintetében, ebből következik,

hogy  ha  nem  megfelelően  készítjük  el  a  pool  mintákat,  a  bennük

szereplő  egyedek nem  egyenlő  arányban  képviseltetik  magukat.  Több

esetben  meghatároztam  a  poolhoz tartozó  egyedek  marker  lókuszon

megfigyelt  genotípusát  egyedileg  és  az  ebből  kiszámolt  allél
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gyakoriságokat összevetettem azzal, amit a pool vizsgálatban kaptam. A

két  érték  között  megfigyelt  különbségből  származó  variancia  lesz  a

technikai hiba  egyik  komponense.  Negyven  kakas-marker  vizsgálatot

ellenőriztem egyedi  genotipizálással. Nem  csak  a  végeredményként

felhasznált D értékeket vetettem össze két számítási mód között, hanem

minden adatot: az egyes kakas allélok becsült gyakoriságait (Fn), az allél

gyakoriságok különbségeit (DL, DS) és az átlagos eltérést (D). A negyven

vizsgálatban  összesen 280  adatpárt  tudtam  összevetni  az  egyedi

genotípus és a kevert DNS módszer között.

A  másik  technikai  hiba  elem  az  allél  gyakoriságot kimutató  lépések

egységessége,  ismételhetősége.  Többször  elvégezve  a  kimutatási

procedúrát  mindig  ugyanazt  az  eredményt  kell,  hogy  kapjam,  a

különbségek  befolyásolhatják  a  megfigyelt  allél  gyakoriságot ezért  a

kísérlet eredményét is. Ezt a technikai hibaelemet az egyedi vizsgálatok

eredményéből  becsülöm.  Az  első  24  család  kakasait  egyedileg

genotipizáltam már  korábban  számos  mikroszatellitre,  így  jelentős

mennyiségű  egyedi  vizsgálati  eredmény  áll  rendelkezésemre.  Azt

feltételeztem,  hogy  az  egyedileg  kimutatott  kakas  allélok arányában

megfigyelhető  variancia  megmutatja  a  kimutatás  hibáját,  ez  a  hiba

megjelenhet  a  pool  mintákban  megfigyelt  allél  intenzitások

vizsgálatakor  is.  Több  mint  kilencszáz  heterozigóta  genotípusú  kakas

vizsgálati  eredményét  rendeztem  mikroszatellitenként  genotípus

csoportokba. Összesen 131 ilyen csoportot  sikerült kialakítani,  ahol  az

adott  mikroszatelliten a  kakasok  genotípusa  azonos  volt  és

csoportonként  átlagosan  hét  kakas  eredményét  vehettem  számításba.

Meghatároztam a csoportokon belül az egyik allél össz PCR termékhez

viszonyított arányát és vizsgáltam a csoporton belül ennek az értéknek a
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varianciáját.

3.9 A kísérleti eredményekkel végzett
hipotézisvizsgálatok

A kísérletekből kapott  allél gyakorisági különbségeket két módszerrel is

igazolom  statisztikailag.  Egyrészt  az  egy  adott  kakashoz  tartozó

utódcsoporton  egy marker lókuszon  elvégzett  kísérlet  eredményéről  z-

próbával  igazolom,  hogy a  kapott  eltérés kapcsoltságból  adódik,  vagy

sem.  Másrészt  az  egyes  markereken megvizsgált  különböző  családok

eredményeit összesítem, és homogenitás vizsgálattal igazolom az adatok

egyöntetűségét. A  hipotézis vizsgálatok  helyét a számítási  eljárásban a

4. ábra mutatja be a Melléklet 6. oldalán.

3.9.1 A kakas-marker eredmények statisztikai
vizsgálata

Az  eredmények  értékelésének  első  lépéseként  az  adott  kakastól

származó utódcsoport  legrövidebb és leghosszabb ivarérési időt mutató

utódcsoportjai  között  megfigyelhető  markerallél gyakorisági

különbséget vizsgálom. Statisztikai döntésemben alaphipotézisem, hogy

a  high  és  low  pool  között  nincs  különbség  a  kakastól  örökölt

markerallélok megoszlásában, az adott markergén nincs kapcsoltságban

a tulajdonságot meghatározó QTL-el. Alaphipotézisem tehát az, hogy a

kiszámított  allél  frekvencia különbségek  átlaga  a  standard  hiba  által

jellemzett  eloszlásból  származnak,  D=0 amit  elvetek akkor,  ha  ZD a

kísérleti  hibával  standardizált  különbség  nagyobb,  mint  a  standard

normál eloszlás statisztikai biztonsági szintnél vett értéke.
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Z D=
D

SE  D
Z 1−/2

SE(D): D standard hibája
Z1-α/2: A standard normál eloszlás ordinátájának az a

pontja, ahol az eloszlás -∞ és Z1-α/2 közötti
területe egyenlő 1-α/2-vel.

α: tévedési valószínűség

24. Képlet: A kakas-marker teszteken alkalmazott z-próba [LIPKIN
és mtsai, 1998].

Esetemben  praktikusan  inkább  azt  számítom  ki,  mekkora  a  z-

próbastatisztika  értékéhez tartozó standard normál eloszlás érték (P) és

ha ez kisebb vagy egyenlő mint  a tévedési valószínűség szintje (P≤α),

akkor hipotézisemet elvetem.

3.9.2 A markeren összesített adatok statisztikai
vizsgálata

A különböző családok egy adott markeren végzett vizsgálatait kívánom

ezzel  a  módszerrel  elemezni.  Egy  adott  mikroszatelliten  kapott  ZD

értékek négyzetösszegeit,  a  χ2 eloszlás  α-nál vett  értékével hasonlítom

össze.  Alaphipotézisem  ebben  az  esetben  is  az,  hogy  az  adott

mikroszatelliten  m  kakas  összesített  eredménye  nem  mutat

kapcsoltságban QTL-el és ezt a feltételezésemet elvetem, ha

∑
i=1

m

Z i D
2 

2 , d.f.=m

ZD: a próbastatisztika értéke
χ2α: a Chi eloszlás értéke α-nál
?: tévedési valószínűség
m: a próba szabadságfoka.

25. Képlet: A markereken alkalmazott illeszkedésvizsgálat [LIPKIN
és mtsai, 1998].
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Ez  a  vizsgálat  lényegében  egy  χ2 próbával  elvégzett  homogenitás

vizsgálat,  amellyel  azt  mutatom  ki,  hogy  markereken  kapott  egyes

eredmények  azonos  eloszlásba  tartoznak  vagy  sem.  A  66.  oldalon

található  13. képlettel  elvégzett  számítással  igazolható,  hogy  annak  a

valószínűsége, hogy a célkitűzésem alapján megvizsgálandó kb. 6 család

esetében a  marker-heterozigóta  kakasok  mindegyike  QTL homozigóta

és ezért a QTL lókusz felderíthetőségének esélye igen csekély (0,0133).

3.10 A hipotézis vizsgálatokban kapott eredmények
értékelése

3.10.1 A valós eredmények számának becslése

Közvetett  módon  is  meg  tudom  becsülni  a  kísérletemben  meglevő

ténylegesen  elvetendő hipotézisek számát.  Ennek egyszerű kiszámítási

módja,  ha  a  0,5  feletti  P  értékek  számának  kétszeresét  levonom  az

összes kísérlet számából, ekkor megkapom az alacsony P tartományban

meglevő  többletet.  Egy  másik  módszerrel  iterációs  úton  juthatok  el

ehhez  az  értékhez.  Ekkor  első  lépésben  meghatározom,  hogy  mennyi

többlet eredmény van az alacsony P tartományban ahhoz képest,  hogy

az  összes kísérleti  eredményem egyenletesen  oszlana  el  0 és 1 között

azaz  a  0  és  0,5  közé  eső  P  értékek  számából  kivonom  az  összes

eredmény felét. Második lépésben a kapott  többletet kivonva az összes

elemszámból  újra  elvégezem  a  becslést.  Harmadik  lépésben  ezt  is

kivonom  az  összesből  és  ismét  elvégezem  a  számítást.  Ezeket  a

lépéseket  addig  folytatom,  amíg  a  becsült  többlet  értéke  nem

stabilizálódik.
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3.10.2 Az FDR számítása

A hipotézis vizsgálatok során kétfajta hibát is elkövethetek. Az elsőfajú

hibát  akkor,  ha  tévesen  vetem  el  a  hipotézisemet,  esetemben

kapcsoltságot  feltételezek ott,  ahol valójában nincs. A másodfajú hibát

akkor  követek  el,  amikor  tévesen  fogadom  el  az  alaphipotézist,  nem

ismerem fel, hogy a kakas  allél gyakoriságok között  valódi különbség

van, azaz a marker valóban kapcsoltan öröklődik egy QTL-el. Amíg kis

számú  hipotézis  vizsgálatot  végzek,  addig  ezek  a  hibák  nem

jelentkeznek  zavaró  mértékben.  Sok  vizsgálatot  végezve  azonban

jelentős lehet a tévesen elvégzett hipotézisvizsgálatok száma. Például ha

0,05-ös tévedési valószínűségi szintet alkalmazunk 100-ból átlagosan ~5

esetben  elsőfajú  hibát  vétek.  Vizsgálataim  során  672  kakas-marker

statisztikai  tesztet  végeztem  és  a  markereken  összesített  eredmények

statisztikai vizsgálatát is több mint 100 esetben végeztem el. Számomra

is  fontos  tehát,  hogy meg  tudjam  becsülni,  hogy összességében  hány

esetben  vétettem  hibát  a  statisztikai  elemzés  során,  mennyi  a

ténylegesen valós  nullhipotézisek száma az elvetett  hipotézisek között,

és  mennyi  a  tévesen  pozitív  teszt  a  szignifikánsnak  tulajdonított

eredményeink között.

A téves felderítési arány (false discovery rate FDR [WELLER és mtsai,

1998])  segítségével  meg  tudom  becsülni,  hogy  eredményem  hányad

része  lehet  tévesen  elvetett  hipotézis.  Az  elemzés  során  a  hipotézis

vizsgálatokban kapott n darab P értékeket növekvő sorrendbe rendezem

a következőképpen: P(1) < P(2) ... < P(i) ... < P(n). Amennyiben eldöntöm,

hogy  vizsgálatainkban  q  szinten  kívánom  meghatározni  az

eredményeink között a tévesen elvetett hipotézisek számát - ekkora FDR

értéket  kívánok  megengedni -, akkor  keresem azt a legmagasabb i = t
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sorszámmal rendelkező P(t) értéket, melynél még igaz, hogy

qn⋅Pt / t

26. Képlet: FDR (false discovery rate). A téves döntések száma az
első i vizsgálat között a növekvő sorba rendezett P listából

[BENJAMINI és mtsai, 2001]

Ez az a pont ahol az első i elvetett hipotézis között még kevesebb mint q

téves eredmény van.

Mosig és  munka  társai szerint  abban  az  esetben,  ha  a

hipotézisvizsgálatok között  az elfogadott hipotézisek  száma nagy, ez a

számítás nem teljesen kielégítő, mivel a téves döntések aránya az összes

hipotézis száma alapján van megítélve (nP(t)) [MOSIG és mtsai, 2001].

A hipotézisvizsgálatok  eredményeképpen  lesznek  olyan  vizsgálataink,

ahol  az  alaphipotézisemet  elvetjük  (n1)  és  lesznek  olyanok,  melyek

esetében elfogadom azt (n2). Mivel a tévesen elfogadott hipotéziseket az

elfogadott  hipotézisek  között  kell  keresni  ezért  pontosabb,  ha  a  téves

felderítési arányt a következőképpen határozzuk meg:

qn2⋅Pt / t

27. Képlet: AdjFDR (adjusted false discovery rate). A téves
döntések pontosított száma az első i vizsgálat között a növekvő

sorba rendezett P listából [MOSIG és mtsai, 2001].

Az FDR kalkuláció helyét a számítási  eljárásban a 4. ábra mutatja be a

Melléklet 6. oldalán.

3.11 A kimutatás ereje

Ahogy  az  előbb  kimutattam,  többféle  hibát  is  véthetek  az  adatok

elemzésekor, tehát valószínű, hogy a kapott eredmények közül nem lesz

mindegyik  valós.  Meg  tudom  azonban  becsülni  azt,  hogy  az

eredményeim között mekkora számban vannak azok, melyek mutatják a
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keresendő  hatást.  Ha  összevetem ezek  számát  azoknak  az

eredményeknek a számával, melyeket az elemzések során igazolhatónak

és  valósnak  tartok,  akkor  képet  kaphatok arról,  hogy  az  elméletileg

feltételezetthez  képest  mennyi eredményt  tudok  kimutatni,  vagyis

mekkora  a  kimutatásom  ereje.  A  kísérlet  erejének  meghatározása  az

utolsó eleme az alkalmazott számítási eljárásnak, melyet a 4. ábra mutat

be a Melléklet 6. oldalán.

Ha  összevetem  a  valós  eredmények  becsült  számát  azzal,  hogy

ténylegesen mennyit  tartok  elvetendőnek egy adott  FDR  színen, akkor

meg tudom határozni a kimutatásunk erejét. Ez lényegében az az arány,

amit  a  ténylegesen  elvetett,  valós  hipotézisek  képviselnek  az  összes

becsült elvetendők számán belül vagyis:

Q=nm/n1 

nm=t−n2 ⋅Pt 

Q: A kimutatás ereje
nm: Az adott FDR szintig elvetett hipotézisek

közül a valós eredmények száma
n1: Az elvetett hipotézisek becsült száma
n2: Az elfogadott hipotézisek becsült száma
P(t): A hipotézis vizsgálatokban kapott azon P

érték, ahol még igaz a 26. illetve 27. képlet

28. Képlet: A kimutatás erejének meghatározása
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4 Eredmények

Mivel  az  egér  géntérképezési  munka  mintegy  előkísérlete  volt  a

tyúkállományon  tervezett  kísérleteknek,  ezért  az  egéren  végzett

vizsgálatok  eredményeit  nem  mutatom  be  részletesen  csak  azokat,

melyeket hasznosítani tudtam a tyúkon végzett munkában.

4.1 A térképezési populáció kiválasztása

A  kb.  32.000  egyedet  számláló  keresztezési  állományon  a

rendelkezésemre  álló  fenotípus  adatok  alapján  kiszámítottam  az

utódcsoportokban  az  ivarérés  idejében  megfigyelhető  szórást.  A

rendelkezésemre  álló  vérmintákból  a  szórási  adatok  alapján

kiválasztottam  azt  a 24 kakast  és a hozzájuk tartozó  kb. 2400 utódot,

melyek  között az  ivarérés  tekintetében  a  legnagyobb  szórást

tapasztaltuk.  Meghatároztam  tehát  azt  a  szubpopulációt,  melyen  a

legnagyobb  hatékonysággal  végezhető  a  tulajdonság  hátterének

felderítése.

4.2 Szelektív DNS pool

Az  egér  vizsgálatok  esetében  alkalmazott  szelektív  genotípus

meghatározás  módszerével  ~8200  -ról  200-ra  csökkentettem  a

vizsgálandó  minták  számát.  Ezt  a  mennyiséget  is  drasztikusan  tovább

csökkentettem a kevert DNS eljárással, így csak két minta vizsgálatával

kellett elvégezni a nagy léptékű genetikai térképezést [VARGA és mtsai,

1997].

A TETRA-SL  vizsgálatok esetében  azokat  a  családokat  vontam  be a

vizsgálatba,  melyekben a  fenotípusos  variancia  a  legnagyobb volt.
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Ezekben  a  családokban  szegregál  az  ivarérés  idejét  befolyásoló  QTL,

ezekben a legnagyobb a valószínűsége annak, hogy két utód különbözik

a QTL lókuszon kimutatható genotípusban.

A szelektív genotípus meghatározás  elméletének megfelelően az egyes

családokon belül a 20 legrövidebb és a 20 leghosszabb ivarérést mutató

egyedet  választottam ki.  Ezzel  még  inkább megnöveltem  annak  a

valószínűségét,  hogy  a  csoportok  között  az  egyedek  QTL genotípusa

eltér  Sikerült  tehát  a  genetikai  térképezés  szempontjából  legnagyobb

genetikai információt  hordozó  utódcsoportokat  elkülöníteni  és  a

vizsgálandó egyedek számát 40% ra csökkentenem.

Miután ismert az a jól elkülöníthető  két kakasra jellemző marker allél,

melynek  gyakoriságát  az  utódcsoportokban  meg  kell  határoznom

megtehettem,  hogy  a  családon  belül   elkülönített csoportokat  nem

egyedileg  genotipizálom,  hanem  azok  kevert  mintáját  vizsgálom.

Elkészítettem  tehát  mindkét  egyedcsoport  DNS  pool  mintáját,  így

családonként  nem  40  egyedet  kell  genotipizálnom,  hanem  csak  két

mintát  kell  vizsgálnom  és  ezeken  belül  becsülni  az  apai  allélek

gyakoriságát.

Összességében tehát a szelektív DNS pool módszer alkalmazásával 100-

ról 2-re csökkentettem a családonként vizsgálandó minták számát. Ez a

teljes  kísérletre  vetítve  azt  jelenti,  hogy  az  elvégzett  671

családvizsgálatnál  a  több  mint  67.000 genotipizálás  helyett  csak  1342

pool minta vizsgálatával végeztem el a kapcsoltsági vizsgálatokat.

4.3 A vér és DNS minták előkészítése

Kidolgoztam  egy  olyan  vérből  kiinduló  genomiális DNS  preparálási

technikát, mellyel sikerült a vizsgálatokhoz szükséges nagy mennyiségű
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vérmintából gyorsan, alacsony költség mellett,  jó minőségű genomiális

DNS-t izolálni. Az 5 l vérből preparált minták átlagos koncentrációja

0,71  g/ l-nek,  tisztasága  pedig  1,74-nek  (OD260/280)  adódott.  A 

vérminták  minősége  nem  minden  esetben  volt  megfelelő.  Emiatt

átlagosan  ~18  használható  DNS  mintát  sikerült  preparálni  a  20

kiválasztott egyed vérmintájából. Azokat a családokat, melyeknél a nem

megfelelő DNS minőségek miatt jelentősen lecsökkent a felhasználható

egyedek  száma  (pl  a  B3  család,  lásd  1.  táblázatot  a  Melléklet  13.

oldalán) kerültem a kísérletek során (magyarázatot lásd 3.8.1. fejezetben

a 76. oldalon).

4.4 A genetikai térkép

Azt  a  genetikai  térképet,  melyből  munkám  kezdetekor  kiindultam  az

akkor ismert  három leginkább fejlett  genetikai  térképből állítottam  elő

(East Lancing ELMAP,  Compton,  Wageningen).  Az  ELMAP

információit  alapul  véve  és  a  másik  két  térképet  kiegészítő

információként  használva  sikerült  összeállítanom  egy  olyan

„konszenzus” térképet, amely 44 kapcsoltsági csoportot tartalmazott,  és

ezek összesen 3824 cM genetikai hosszúságú örökítő anyagot mutattak.

Ezeken  meghatározható  kb. 400  rendelkezésemre  álló  mikroszatellit

marker pozíciója. A térkép 13 olyan kapcsoltsági csoportot tartalmazott,

melyeken  nem  volt  nekem  meglevő  marker.  Ez  a  "fedetlen"  terület

összesen  278  cM  hosszúságú  volt,  ami  annak  a  teljes  genetikai

térképnek kb. 7%-a.

Időközben  az  előbb  említett  három  nagy  térképező  csoport  az

információk  egyeztetésével  kialakított  egy  konszenzus  térképet

Consensus2000 néven. Természetesen  a saját  térképemet  frissítettem a
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megjelent információk alapján. Az így kialakított  és frissített  genetikai

térkép 26 kromoszómát  és  27  kapcsoltsági  csoportot  foglal  magában,

összesen 4200 cM genetikai hosszúságot  mutat  (lásd a  5. és  6. ábrát a

Melléklet  7. és 12. oldalán). Az általam alkalmazott  genetikai térképről

elmondható,  hogy  jó  hatékonyságot  biztosít  a  QTL  lókuszok

felderítéséhez.

4.5 Az alkalmazott marker háló

Azon  105  mikroszatellit  marker  között,  amelyeknél  több  családon

elvégzett kísérlet eredményét is tudtam összesíteni, az átlagos genetikai

távolság  20  cM.  Ez  azt  jelenti,  hogy  egy  feltételezett  QTL  lókusz

legfeljebb  átlagosan  10  cM  távolságra  lehet  egy  szomszédos  marker

lókusztól. Azokon a kromoszómákon, illetve kapcsoltsági csoportokon,

melyeken  tudtam  választani  térképezési  pozíciót  csak  néhány  olyan

régió  van,  melyek  a  kísérletek  jelenlegi  állása  szerint  nem  eléggé

fedettek.  Abban az esetben, ha az irodalmi adatoknak  megfelelően,  30

cM-ban adom meg az egy markerrel ellenőrizhető távolságot, akkor 231

cM azon szakaszok hossza, melyek kívül esnek a legközelebbi vizsgált

marker hatókörén,  mely a teljes genetikai  térkép 5,5%-a. Ezeken kívül

vannak  olyan  kapcsoltsági csoportok,  melyeken  nem  sikerült  egy

mikroszatellit  markert  sem  választanom.  A  Consensus2000 genetikai

térkép alapján  összeállított  térképen ezek a  régiók  összesen  527 cM-t

tesznek ki ami a teljes hossz  kb. 12,5 %-a. Meg kell azonban jegyezni,

hogy  a  Consensus2000 térkép  sokkal  több  kapcsoltsági csoportot  tart

számon,  mint amennyi kromoszómája  van valójában a tyúknak.  Ebből

következik, hogy a kisebb kapcsoltsági csoportok  némelyike egy másik

– általam vizsgált – kapcsoltsági csoporthoz tartozhat, tehát lehetséges,
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hogy áttételesen mégis vizsgálom ezeket a szakaszokat  vagy azok egy

részét.

Összességében tehát  105 mikroszatellit  marker lókusszal  a  legfrissebb

Consensus2000  genetikai  térkép  által  mutatott  4200  cM  távolságból

3442  cM-t  tudtam kapcsoltsági  vizsgálatokat  végezni,  mely  a  teljes

genetikai információnak több mint 82 %-át lefedi. 

4.6 A kimutatási körülmények optimalizálásának
eredményei

A rendelkezésre álló mikroszatellit  markerek kimutatásának optimumai

sok  esetben  jelentősen  eltérnek  egymástól.  Mivel  nincs  arra

lehetőségem,  hogy  minden  egyes  markert  a  saját,  irodalmi  adatokból

ismert  eredeti  körülményei  mellett  mutassunk  ki,  szükség  volt  a

kimutatási  paraméterek  egységesítésére.  A  60.  oldalon  bemutatott  12.

képlet segítségével meghatároztam, hogy az egyes esetekben, a kísérleti

összetevők  változtatásával  mennyire  közelíthetők  a  különböző

kimutatási  optimumok.  Ennek,  illetve  a  "touch down" PCR metodika

optimalizálásának  eredményeként három  PCR  profillal  ki  tudtam

mutatni a kiválasztott  mikroszatellitek döntő többségét. Az alkalmazott

PCR körülményeket a Melléklet 19. oldalán a 3. táblázat foglalja össze.

Az egyedi reakciókat összekevertem a mikroszatellitek termékmérete és

jelölő festéke alapján. Az elválasztása során elértem, hogy egy futtatás

során egyszerre akár kilenc mikroszatellitet is ki tudok mutatni.

4.7 A mikroszatelliteken tapasztalt allél méretek

Kétszáznál  is  több  mikroszatellit  markert  választottam  ki  a kísérletek
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során  a  genetikai  térképen  elfoglalt  pozíció  alapján,  amelyekből  több

mint  160-at  vizsgáltam  meg  a  kísérleti  populáció  kakas  egyedein.  A

mikroszatellitek  legfontosabb  jellemzőit  a  vizsgálataim  során  kapott

eredményekkel  együtt  a  2.  táblázat  foglalja  össze  a  Melléklet  14.

oldalán.  A  különböző  lókuszokon  talált  allélok  hossza  megfelel  az

irodalmi adatok alapján elvárhatónak. Mindegyik kimutatott allél hossza

levezethető az adatbázisokban meglevő szekvenciából, vagy az irodalmi

adatokban  közölt  allél  hosszokból. Néhány  esetben  a  kísérleti

állományon talált allélok által hordozott ismétlődések száma jelentősen

eltér  az  irodalmi  adatoktól.  Ez  azonban  magyarázható  a  TETRA-SL

hibridet  alkotó  vonalak  és  az irodalomban  leírt  törzsek  genetikai

távolságával,  valamint  a  mikroszatellitekre jellemző  magas  mutációs

rátával [HARDING és mtsai, 1993], [SHINDE és mtsai, 2003].

4.8 Genotípus eredmények a vizsgált marker
lókuszokon

Az  egér  kísérletben  azokon  a  lókuszokon  végeztem  el  az  egyedi

genotipizálást,  melyeken  a  pool  vizsgálatok  alapján  kapcsoltságot

tételeztem fel. Az egyedi eredmények itt  pontosították,  alátámasztották

a  pool  adatokat  [VARGA és  mtsai,  1997],  [SZABO és  mtsai,  1998].

Mivel tehát  ebben a  rendszerben az egyedi genotípus eredmények egy

további  lépést  jelentettek  és  nem  a  poolokkal  végzett  genetikai

térképezés részei, ezért az ezeket nem részletezem.

A  TETRA-SL  kísérletben  genetikai  térképezésbe  bevont

mikroszatelliteken megvizsgáltam  a  kiválasztott  családokhoz  tartozó

kakasokat.  Legelőször  az  utódok  ivarérési  idejének  a  szórása  alapján

felállított  lista első legnagyobb szórású 12 kakasát vizsgáltam majd, ha
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ezek között nem találtam megfelelő számú vizsgálatra alkalmas egyedet,

akkor  a  második  12  kakast  is  genotipizáltam. Fontos  volt,  hogy  a

kiválasztott  24  család  kakasai  között  találjak  megfelelő  számú

(optimális esetben 6, de legalább 3) heterozigóta egyedet hiszen, ha egy

adott  mikroszatellit  kapcsoltan  öröklődik  egy,  a  tulajdonságot

befolyásoló QTL-el, akkor ezt több családon ki kell, hogy mutassuk.

Jelenleg 162 mikroszatellit  markeren van a vizsgálatba bevont kakasok

legalább egy részén értékelhető eredmény, ami összesen több mint 3000

kakas  genotípus  adatot  jelent  a  kísérletemben.  Az  összes  olyan

mikroszatellit  markeren,  melyen  valamilyen  eredményt  kaptam,  a

heterozigóta  kakasokon  tapasztalt  részaránya  mikroszatellitenkénti

átlagban 0,45 volt. Az egyes kakasok esetében ez az érték 0,33 és 0,53

között  volt.  Nincs  statisztikailag  igazolható  különbség  a  vizsgált

kakasok között  a  mikroszatellit  markereken összesített  heterozigozitás

tekintetében. Ebből általánosságban levonható az a következtetés, hogy

a  kakasokhoz  tartozó  valamennyi  családban  hasonló  hatékonysággal

tudom elvégezni a vizsgálatokat ezeken a marker lókuszokon.

4.9 A vizsgálandó heterozigóta kakasok száma

A pool vizsgálatokba ténylegesen bevont marker lókuszokon megfigyelt

heterozigóták átlagos  száma  a  kakasok  esetében  0,51  volt.  Ha  ezt  a

valószínűséget  vonatkoztathatom  a  feltételezett  QTL  lókuszokra is

akkor kiszámítható, hogy annak az esélye, hogy 6 kakas közül, amelyek

a markerren heterozigótá legalább kettő (vagy annál több) olyan legyen,

mely  a  kapcsolt  QTL-re  is  heterozigóta  megközelítőleg  0,8997.

Elegendő tehát marker lókuszonként 6 heterozigóta kakast megvizsgálni

a  pool-aival együtt,  hogy  nagy  valószínűséggel  két  vagy  annál  több
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értékelhető  párhuzamos  eredményt  kapjak.  Ezzel  a  számítással

kimutattam  azt  is,  hogy annak  a valószínűsége,  hogy a megvizsgált  6

kakas  mindegyike  homozigóta  genotípust  hordoz  a  feltételezett  QTL

lókuszon igen csekély (0,0133). Ha van tehát a mikroszatellit mellett egy

kapcsoltan  öröklődő  QTL,  akkor  azt  nagy  valószínűséggel  ki  tudtam

mutatni ezekkel a vizsgálatokkal.

4.10 A marker allélek áltermékei a kakas vizsgálatok
alapján

A vizsgálati alaperedmények korrekciójához szükséges paramétereket a

kakas vizsgálatok eredményeiből határoztam meg. A vizsgálataink során

azt tapasztaltam, hogy n-1, n-2, n-3 és nagyon ritkán n-4 hosszúságú (n:

az  ismétlődések  száma  a  mikroszatellit  szekvenciájában)  áltermékek

képződése  mutatható  ki.  Az  áltermékek  hosszának  csökkenésével

csökken  azok aránya  is  a  főtermékhez  viszonyítva.  Az  áltermékek

főtermékhez viszonyított  arányát meghatároztam a kakasokon elvégzett

vizsgálatok  sokaságából  mikroszatellitenként külön-külön.

Kiszámoltam, hogyan viszonyul a n-1, n-2, n-3 valamint n-4 áltermék a

főtermék  mennyiségéhez  a  különböző  mikroszatellitek  esetében,  az

eltérő mérettartományokban (különböző n esetében). A mikroszatellitek

nagyban  különböznek egymástól  az  áltemékeik tekintetében.  A

vizsgálataim  során  találtam  olyanokat,  melyeknél  az  n-1  áltermék

mennyisége sem mutatható ki, de találtam olyanokat, melyeknél még az

n-4 áltermék mennyisége is jelentős. Regressziós elemzéssel határoztam

meg azt, hogyan változik az áltermék relatív intenzitása a fragmenthossz

függvényében,  de természetesen  csak  azokban az esetekben,  ahol  volt

áltermék. Az így elkészített regressziós egyenesek egyenletét használtam
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fel a kísérletekből  származó  alapadatok  korrigálására. A Melléklet  19.

oldalán  a  4.  táblázatban  foglaltam  össze  a  regressziós  egyenesek

paramétereit.  Ahogy  említettem  az  áltermékekre vonatkozó

számításokat a kakas mintákon végeztem el. Ezeken meghatározhatom a

kakasokon  talált  mikroszatellit  allélokhoz tartozó  áltermékek  konkrét

nagyságát. Azért is volt fontos az egyes áltermék típusoknak megfelelő

regressziós  egyenlet  meghatározása,  mivel  az  utódok  a  tyúkoktól

örökölhetnek  olyan  allélokat,  melyekre  nézve  nincs  a  kakasokon

meghatározott  tapasztalati  érték,  a  regressziós  egyenes  egyenletéből

azonban közvetetten meg tudom azokat határozni.

4.11 A pool mintákon végzett vizsgálatok

Az egér vizsgálatok  esetében 56 mikroszatellit  markeren végeztük el a

pool  vizsgálatokat,  melyek  mindegyik  esetben  a  populációban

szegregáló  két  szülői  allél  egyértelműen  meghatározható  és

elkülöníthető volt [VARGA és mtsai, 1997].

A tyúkon  végzett  kapcsoltsági  vizsgálatokba  bevont  109 mikroszatellit

markeren  összesen  671  vizsgálatot  végeztem  a  kiválasztott  családok

egyedeiből  képzett  high  és  low  pool  mintákon.  Minden  esetben

egyértelműen  meghatározható  volt  a  kakasra  jellemző  allél.  A

vizsgálatok nagy részében kimutatható volt tyúktól származó, a kakasra

nem jellemző markerallél is,  bizonyos  esetekben azonban az utódok  a

tyúkoktól  is  olyan  allél(eke)t  örököltek,  mely(ek)  a  kakasban  is

megvoltak.  A  számításokkal  minden  esetben  megbecsülhető  volt  a

tyúkoktól  származó,  kakasra  jellemző  allélek  aránya,  amit  a

hibaszámításoknál  figyelembe vettem. Minden esetben jól elkülönültek

a  mikroszatellit  allélra jellemző  fragmentméretek  a  képződött
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áltermékektől,  a  korrekció  minden  esetben  egyértelműen  elvégezhető

volt.

4.12 Az empirikus standard hiba meghatározása

Meghatároztam a kísérlet standard hibáját,  és ehhez viszonyítottam  az

allél  különbségeket. Ha  a  korrekciók  után  kapott  allél  frekvenciák

különbsége  igazolhatóan  meghaladja  a  kísérlet  standard  hibájának

mértékét,  akkor feltételezhető  a kapcsoltság  megléte,  az adott  D érték

nem a véletlennek köszönhető.

Amint  említettem  az  empirikusan meghatározott  standard  hiba

alapvetően három komponensből áll: a binomiális mintavételezésekből

származó varianciából, a technikai hibaelemekből és a DL és DS értékek

között  megfigyelhető  kovariancia  értékéből.  Utóbbit  azokban  a

vizsgálatokban  határoztam  meg,  melyek  nem mutatnak  statisztikailag

igazolható kapcsoltságot.

4.12.1 A binomiális mintavételezésből származó
hibaelemek

Ha nincs kapcsoltság véletlen is befolyásolja azt, hogy az adott  poolba

tartozó egyed melyik  marker allélt örökli  a heterozigóta  kakastól  vagy

melyik  “kakasszerű”  allélt  a  tyúkoktól.  Ezt  az  adatot  a  poolban  levő

egyedek száma, illetve a “kakasszerű” allélok tyúkokon belül becsülhető

gyakorisága határozza meg.

A  poolok kialakításakor célul  kitűzött  egyedszám  (20)  esetében

általában  a  kakasoktól  öröklődő  allélokból származtatott  variancia

csekély (kisebb, mint 0,00375), ez csak az alacsony egyedszámú poolok

94



esetében  lehet  magasabb  (~0,00625).  Az  egyes  poolokban levő

egyedszámokat az 1. táblázat foglalja össze a Melléklet 13. oldalán.

Az általam  elvégzett  671  pool  vizsgálat  kb.  negyedénél  a  tyúkokban

megfigyelt kakas allél gyakoriságok 0-hoz vagy 1-hez közelítenek, tehát

az ebből adódó variancia (kisebb mint 0,01) nem befolyásolja jelentősen

a hiba nagyságát.  A vizsgálatok  egyharmadánál  azonban  a  tyúkokban

becsült  “kakasszerű” két  allél  gyakorisága 1/3 és 2/3, vagy  annál még

közelebbi arányt mutatott közelítve az 1/2; 1/2 arányt. Ezekben az ebből

származó  variancia  0,055  és  0,0625  között  mozog,  ami  jelentősnek

mondható.

4.12.2 A technikai hiba elemei

Két elem befolyásolja a technikai hiba mértékét a  pool vizsgálatokban.

Az egyik a poolok összeállításakor fordulhat elő, a másik a poolokban

meglevő  allél  gyakorisági különbségek  kimutatásának

ismételhetőségéből adódik.

A poolok összeállításából származó hiba meghatározásához az egyedek

genotípusából  meghatározott,  poolokon  belüli  allél  gyakoriságokat

vetettem össze a kevert DNS mintákon elvégzett  vizsgálatokból  kapott

eredményekkel.  A  negyven  kakas-marker  vizsgálatban  összesen 280

adatpárt tudtam összevetni az egyedi genotípus és a kevert DNS módszer

között.  Az  adatok  között  tapasztalt  variancia  0,0043-nak  adódott.

Ekkora  varianciával  járul  hozzá  tehát  becslésem  szerint  a  poolok

kialakításakor felmerült hiba az összes technikai hibához.

A  kimutatás  ismételhetőségéből  származó  varianciát  az  egymástól

függetlenül elvégzett kakas  genotipizálás eredményeiből származtattam.

Azt feltételeztem, hogy az egyedileg kimutatott  kakas allélok arányában
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megfigyelhető  variancia  megmutatja  a  kimutatás  hibáját,  ez  a  hiba

megjelenhet  a  pool  mintákban  megfigyelt  allél  intenzitások

vizsgálatakor  is.  Több  mint  kilencszáz  heterozigóta  genotípusú  kakas

vizsgálati  eredményét  rendeztem  mikroszatellitenként  genotípus

csoportokba. Összesen 131 ilyen csoportot  sikerült kialakítani,  ahol  az

adott  mikroszatelliten a  kakasok  genotípusa  azonos  volt  és

csoportonként  átlagosan  hét  kakas  eredményét  vehettem  számításba.

Meghatároztam a csoportokon belül az egyik allél össz PCR termékhez

viszonyított arányát és vizsgáltam a csoporton belül ennek az értéknek a

varianciáját. 

A kakasok egyedi genotípus eredményeiből mikroszatellitenként és azon

belül  genotípusonként  képzett  összesen  131  csoportban  vizsgáltam  a

kimutatás  ismételhetőségét.  A csoportokban  megfigyelhető  varianciák

átlaga 0,0012-nek adódott. Ezt az értéket használtam fel a technikai hiba

második elemeként.

A  két  elemet  összeadva  a  kísérletben  technikai  hibából  származó

variancia 0,0055-nek adódott. Ezt mint konstans értéket adtam hozzá a

kakas-marker  vizsgálatok  során  egyedileg  meghatározott  binomiális

variancia elemhez és ezekből az alapadatokból  határoztam meg minden

kísérletre külön-külön az empirikus standard hibát.

4.12.3 Az empirikus standard hiba iterációs
meghatározásának lépései

Miután  a  standard  hiba  egyik  komponensét,  a  DL és  DS közötti

kovarianciát  épp  azokon  az  eredményeken  kell  számolni,  melyekre

maga  a  standard  hiba  vonatkozik,  ezért  iterációs  megközelítést

alkalmaztam.  Első  lépésben  a  kovariancia értékét nullával
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helyettesítettem.  Az  így  kiszámolt  standard  hibát  alkalmazva a  671

pool-mikroszatellit  eredmény  közül  579  esetben  fogadtam  el  (nincs

kapcsoltság)  és  92 esetben  vetettem  el  (kapcsoltságot  feltételezek)  az

alaphipotézisemet. Az 581 vizsgálat  eredmény DL és DS értékei közötti

kovariancia -0,0083, amit behelyettesítettem az empirikus hiba számítási

képletébe és újból elvégeztem a hipotézis vizsgálatot. Ebben a lépésben

a magasabb standard hiba mellett  már 622 esetben találtam helyesnek

hipotézisemet  és  49  esetben  vetettem  el.  A  magasabb  számú  igaz

hipotézisek  halmazán  ismét  meghatároztam  a  kovarianciát,  mely

-0,0108-nak  adódott  és  ezzel  újból  elvégeztem  a  vizsgálatot.  A

következő  lépésben  626 igaz hipotézis  mellett  45-at  vetettem el és az

igaz  hipotézisek  közötti  kovariancia  -0,0111  lett.  Újból  elvégezve  a

vizsgálatot ismét csak 45 esetben vetettem el az alaphipotézisemet, nem

változott  az elfogadott  hipotézisek köre, tehát nem kell újra számolni a

kovarianciát.  Ebben  a  lépésben  a  pool-marker  vizsgálatokban  külön-

külön meghatározott standard hiba mutatja meg tehát a legjobban, hogy

milyen  változatosság  lenne  kísérletemben  akkor,  ha  nem  lennének

genetikai kapcsoltság által befolyásolt allél gyakorisági különbségek. Az

elfogadott hipotézisek csoportján belül az empirikus hiba átlaga 0,1250.

4.13 A pool vizsgálatokból származó eredményeken
végzett hipotézisvizsgálatok

4.13.1 A pool vizsgálatok adatain végzett
számítások és a hipotézis vizsgálatok eredményei

Az  egyes  utódcsoportokon  elvégzett  vizsgálatok  során  egy  időben,

párhuzamosan mutattam ki a high és low pool DNS mintáján az egyes
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mikroszatellitekhez tartozó allélokat,  hogy a lehető legkisebb mértékre

csökkentsem az esetleges technikai hibát. Minden esetben a pool minták

mellett az adott családhoz tartozó kakas egyedi mintáján is elvégeztem a

kimutatást, hogy biztosan meg tudom állapítani azoknak az alléloknak a

pozícióit,  melyeket  az  utódok  a  kakastól  örököltek,  és  amelyek

gyakoriság  különbségeit  kívánom  kimutatni  a  poolok között  (lásd  3.

ábra a Melléklet 4. oldalán). Bármennyire is igyekeztem egységesíteni az

egyes mikroszatellit markerekről elvégzett PCR kimutatás körülményeit,

a  reakcióban  képződött  DNS  fragmentek  mennyisége  mutatott  némi

változatosságot.  A  fragmentek  kimutatására  használt  kapilláris

elektroforézises technikából következik, hogy csak bizonyos (bár eléggé

tág)  határok  között  képes  kimutatni  a  fluoreszcensen  jelölt  DNS

mennyiségét. Leginkább a nagy mennyiségű termék kimutatása okozott

gondot, mivel a berendezés elektronikája egy bizonyos maximum felett

nem képes érzékelni a festékek által emittált fény erősségét, e maximum

felett  bármennyi  is  a  kimutatandó  termék  mennyisége,  egy  konstans

értékkel fog csak megjelenni az elemzés során. Ezért nagyon fontos volt

a  vizsgálatokat  előzetesen  értékelni  abból  a  szempontból,  hogy  az

érzékelt  intenzitások  túllépték-e  valamelyik  esetben  a  kimutatási

maximumot,  mert  ezek  az  alaperedmények  további  elemzésre  nem

alkalmasak  és korrigálni  sem lehet  őket.  A további számításokat  csak

azokon  az  eredményeken  végeztem  el,  melyek  megfelelő  intenzitást

mutattak  ahhoz,  hogy a  háttértől  egyértelműen el lehessen  különíteni,

viszont  egyik  PCR  termék  sem  közelítette  meg  a  kimutatási

maximumot,  tehát  az  összes termék  mennyiségét  jellemző  intenzitást

érzékelni tudtam.

A  vizsgálatokban először meghatároztam a pool  mintákból  kimutatott
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mikroszatellit  allélok  főtermékeit.  A  pool  mintákkal  párhuzamosan

vizsgált  kakas  egyedi  mintája  pontosan  megmutatta  azokat  a

fragmentméreteket,  melyek  a  kakastól  örökölt  allélok  főtermékeiként

azonosíthatók.  Ezek  mellett  a  kimutatott  termékek  mintázatából

egyértelműen meghatározhatók az esetlegesen a tyúkoktól örökölt, nem

kakasra jellemző allélok főtermékei.

A  főtermékeknek  megfelelő  csúcsok  azonosítása  után  elvégeztem  az

adott mikroszatellitre jellemző áltermékek miatt szükséges korrekciókat.

Megbecsültem  a  kakastól  örökölt  markerallélok  gyakoriságát  a  pool

mintákon belül. Kiszámoltam a hosszabb és a rövidebb  kakas allélnak

megfelelő allél gyakoriságok két pool között megfigyelhető különbségét

(DL,  és  DS).  Ennek  két  értéknek  az  átlaga  lesz  az  az  alapadat  (D),

melynek nagyságáról kívánom megállapítani  statisztikai  módszerekkel,

hogy mutat-e kapcsoltságot QTL-el, avagy sem.

A D értékékek vizsgálatára z-próbát alkalmaztam. A pool vizsgálatban

kapott  allél különbségek átlagát (D)  elosztottam a standard hibával SE

(D) és az így standardizált értékkel végeztem el a statisztikai próbát. Az

iterációs  számítás  végeredményeként  45  pool  vizsgálat  esetében

vetettem el nullhipotézisemet  0,05 tévedési szint  mellett  és 18 esetben

0,01 szint mellett.

Az egyes pool-marker vizsgálatokból kapott legfontosabb eredményeket

a 5. táblázat mutatja be a Melléklet 22. oldalán.

4.13.2 A markereken összesített adatok és hipotézis
vizsgálatok eredményei

Az adott mikroszatellit markeren összesített  eredményeket homogenitás

vizsgálattal értékeltem. Az alkalmazott statisztikai próbából következik,
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hogy  legalább  kettő  családon  kell,  hogy  rendelkezzem  eredménnyel

ahhoz, hogy ezt a vizsgálatot el tudom végezni. 

Célom az volt,  hogy hat  heterozigóta  kakas  utódcsoportját  vizsgálom

meg  mindegyik  mikroszatelliten.  Az  összes  marker  átlagában  ezt

elértem,  hiszen  6,15  családot  vizsgáltam  meg  marker  lókuszonként.

Négy  mikroszatellit  esetében  csak  egy  vizsgálati  eredménnyel

rendelkezem  (ADL0235, LEI0098, MCW0014, MCW0217). Tizenkettő

markeren  csak  kettő  vizsgálati  eredményem  van,  melyek  közül

mikroszatellitenként  0,76  valószínűséggel  van  legalább  egy  olyan

család,  melynek kakas  őse heterozigóta  a  QTL lókuszra.  23 markeren

csak  három  eredményes  pool  vizsgálatot  sikerült  elvégezni,  de  ezek

közül mikroszatellitenként 0,88 valószínűséggel van legalább egy olyan

család  mely  QTL  heterozigóta  kakastól  származik.  A  négy  illetve  5

vizsgálattal  rendelkező  lókuszoknál  ez  a  valószínűség  még  nagyobb.

Van  tehát  néhány  mikroszatellit  marker,  melyen  nem sikerült  a  célul

kitűzött vizsgálati  számot  elérni,  viszont  amint  az  előbb  bemutattam

nagy a valószínűsége annak, hogy ezek között is lesz olyan család, mely

a  QTL lókuszon  heterozigóta  kakastól  származik,  ezáltal  a  kakastól

származó  QTL allélok  szegregálnak  az utódpopulációban  és  genetikai

térképezési módszerekkel felderíthetők.

Tizenkettő mikroszatellit marker esetében vetettem el nullhipotézisemet

0,05 szinten és 7 esetében 0,01 szinten. Az egyes markereken összesített

vizsgálatokból  kapott  eredményeken  szintén  elvégeztem  a  téves

felderítési arány becsléseket. A vizsgálatok és a számítások eredményeit

a  Melléklet  24.  oldalán a  6.  táblázat  mutatja  be.  Az  eredmények

részletesebb elemzésével a következő fejezetben foglalkozom.
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4.14 A hipotézis vizsgálatok eredményeinek
értékelése

4.14.1 Az elfogadható és valós pool-marker
vizsgálatok meghatározása

A P értékek megoszlását vizsgálva azt lehet mondani, hogy egy többlet

figyelhető  meg  az  alacsony  P  tartományokban.  Ahogy  azt  vártam  a

kísérletekben,  az  eredmények  bizonyos  esetekben  a  markerhez

kapcsoltan öröklődő QTL jelenlétére utalnak, tehát valamelyest nagyobb

számban  kapok  alacsony,  szignifikancia  szinthez  közeli  P

tartományokban  eredményeket.  A  671  pool-marker  vizsgálatban  39

eredménnyel van több a P<0,5 tartományban  ahhoz képest,  mintha  az

adatok  egyenletes oszlanának  meg 0 és 1 között.  Ezek az eredmények

azt  mutatják,  hogy  a  marker mellett  egy,  a  tulajdonságot  befolyásoló

QTL van. Nem minden esetben kerülnek ezeknek az eredményeknek a P

értékei  a  szignifikancia  határ  alá,  tehát  a  hipotézis  vizsgálatok  során

nem mindegyiket tartjuk „szignifikánsnak”.

A  Melléklet  22.  oldalán  a  5.  táblázat  mutatja  be  a  legalacsonyabb

(<0,05)  P  értékeket  mutató,  45  vizsgálatot  sorba  rendezve.  Ezek  az

eredmények  statisztikailag igazolhatóak  5%  tévedési  valószínűség

mellett,  bár nagy valószínűséggel vannak  közöttük  tévesek  is,  melyek

arányát az FDR számítással becsültem. A negyedik és ötödik oszlop az

adott P-hez rendelhető FDR és AdjFDR értékeket tartalmazzák, melyek

megmutatják,  hogy az adott  sorszámú vizsgálatig mennyi hibás döntést

hozhatok.

Az  egyre  magasabb  FDR  szintekhez  tartozó  kritikus  P  értékek

alacsonyak  maradnak,  ami  azt  eredményezi,  hogy  igen  alacsony  P
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értékek  között  is  magas  lehet  a  téves  felderítés  aránya.  Nyolc  pool-

marker vizsgálati eredménynél a kiszámolt FDR kisebb, mint 0,2 és ezek

közül 7 valósnak is bizonyult. Igazolja ezt az eredményt az is, hogy azok

a  mikroszatellitek,  melyeken  ezeket  a  pool  eredményeket  kaptuk  a

marker lókuszon összesített eredmény alapján is valósnak tekinthetők.

Az egyes  kakas-marker  vizsgálatok  azonban  csak  keveset  mondanak

önmagukban. Összesítenünk kell mikroszatellitenként az eredményeket,

hogy lássuk az egyes adatok mennyire erősítik egymást.

4.14.2 Az elfogadható és valós markereken
összesített vizsgálatok meghatározása

A markereken összesített  eredmények sikerességét  mutatják  a  7., és  8.

táblázatban összefoglalt adatok a Melléklet 25. oldalán. A 7. mutatja be,

hogy  a  hipotézis  vizsgálatok  eredményei  közül  13  valós  eredményt

tudunk  becsülni  és  12  esetben  vetettük  el  ténylegesen  az

alaphipotézisünket  0,05 tévedési valószínűség mellett. Nagyon érdekes,

hogy a becsült és a talált értékek közel megegyeznek. Ez azonban csak

véletlen, a két érték teljesen más eredménycsoportot takar. A becsülhető

eredmények  száma  abból  adódik,  hogy  az  alacsony  (<0,5)  P

tartományokban,  egy egyenletes eloszláshoz  képest  megfigyelt  többlet

tapasztalható,  ezek azok a vizsgálatok,  ahol  a vizsgálati  eredmények a

hatásnak  köszönhetőek,  de ezek  közül  néhány  eredmény nem elég jó

ahhoz, hogy az alaphipotézisemet elvessem. Ezeknek az eredményeknek

nem  mindegyikét  tudom  kimutatni.  A  táblázat  másik  fontos  adata  a

ténylegesen  talált  elvetett  hipotézisek  száma.  Bár  ezek  a  statisztikai

elemzés  küszöbértéke  alatt  maradtak  de  ezek  között  az  eredmények

között vannak olyanok, melyek csak a véletlennek köszönhetőek.
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A 6. táblázat mutatja az egyes eredményekhez tartozó FDR számítások

eredményeit.  Ebben a listában kell megkeresnem, hogy hol húzom meg

a  határt,  mennyi  téves  felderítést  vagyok  képesek  elviselni  az  összes

döntésem között.  Ezt  a  határt  az irodalomban  gyakran  0,05, 0,1 vagy

0,2-nál  húzzák  meg,  értéke  változhat  attól  függően,  hogy  a  kísérlet

eredményeit milyen célokra hasznosítjuk  (lásd a  2.2.6.4 fejezetet  a  37.

oldalon).

A  8.  táblázat  mutatja be,  hogy  a  különböző  FDR  szintekhez  képest

mennyi valós eredmény becsülhető a statisztikailag igazolhatóak között.

Az  adatok  azt  mutatják,  hogy  a  hipotézisvizsgálatokban  elfogadott

eredmények  (7.  táblázat)  száma  túlértékelt.  Az  FDR  és  az  AdjFDR

számításoknak  azonos  az  eredménye.  Ez  valószínűleg  azzal

magyarázható,  hogy nagyon  alacsony  a  vizsgálatok  között  becsülhető

elvetendő hipotézisek  száma (n1),  ezáltal  az összes  hipotézis  vizsgálat

(n) és az elfogadott  vizsgálatok  száma (n2) nem különbözik jelentősen

(bővebben lásd a 2.2.6.3. fejezetben a 34. oldalon).

Mindkét  FDR  kalkuláció  azt  mutatja,  hogy  még  0,2  tévedési

valószínűség  mellett  is  csak  7  vizsgálat  mondható  elfogadhatónak  és

ezek közül is csak 6 a valós. Nem csökken jelentősen az elfogadhatok

száma  az  alacsonyabb  FDR  szinteken  sem.  A  0,05  és  0,1  FDR

szintekhez  tartozó  eredmények  nem  különülnek  el,  mindkettőhöz

ugyanaz  a  kritikus  P  érték  tartozik,  ugyanannyi  eredményt  tarthatok

elfogadhatónak valamint valósnak is mindkét esetben.

4.14.3 A kimutatás ereje

Mivel  a  0,05 és  0,1  FDR szintekhez  tartozó  kritikus  P  érték  azonos,

ugyanannyi  eredményt  mutatok  ki,  ezért  a  kimutatás  ereje  is  azonos
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(lásd  a  8.  táblázatot  a  Melléklet  25.  oldalán).  Mindkét  esetben  a

feltételezett eredmények közül csak 38%-ot tudok valósnak kimutatni. A

0,2  FDR  szintet  alkalmazva  sem  növekedik  meg  jelentősen  a  valós

eredmények aránya,  így a kimutatási  erő 47%-ra való növekedése sem

jelentős.  Mind  összességében azt  lehet  mondani,  hogy  bár  alacsony

hatékonysággal  tudom  csak  kimutatni  a  feltételezett  valós

eredményeket, de az igazolt eredmények döntő többsége valós.

A statisztikai számítások leírását részletesen lásd a 2.2.6. fejezetben.

4.15 Új tudományos eredmények

1. A térképezési  populáció  kialakítása,  a  szelektív  DNS pool  módszer  

alkalmazása, DNS preparálás:

Az utódpopulációkban  megfigyelhető  fenotípusos  variancia  alapján

kiválasztottam azt a 24 kakast és a hozzá tartozó családokat, melyek

egyedi  között  a  legnagyobb  volt  az  ivarérés  tekintetében

megfigyelhető  változatosság.  Meghatároztam  ezzel  a  teljes

keresztezési anyag kb. 8%-át kitevő térképezési populációt, melyen a

leghatékonyabban elvégezhető a genetikai térképezés.

A szelektív DNS poolozás módszerével elértem, az egér vizsgálatok

esetében hogy a térképezési állományok  összes egyedéhez képest az

egér vizsgálatoknál kb. 1500-szor, a tyúk vizsgálatoknál pedig kb. 50-

szer  kevesebb  minta  vizsgálatát  kell  elvégeznem  ahhoz,  hogy  a

kapcsoltsági értékeléseket megfelelően el tudjam végezni.

Saját  fejlesztésű  módszerrel  megfelelő  mennyiségű  és  minőségű

DNS-t izoláltam. Az eljárásnak köszönhetően gyorsan tudtam, a nagy

mennyiségű vérmintából  preparálni  úgy,  hogy a lehető  legkevesebb

veszélyes anyagot használtam fel.
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2. Genetikai térkép kialakítása, az alkalmazott   marker háló  :  

Meglevő  adatok  felhasználásával  szerkesztettem  egy  genetikai

térképet,  melyet  idő  közben  többször  frissítettem. Ez  a  térkép  kb.

4200  cM  genetikai  távolságot  mutat  és  tartalmazza  kb.  400

rendelkezésemre álló mikroszatellit marker pozícióját.

Több, mint  200 mikroszatellit  markert  választottam  ki  előzetesen  a

térképpozíció  alapján  a  vizsgálatokra.  162  mikroszatellit  markeren

vizsgáltam meg a térképezési populáció kakas  őseinek a genotípusát.

109 mikroszatellit  markeren végeztem a családok pool mintáin allél

gyakorisági elemzéseket. 105 marker esetében volt lehetőségem arra,

hogy több család eredményének egybevetésével  értékeljem az adott

lókuszon  összességében  a  kapcsoltsági  eredményt.  Ha  30  cM-ra

becsülöm  azt  a  genetikai  távolságot,  melyen  egy marker  lókusszal

ellenőrizni tudom  a  genetikai  kapcsoltságot  akkor  elmondhatom,

hogy az  alkalmazott  genetikai  térkép által  mutatott  terület  82%-án

van értékelhető vizsgálati eredményem.

3. Kakas genotípusok, a vizsgálandó családok száma, pool vizsgálatok:  

A kakas  mintákon  a  162  mikroszatelliten  végzett  több  mint  3000

egyedi  genotipizálás eredményeként  elmondható,  hogy  minden

vizsgált  mikroszatellit  lókuszon  az  irodalmi  adatokból  levezethető

allél  méreteket tapasztaltam.  Az egyes  kakasok  esetében  a  marker

lókuszokon  tapasztalt  heterozigozitási  értékek  0,33  és  0,53  között

mozognak.

A  kapcsoltsági  vizsgálatokba  bevont  109  marker  lókuszon  a

heterozigozitás 0,51-nek adódott.

A  pool  vizsgálatok  esetében  kialakítottam  egy  áltermék  becslési

módszert,  melyet  a  megfigyelt  allél  intenzitások  korrigálásánál
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alkalmaztam.  Ennek  segítségével  határoztam  meg

mikroszatellitenként  az  egyes  allélek  mellett  megjelenő  áltermékek

arányát,  valamint  az  adott  allélhoz  tartozó  összes  termék

mennyiségét.

A  kapcsoltsági  vizsgálatokba  bevont  109  mikroszatellit  lókuszon

átlagosan  több mint  6 családot  vizsgáltam meg. A 671 megvizsgált

család  high  és  low  poolján  kimutattam  az  öröklődő  mikroszatellit

alléleket, meghatároztam a két allélnál külön-külön a két pool között

tapasztalható gyakorisági különbséget és a különbségek átlagát.

4. Hipotézis vizsgálatok:  

Számításaim  szerint  a  105 mikroszatellit  esetében,  melyeknél  több

eredmény is összesíthető  0,05 tévedési valószínűséget alkalmazva a

hipotézis  vizsgálatok  eredményeként  12  mikroszatellitnél

feltételezem, hogy kapcsoltan öröklődik QTL-el.

5. A kísérletben meglevő valós eredmények számának becslése:  

Kimutattam,  hogy  egy  többlet  tapasztalható  a  hipotézis

vizsgálatokban  számítható  P  értékek  megoszlásában  az  alacsony

(<0,5)  P  tartományban  és  ugyanakkor  hiány  figyelhető  meg  a

magasabb (>0,5) P tartományokban. Számításaim szerint a markeren

összesített  eredményszámításba  bevont  105  mikroszatellit  marker

között  13  olyan  eredmény  becsülhető  a  teljes  kísérletben,  mely

kapcsoltságot mutat.

Ezzel  a  módszerrel  közvetett  módon  megbecsültem  a  valós

eredmények számát.

6. FDR kalkulációk, a kimutatás ereje:  

A kísérlet egészében megbecsült valós eredmények számát - mely 13-

nak  adódott  -  összevetettem  azzal  a  számmal,  melyet  adott  FDR
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szinteknek  megfelelően  elfogadott eredmények  közöl  becsültem

valósnak, ezzel meghatároztam a kimutatás erejét.

FDR=0,05  szinten  5  eredményt  tudok  elfogadni,  melyek  közül

valószínűleg mind (4,91) valós. Ezt összevetve a korábban becsült 13

eredménnyel azt mondhatom, hogy a kimutatás ereje 0,38.

FDR=0,2 szinten  7 eredményt  tudok  elfogadni,  melyek közül  kb. 6

(6,07) valós. Ezt összevetve a korábban becsült  13 eredménnyel azt

mondhatom, hogy a kimutatás ereje 0,47.
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5 Következtetések és javaslatok

5.1 Új tulajdonság térképezése

Munkámban  tojó  típusú  tyúk  tenyésztéséből származó  állományra

adaptáltam  a  daughter  design  elrendezésre  kialakított  genetikai

térképezési  technikát.  Bemutattam  a  vizsgálatokban  alkalmazott

módszereket, azok hatékonyságát. Ezek alapján lehetőség van arra, hogy

akár  ugyanezen  a  kísérleti  állományon  egy  másik  értékmérő

tulajdonságot meghatározó  QTL-eket  derítsünk  fel.  A  teljes

keresztezési  állomány  mintája  rendelkezésre  áll,  csak  a  megfelelő

térképezési populációt kell meghatározni és a munka a dolgozatomban

bemutatotthoz hasonló hatékonysággal elvégezhető.

5.2 A bemutatott eredmények pontosítása
ugyanebben a rendszerben

Ahogy leírtam vannak  olyan,  a teljes genetikai  információ kb. 18%-át

kitevő  kapcsoltsági  csoportok,  régiók,  melyen  nem  sikerült,  a

kísérletben hatékonyan alkalmazható  mikroszatellit  markert választani.

Új,  a  céloknak  megfelelő  markerek  bevonásával  ezeken  a  területen  is

elvégezhetők a kapcsoltsági vizsgálatok, az eredmények kiegészítése.

5.3 Az eredmények pontosítása egy másik
rendszerben.

A  kísérletekben  bemutatott  kísérleti  elrendezésen  végzett  genetikai

térképezés  pontosságának  a  rendszerből  adódóan  megvannak  a  maga

korlátai.  Lehetőség  van  azonban  a  dolgozatomban  bemutatott
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eredmények  pontosítására  célzottabb  módon.  Összeállítható  egy olyan

kísérleti  elrendezés,  mely sokkal  hatékonyabban, pontosabban képes

behatárolni a tulajdonság kifejeződését meghatározó QTL-ek helyzetét.

Ebben  a  rendszerben  már  nem  kell  a  teljes  genomra  kiterjedő

kapcsoltsági  vizsgálatokat  végezni,  a  vizsgálandó  régiókat  be  lehet

szűkíteni az általam meghatározott pozícióknak megfelelően.

5.4 Az eredmények alkalmazása a nemesítés során

A  markerekkel  segített  szelekció  (MAS)  során  a  tulajdonságot

befolyásoló  QTL-ek öröklődése  nyomon  követhető kapcsolt  genetikai

markerek ellenőrzésével. Ennek  során  ki  lehet  mutatni,  hogy az adott

utód örökölte-e a tulajdonság kifejeződését elősegítő QTL allélt még az

előtt, hogy maga a tulajdonság kifejeződne.

Lehetőség van a bemutatott eredmények alapján azokat a mikroszatellit

markereket  felhasználni  a  MAS-ban,  melyeken  igazolni  tudtam,

hogy közelükben a tulajdonságot meghatározó QTL található. Mivel

azonban  a  jelenlegi  eredmények  alapján  nem  tudom  pontosan

megbecsülni,  hogy  a  kimutatott  mikroszatellithez  képest  milyen

irányban és milyen távolságra helyezkedik el a feltételezett  QTL ezért

ezeket az eredményeket csak gyenge hatékonysággal lehetne a MAS-ban

alkalmazni.

Amennyiben  egy  másik  kísérleti  rendszerben  pontosítani  lehetne  az

általam  bemutatott  eredményeket,  akkor  annak  két  fontos  előnye  is

lenne. Egyrészt igazolni lehetne az általam kimutatott  lókuszok közül a

valós  pozíciókat  és  elvetni  a  tévesen  feltételezetteket.  Ezzel  a

számításaimnak  megfelelően lehetne  csökkenteni  a vizsgálandó régiók
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számát.  Egy nagyobb  felbontású  kísérletnek  a  másik  előnye az lenne,

hogy  a  lehetőségekhez  képest  még  jobban be  lehetne  szűkíteni  azt  a

szakaszt,  mely tartalmazza a QTL-t. Meg lehetne határozni  azoknak  a

genetikai  markereknek a  pozícióját  –  lehetőleg  a  beszűkített  régió

mindkét  oldalán  -,  melyek  segítségével  nagyon  hatékonyan  lehetne

ellenőrizni az  egyes  QTL  allélek  öröklődését  és  ezáltal  nagy

pontossággal alkalmazni a MAS-t.
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6 Összefoglalás

A korszerű genetikai markerek megjelenésével a genetikai térképezésben

is kialakultak olyan technikák, melyek igen hatékony eszközt jelentenek

a tulajdonságok hátterének felderítésében.

Ezeket  a  hatékony  technikákat  akarták  alkalmazni  a  klasszikus

tenyésztési  munka  sikeres  folytatása  mellett  a  Bábolna  TETRA-SL

tojóhibrid  tenyésztői  is.  A  tenyésztési  és  a  genetikai  paramétereket

figyelembe véve az „ivarérés ideje” az a tulajdonság, melyen keresztül a

leghatékonyabban  emelhető  a  Bábolna  TETRA-SL  tojástermelő

képessége molekuláris genetikai módszerek segítségével.

Először  az  alkalmazandó  módszer  elemeit  egy  kész  kísérleti

elrendezésben kellett  megvalósítanom. Csoportunk egy fontos  kutatási

témájában,  az  egéren  végzett  genetikai  térképezésben  nyílt  lehetőség

arra,  hogy a módszer elemeit  kipróbálhassam. Ebben a munkában egy

célzottan  kialakított  F2  térképezési  populáció  egyedein  sikerült

megvalósítani a genetikai térképezés hatékonyságát növelő technikákat,

és tesztelni a módszerek alkalmazhatóságát.

Második  lépésben  a  módszereket  a  gyakorlatból  származó,  daughter

design elrendezésű TETRA-SL keresztezési állomány igényeihez kellett

igazítsam. Az alkalmazandó technikákkal olyan mértékben lehet növelni

a  termelésből  származó  állományokon  végzett  genetikai  térképezés

hatásfokát,  hogy  nincs  szükség  speciális  keresztezési  álomány

előállítására ahhoz, hogy a QTL-ek pozícióját felderítsem.

Az  egér  vizsgálatok  esetében  alkalmazott  szelektív  genotípus

meghatározás  módszerével  ~8200  -ról  200-ra  csökkentettem  a

vizsgálandó  minták  számát.  Ezt  a  mennyiséget  is  drasztikusan  tovább
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csökkentettem a kevert DNS eljárással, így csak két minta vizsgálatával

kellett elvégezni a nagy léptékű genetikai térképezést [VARGA és mtsai,

1997].

A TETRA-SL vizsgálatok esetében is alkalmaztam a szelektív DNS pool

módszerét  azzal  a  különbséggel,  hogy itt  a  térképezési  állomány  több

független családból  áll  össze,  ezért több DNS poolt  is kellett  képezni.

Meghatároztam  annak  a  24 kakasnak  és a  hozzájuk  tartozó  kb.  2400

utódnak  a  szubpopulációját,  melyen  a  legnagyobb  hatékonysággal

végezhető a tulajdonság hátterének felderítése.

Összességében a szelektív DNS pool módszer alkalmazásáva 100-ról 2-

re csökkentettem a családonként vizsgálandó minták számát. Ez a teljes

kísérletre vetítve azt jelenti, hogy az elvégzett  671 családvizsgálatnál a

több  mint  67.000 genotipizálás  helyett  csak  1342  pool  eredménnyel

végeztem el a kapcsoltsági vizsgálatokat.

Kidolgoztam  egy  olyan  vérből  kiinduló  genomiális DNS  preparálási

technikát, mellyel sikerült a vizsgálatokhoz szükséges nagy mennyiségű

vérmintából gyorsan, alacsony költség mellett,  jó minőségű genomiális

DNS-t izolálni. Az 5 l vérből preparált minták átlagos koncentrációja

0,71 g/ l-nek, tisztasága pedig 1,74-nek (OD260/280) adódott. 

Sikerült  összeállítanom  egy  olyan  „konszenzus”  térképet,  amely  44

kapcsoltsági csoportot tartalmazott, és ezek összesen 3824 cM genetikai

hosszúságú örökítő  anyagot  mutattak.  Ezeken meghatározható  kb. 400

rendelkezésemre álló mikroszatellit marker pozíciója.

Az idő közben megjelent Consensus2000 térkép adatai alapján frissített

genetikai  térkép  26  kromoszómát  és  27  kapcsoltsági  csoportot  foglal

magában, összesen 4200 cM genetikai hosszúságot mutat.

Összességében  105  mikroszatellit  marker  lókusszal  a  legfrissebb
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Consensus2000  genetikai  térkép  által  mutatott  4200  cM  távolságból

3442  cM-t  tudtam kapcsoltsági  vizsgálatokat  végezni,  mely  a  teljes

genetikai  információnak  több  mint  82  %-át  lefedi.  Ezek  között  az

átlagos genetikai távolság 20 cM ami azt jelenti, hogy egy feltételezett

QTL lókusz legfeljebb átlagosan 10 cM távolságra lehet egy szomszédos

markerlókusztól.

Az egér vizsgálatok  esetében 56 mikroszatellit  markeren végeztük el a

pool  vizsgálatokat,  melyek  mindegyik  esetben  a  populációban

szegregáló  két  szülői  allél  egyértelműen  meghatározható  és

elkülöníthető volt [VARGA és mtsai, 1997].

A tyúkon  végzett  kapcsoltsági  vizsgálatokba  bevont  109 mikroszatellit

markeren  összesen  671  vizsgálatot  végeztem  a  kiválasztott  családok

egyedeiből  képzett  high  és  low  pool  mintákon.  Minden  esetben

egyértelműen  meghatározható  volt  a  kakasra  jellemző  allél.  Minden

esetben  jól  elkülönültek  a  mikroszatellit  allélra  jellemző

fragmentméretek a képződött áltermékektől, a korrekció minden esetben

egyértelműen elvégezhető volt.

Két elem befolyásolja a technikai hiba mértékét a pool vizsgálatokban.

Az egyik a poolok összeállításakor fordulhat elő, a másik a poolokban

meglevő  allél  gyakorisági  különbségek  kimutatásának

ismételhetőségéből adódik.

A  két  elemet  összeadva  a  kísérletben  technikai  hibából  származó

variancia 0,0055-nek adódott.  Ezt mint konstans értéket adtam hozzá a

kakas-marker  vizsgálatok  során  egyedileg  meghatározott  binomiális

variancia elemhez és ezekből az alapadatokból határoztam meg minden

kísérletre külön-külön az empirikusan standard hibát.

A D értékékek vizsgálatára z-próbát alkalmaztam. A pool vizsgálatban
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kapott  allél különbségek átlagát (D) elosztottam a standard hibával SE

(D) és az így standardizált értékkel végeztem el a statisztikai próbát. Az

iterációs  számítás  végeredményeként  45  pool  vizsgálat  esetében

vetettem el nullhipotézisemet  0,05 tévedési szint  mellett  és 18 esetben

0,01 szint mellett. Ennyi eredményt tartok statisztikailag igazolhatónak

az adott tévedési szintek mellett.

Négy  mikroszatellit  esetében  csak  egy  vizsgálati  eredménnyel

rendelkezem  (ADL0235,  LEI0098,  MCW0014,  MCW0217).  Így  105

marker esetében tudtam összesítve értékelni kettő vagy több eredményt,

melyek  egységességét  χ  2  -próbával  ellenőríztem.  Tizenkettő

mikroszatellit  marker  esetében  vetettem  el  nullhipotézisemet  0,05

szinten  és  7  esetében  0,01  szinten,  ezek  statisztikailag  igazolhatóak,

viszont  az  alacsony  (<0,5)  P  tartományokban,  egy  egyenletes

eloszláshoz képest megfigyelt többlet alapján 13 valós eredményt tudok

becsülni.

Az FDR számítások adatai azt mutatják, hogy a hipotézisvizsgálatokban

elfogadott  eredmények száma túlértékelt. Még 0,2 téves felerítési arány

mellett  is  csak  7 vizsgálat  mondható  elfogadhatónak  és ezek közül  is

csak  6  a  valós.  Nem  csökken  jelentősen  az  elfogadhatok  száma  az

alacsonyabb FDR szinteken sem. A 0,05 és 0,1 FDR szintekhez tartozó

eredmények  nem  különülnek  el,  mindekettőhoz  ugyanaz  a  kritikus  P

érték tartozik, ugyanúgy 5 eredményt tarthatok elfogadhatónak valamint

valósnak mindkét esetben.

Mivel  a  markeren  összesített  vizsgálatokban  a  0,05  és  0,1  FDR

szintekhez  tartozó  kritikus  P  érték  azonos,  ugyanannyi  eredményt

mutatok  ki,  ezért  a  kimutatás  ereje  is  azonos.  Mindkét  esetben  a

feltételezett  eredmények közül csak 38%-ot  tudok valósnak  kimutatni,
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13-ól 5-öt. A 0,2 FDR szintet alkalmazva sem növekedik meg jelentősen

a valós eredmények aránya,  7 eredményből 6-ot tartok valósnak. Így a

kimutatási  erő  47%-ra  való  növekedése  sem  jelentős.

Mindösszességében  azt  lehet  mondani,  hogy  bár  alacsony

hatékonysággal  tudom  csak  kimutatni  a  feltételezett  valós

eredményeket, de az igazolt eredmények döntő többsége valós.

Összességében  elmondhatom,  hogy  sikerült  a  szelektív  genotípus

meghatározás  módszerét  megfelelően  modellezni  az  egér  F2

nemzedéken  és  az  itt  kapott  eredményeket  sikeresen  alkalmaztam  a

tyúkon végzett vizsgálatok esetében.

A jelenleg ismert tyúk genetikai térkép több, mint 82%-án kapcsoltsági

eredményeim  vannak.  Vizsgálataim  során  be  tudtam  határolni  olyan

kromoszóma régiókat, melyek az ivarérés idejére ható QTL lókuszokat

hordoznak. Az 1. kromoszómán három pozícióban, valamint a 3., 5, Z és

W kromoszómákon tudtam igazolni összesen hét mikroszatellit  marker

esetében,  hogy  kapcsoltan  öröklődnek  ilyen  QTL  lókuszokkal.  A

bemutatott eredmények alapján lehetőség van a tradicionális tenyésztési

eljárások  hatékonyságát  emelni  a  markerekkel  segített  szelekció

módszerét  alkalmazva.  Lehetőség  van  továbbá  arra  is,  hogy  az

eredményeket  az  igényeknek  megfelelően  tovább  pontosítsuk,  illetve

ezek  az  eredmények  további,  nagyobb  felbontású  vizsgálatokat

alapozzanak meg.
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7 Summary

In  genetic  mapping  the  appearance  of  the  new  and  efficient  marker

genes  allowed of  the  chance  to  precisely detect  narrow chromosomal

regions covering sequences affecting traits.

TETRA-SL  breeders  wanted  to  apply  these  powerful  technics  in  the

traditional breeding program of the layer hybrid. Based on genetic and

breeding  parameters  the  age  of  the  first  egg  was  the  most  suitable

economic trait to improve the performance of the layer with the tools of

molecular genetics.

To rich these goals I had to set up and adjust a method witch applicable

on  the  available  population  derived  from  the  traditional  breeding

program of TETRA-SL layer to mapping QTL-s of trait of interest. In

the  first  step  I  checked  the  most  crucial  elements  of  the  adjustable

method  on  an  experimental  cross.  A F2  mapping  population  derived

from a mouse gene mapping project gave the opportunity to reveal the

basic parameters of the applyable method. In the second step I adjusted

of  the parameters meets  the  requirements  of  the  available TETRA-SL

daughter design mapping population.

The  main  objective  in  this  work  to  increase  the  efficiency  of  the

mapping  method  with  the  applied  technics  so  that  creating  a  special

experimental  population  is  not  necessary.  The  mapping  population

derived from the traditional  breeding program give a great opportunity

with these technics to map position of QTL affecting the trait.

In the mouse experiment in the first step I decreased the sample number

from ~8000 to 200 using the selective genotyping method. The sample

number were decreased farther from 200 to 2 in the next step with DNA
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pooling  method  so  it  was  enough  to  perform  the  large-scale  genetic

mapping analysing only two samples [VARGA et al, 1997]. 

In the TETRA-SL experiment I also used the selective genotyping and

DNA pooling method but with some differences. First I had to narrow

the mapping population. I determined the sub-population of the first 24

cocks and their approximately 2400 offspring from the row sorted by the

phenotypic  variance  among  the  offspring,  on  which  it  is  possible  to

reveal the  background of  the  feature with  the  highest  effectivity.  The

pool  samples  were  formed  from  selected  offspring  of  these  family

separately.

Using selective genotyping the sample number were reduced to 40% of

the mapping population. With DNA pooling method when individuals in

the selected phenotypic groups were treated as one the sample number

were reduced to 2%. Extrapolating this to the whole experiment means

that  at  the  671  family  analysis  on  105  microsatellites  performed  I

finished the linkage analyses with 1342 pool  results instead of 67.000

genotyping.

I elaborated a DNA preparation technique based on blood, with which I

succeeded  to  isolate  good  quality  genomic  DNA  necessary  to  the

analyses by a quick and cheap mode. With this method I cloud prepare

an average amount of 65 g DNA from 5 l chicken blood sample with 

1,74 (OD260/280) quality.

I succeeded to compile a chicken “consensus” genetic map which were

updated  several  time  based  on  the  available  genetic  databases.  The

preliminary map contained 44 linkage group and showed overall 3824

cM genetic length. This map were updated after the Cons2000 genetic

map  published.  Finally  the  assembled  genetic  map  contained  26
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chromosomes and 27 linkage groups, with an overall length of 4200 cM.

This  map  consisted  the  exact  genetic  position  of  more  than  400

microsatellite which available in our group.

As a whole I was able to  perform linkage analyses on 3442 cM using

105 microsatellite  marker.  This  covers  more  than  82.5% of  the  total

genetic information. The average interval between the markers were ~20

cM and this means that a supposed QTL locus can be farthest averagely

10 cM distance from the neighbouring marker locus.

In the mouse experiment 56 microsatellite marker were analysed on pool

samples  and  the  frequencies  of  the  segregating  parental  allels  were

estimated. These were the preliminary results for individual genotyping

and haploype analysis [VARGA et al, 1997].

In the chicken experiment 671 pool-marker experiment were performed

on 109 microsatellite loci. Since in this experiment these were the final

results,  both  the  sire  allel  frequencies  difference  estimates  and  the

empirical standard estimates were calculated.

The technical error variance of the pool experiment has two component:

the  pool  assembling  error  and  the  variance  of  the  detection  technic.

Summed values of these technical  error variance elements  was 0.0055

and this value were used in the statistical tests. This variance were added

to the error component comes from the binomial sampling variation of

the sire allels calculated by pool-marker experiments individually.

Statistical z probe were used to test individual pool-marker D values. D

values  derived  from  sire  allel  frequency  calculation  devided  with

estimated  standard  error  and  this  value  were  tested.  After  iteration

calculations I rejected the null hypothesys in 45 cases using type I error

0.05 and 18 cases with error 0.01. These results were verified statistically
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on the appropriate level.

On  four  marker  loci  I  could  not  summarize  two  or  more  results

(ADL0235, LEI0098, MCW0014, MCW0217). Therefore I could check

summed pool results with Chi2 -test only on 105 microsatellite loci.

Using type I error = 0.05, I could not accept the null hypothesys in the

case of twelve loci. The results of the FDR calculations are showed that

the number of statistically established results are overestimated, contains

numerous false tests.

Since the critical P values in the row of the marker sets at FDR=0.05 and

FDR=0.1 are nearly equal, therefore the accepted number of the results,

the estimated true results and the power of the tests  are also equals at

these points. I could detect only 5 true test, the 38% of the estimated 13

true results in both cases. 

The number of the detected true results did not rise significantly if I used

the  FDR=0.2 level. I could  accept  only 7  results  in  this  case and  the

estimated number of true results among these was 6. Therefore the rise

in the power to 0.47 was also not notable.

After  all  I  can  declare  that  I  could  modelling  of  the  selective  DNA

pooling method on mouse F2 experimental population and I could apply

these results on TETRA-SL population.

I presented linkage mapping results on 82% of the chicken genetic map

and I clould find genetic markers wich are in explainable genetic linkage

with QTL affecting the sexual maturity of chicken. I found trhee linked

mikrosatellite  markers on  the chromosome 1 and one marker on each

chromosomes 3, 5, Z and W. The presented results provide the facility to

improve the efficiency of the traditional  breeding technics using these

informations  in  the  marker  assisted  selection.  It  is  also  possible  to
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complete the linkage study selecting new markers on uncovered regions,

and is also possible to refine the regions containing QTL with an other,

more specific experimental design.
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Melléklet

1. Grafikon: A pool-marker hipotézis vizsgálatok P értékeinek
gyakorisági megoszlása.

Az oszlopok  az egyes kategóriákba  eső P értékek  darabszámát  mutatják. A

vízszintes vonal  mutatja  meg,  mekkora  gyakoriságokat  várnánk,  ha  a

kísérletünkben nem lenne hatás, a P értékek csak a véletlentől függenének.
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1. Ábra: A QTL genotípusok feltételezett megoszlása a populáción belül
(magyarázatot lásd bővebben a 2.1.2.1 fejezetben a dolgozat 13.

oldalán)
Abszcissza: az egyedek ivarérési ideje napokban.
Ordináta: az egyedek darabszáma az egyes fenotípus

kategóriákban.
Q és q: a feltételezett QTL allélek.
Sárga: a rövid ivarérési idő felé ható apai QTL allélt

(Q) hordozó egyedek csoportja.
Zöld: A QTL-en heterozigóta genotípusú egyedek

csoportja.
Kék: a hosszú ivarérési idő felé ható apai QTL allélt

(q) hordozó egyedek csoportja.
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2. Ábra: A marker allélek megoszlása a kapcsoltság fokának
megfelelően

Abszcissza: az egyedek ivarérési ideje napokban.
Ordináta: az egyedek darabszáma az egyes kategóriákban.
S és L: a feltételezett kakas allélok (S: short=rövid; L:

long=hosszú).
Sárga: a rövid allélt (S) hordozó egyedek csoportja.
Zöld: vegyes csoport
Kék: a hosszabb allélt (L) hordozó egyedek csoportja.
D(S) és D(L): a rövidebb (S) és hosszabb (L) markerallél két

poolban mért gyakoriságának különbsége
D A gyakorisági különbségek átlaga
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3. Ábra: Példa a ABI 310 Genetic Analiser kapilláris elektroforézis
berendezésesen elválasztott mikroszatellit termékek megjelenésére.

A kép a 9661152 jelű kakas (felső plot) és a hozzátartozó high-pool (középső

plot)  és  low-pool  (alsó  plot)  mintákon  kimutatott  alléleket  mutatja  az

ADL0181 mikroszatellit  lókuszon.  A csúcsok  jelölik  a  PCR  termékeket  és

áltermékeket,  alattuk  a  bp-ban  mért  hosszukat  (felső  keretben)  és  a

fluoreszcens festékkel mért termékintenzitásokat  (alsó keretben). A rövidebb

kakas  allél  főterméke  kb.  175  bp-nál,  míg  a  hosszabbé  kb.  181  bp-nál

figyelhető meg.

A  kakasminta  esetében  látható  az  egyenlőtlen  amplifikáció  jelensége

(bővebben  lásd  a  3.7.1 fejezetben  a  dolgozat  67.  oldalán).  Az  is

megfigyelhető,  hogy  a  áltermékek  főtermékhez  viszonyított  aránya  nő  a

főtermékben  megfigyelhető ismétlődő  elemek  számának  növekedésével.  A

4



hosszabb  kakas  allél  (több  ismétlődő  elem)  mellett  nagyobb  áltermék,  a

rövidebb allél mellett (kevesebb ismétlődő elem) pedig kisebb (bővebben lásd

a 3.7.1 fejezetben).

A pool  mintáknál  látható,  hogy a kakasra  jellemző allél  mellett  megjelenik

egy harmadik, tyúkoktól származó, kb. 177 bp hosszúságú allél is. A csúcsok

alatt  találhatóak  a  detektált  termékintenzitások  (alsó  keret),  melyek az  allél

gyakorisági számításaink  alapadatai  (bővebben  lásd  a  dolgozat  3.7.2

fejezetében a 69. oldalon.
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4. Ábra: A számítások folyamatábrája
Az elemekben a számok azokat az alfejezetek jelölik,

melyekben bővebb magyarázat található
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0
H

0
: F≠F

0

z-próba

H
0
: D=0 H

0
: D≠0

END

Korrekció

D számítás

SE(D)
számítás

Z
D

SUM(Z
Di

2)

Eredmény
becslés

Nem
valós

Elfogad-
ható, valós

Az
elfogadottak

közül

FDR

Q
számítás

Hipotézis vizsgálatok

Valós eredmények
meghatározása

3.7.1

3.7.2

3.9.1

3.8

3.9.2

3.10.1

3.10.2

3.11



5. Ábra: A vizsgált marker lókuszok

7

MCW0007|000|084

MCW0168|024|000

ADL0160|033|086

HUJ0001|054|000

LEI0209|057|052

LEI0252|120|000

ADL0234|151|000

LEI0068|155|067

LEI0146|169|083

LEI0174|201|000

MCW0018|203|087

MCW0058|241|045

LEI0138|252|020

MCW0068|283|063

LEI0108|300|000

LEI0088|316|090

LEI0091|366|001

ADL0313|366|000

ADL0134|385|033

MCW0036|386|000

MCW0283|414|000

MCW0102|444|019

ADL0328|480|005

MCW0145|455|022

MCW0115|518|002

LEI0134|527|093

Chr01
565 cM

ADL0336|004|000

MCW0205|006|024

LEI0163|006|000

MCW0082|030|070

LEI0234|056|025

ADL0185|094|012

ADL0018|292|000

ADL0217|121|036

LEI0089|165|048

MCW0293|182|104

ADL0235|204|000

ADL0300|228|059

MCW0137|273|014

ADL0181|241|039

ADL0236|306|018

MCW0234|315|000

ADL0114|335|029

GCT0002|349|000

MCW0056|358|009

LEI0031|420|075

ADL0146|403|097

Chr02
414 cM



A vizsgált marker lókuszok (folytatás)
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LEI0043|009|008

MCW0169|031|000

MCW0083|051|103

ADL0370|079|000

HUJ0006|083|000

MCW0222|088|054

LEI0161|111|026
ADL0371|145|000

ADL0280|170|035

MCW0277|191|000

ADL0115|206|000

MCW0224|218|000

ADL0306|225|053

LEI0265|256|042

LEI0065|266|003

ADL0237|275|000

LEI0166|300|062

MCW0116|310|000

MCW0037|317|100
Chr03
317 cM

ADL0317|012|016

ADL0145|065|098

LEI0095|080|027

LEI0144|152|011

MCW0284|167|000

LEI0076|182|057

ADL0260|230|081

Chr04
270 cM

LEI0116|006|000

ADL0247|034|000

LEI0145|098|051

MCW0029|128|056

ADL0187|135|105

MCW0026|156|034

ADL0166|162|000

ADL0298|198|010

LEI0319|073|007

Chr05
198 cm

ADL0323|012|055

MCW0176|027|000

ADL0142|040|082

ADL0377|047|000

MCW0014|096|000

LEI0192|115|015

MCW0118|096|073

Chr06
146 cM



A vizsgált marker lókuszok (folytatás)
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ADL0169|000|038

ADL0315|025|000

MCW0316|038|085

ADL0109|048|000

MCW0178|096|040

Chr07
165 cM

ADL0322|008|060

MCW0147|024|000

ADL0154|046|000

ADL0345|056|000

LEI0136|073|000

Chr08
105 cM

ADL0191|044|078

MCW0135|071|043

ADL0136|107|017

MCW0134|132|037

ADL0132|160|094

Chr09
132 cM

MCW0035|040|049

ADL0209|050|080

Chr10
120 cM

MCW0097|018|091

ADL0210|054|000

MCW0066|069|076

Chr11
88 cM

ADL0372|000|079

LEI0099|037|000

ADL0044|045|000

MCW0198|064|032

MCW0332|090|000
Chr12
90 cM

MCW0244|023|000
ADL0310|023|089

ADL0147|042|069

Chr13
74 cM



A vizsgált marker lókuszok (folytatás)
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MCW0296|000|000

LEI0098|037|000

MCW0123|045|099

Chr14
77 cM

LEI0120|013|072

MCW0080|049|061

Chr15
71 cM

ADL0293|026|092

Chr17
70 cM

ADL0304|007|102

MCW0217|024|000

ADL0290|035|000

Chr18
47 cM

MCW0094|009|031

MCW0256|013|000

MCW0278|027|000

Chr19
40 cM

ADL0262|000|000
LEI0090|000|028
LEI0102|000|095
MCW0165|006|000
ADL0289|007|000

Chr23
13 cM

LEI0155|042|041
LEI0069|058|047

Chr24
58 cM

MCW0286|033|088
ADL0330|047|068
LEI0074|067|071

Chr26
67 cM

MCW0233|019|077

ADL0376|059|044

Chr27
75 cM

ADL0341|023|066

ADL0284|025|000

LEI0030|047|074

ADL0299|060|000
Chr28
75 cM



Szürke háttér nincs pool eredmény vagy nem lehet összesíteni
Zöld háttér az eredmény nem szignifikáns 0,05 szinten
Sárga háttér az eredmény szignifikáns 0,05 szinten
Lila háttér az eredmény szignifikáns 0,05 szinten és FDR 0,2

szinten elfogadható
Piros háttér az eredmény szignifikáns 0,05 szinten és FDR 0,1

szinten elfogadható
Adatok

A vizsgált marker lókuszok a genetikai térképen (folytatás)
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MCW0317|000|064

E22C19W28
50 cM

MCW0157|026|023

E46C08W18
33 cM

ADL0193|016|101
E47W24
26 cM

GCT0004|040|050

E50C23
40 cM

MCW0225|000|058
MCW0089|000|046

UN
0 cM

MCW0248|000|021

W29
17 cM

LEI0229|000|006

ChrW
29 cM

ADL0117|004|030

ADL0273|073|000
ADL0201|087|000
ADL0250|090|000
MCW0154|095|096
MCW0294|106|065
LEI0254|110|004
LEI0121|131|000
LEI0075|165|013

ChrZ
201 cM

LEI0075|165|013

A mikroszatellit neve
Távolság a centromertől [cM]

Az összesített pool ered-
mény helyezése a rangsorban



6. Ábra: Fedetlen kapcsoltsági csoportok
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Chr16
60 cM

C24
0 cM

C26
2 cM

C30
26 cM

C32
4 cM E17

17 cM
E25
20 cM

E25C31
18 cM

E26C13
52 cM

E30
44 cM

E32
16 cM

E32E47W24
44 cM

E38
21 cM

E40C29
9 cM

E53
58 cM

E57
14 cM

E58
8 cM

W30
16 cM

W31
10 cM

W32
6 cM

W33
0 cM W34

18 cM

E54
64 cM



1. Táblázat: A kísérletbe bevont családok legfontosabb adatai

Kakas ID High ID Low ID Család

N

H NL XH XL
9664044 b1SMA002H b1SMA002L A2 19 19 157,42 138,11
9661144 b1SMA003H b1SMA003L A3 20 19 164,35 145,05

9649225 b1SMA004H b1SMA004L A4 18 19 160,33 140,84
9660730 b1SMA005H b1SMA005L A5 20 20 160,05 141,30

9661667 b1SMA006H b1SMA006L A6 20 19 160,30 141,68
9661152 b1SMA007H b1SMA007L A7 19 19 157,32 138,21

9673078 b1SMA008H b1SMA008L A8 19 20 162,26 144,80
9661116 b1SMA009H b1SMA009L A9 18 20 156,67 139,00

9671845 b1SMA010H b1SMA010L A10 19 20 164,11 146,10
9670499 b1SMA011H b1SMA011L A11 20 20 158,80 141,20

9670872 b1SMA012H b1SMA012L A12 18 20 161,67 144,65
9665849 b1SMA013H b1SMA013L A13 18 20 159,44 141,90

9521659 b1SMA014H b1SMA014L A14 19 17 157,37 140,53
9522836 b1SMB001H b1SMB001L B1 16 19 158,06 140,37

9661321 b1SMB002H b1SMB002L B2 20 18 156,25 139,11
9667647 b1SMA017H b1SMA017L A17 19 19 160,68 144,84

9521840 b1SMA018H b1SMA018L A18 13 13 160,54 143,23
9522846 b1SMB003H b1SMB003L B3 8 16 158,00 140,25

9528747 b1SMB004H b1SMB004L B4 18 15 158,72 141,13
9533405 b1SMB005H b1SMB005L B5 16 17 151,13 134,59

9666729 b1SMB006H b1SMB006L B6 18 18 157,78 141,78
9521480 b1SMA023H b1SMA023L A23 15 14 156,87 138,93

9667214 b1SMB007H b1SMB007L B7 19 20 158,42 141,30
9669233 b1SMA025H b1SMA025L A25 17 16 158,65 142,13

Kakas ID: A kakas jele
High ID: A high pool jele
Low ID: A low pool jele
Család: A család jele
NH: Az egyedek száma a high poolban
NL: Az egyedek száma a low poolban
XH: Az egyedek ivarérés idejének átlaga a high poolban

napokban kifejezve
XL: Az egyedek ivarérés idejének átlaga a low poolban

napokban kifejezve

13



2. Táblázat: A vizsgált mikroszatellitek adai

Név AcNo

Ismétlődő

szakasz Termékhossz

Nettó

hossz Min. Max.
ADL0018 L23886 CA 71 53 157 161
ADL0044 L23909 CA 168 150 164 170

ADL0109 G01554 CA 216 190 218 220
ADL0114 G01726 CAA 182 158 161 179

ADL0115 G01556 GTT 109 82 106 109
ADL0117 G01728 TTG 184 154 172 187

ADL0132 G01740 CA 187 171 183 191
ADL0134 G01754 CA 122 88 106 122

ADL0136 G01561 TG 145 125 129 151
ADL0142 G01567 AC 231 209 227 231

ADL0145 G01570 TG 116 98 118 130
ADL0146 G01571 GT 164 130 144 162

ADL0147 G01572 TG 211 193 211 217
ADL0154 G01579 GT 164 112 124 148

ADL0160 G01584 GT 126 104 120 124
ADL0166 G01588 TG 135 105 147 151

ADL0169 G01591 CA 121 81 89 117
ADL0181 G01603 CA 178 154 176 182

ADL0185 G01607 CA 134 102 120 132
ADL0187 G01608 GT 101 57 87 99

ADL0191 G01612 CA 142 118 136 142
ADL0193 G01614 GT 115 79 101 125

ADL0201 G01622 GT 140 98 134 134
ADL0209 G01629 AC 163 121 129 165

ADL0210 G01630 AC 130 100 118 122
ADL0217 G01637 CA 161 139 149 157

ADL0234 G01654 TG 164 144 156 160
ADL0235 G01655 GT 147 105 141 147

ADL0236 G01656 CA 132 104 118 128
ADL0237 G01657 AC 148 108 138 138

ADL0247 G01667 GT 163 147 181 187
ADL0250 G01670 CA 157 139 159 159

ADL0260 G01680 CA 129 109 129 141
ADL0262 G01682 TG 107 89 107 107

ADL0273 G01693 CA 144 122 136 138
ADL0280 G01700 TG 172 152 170 172

ADL0284 G01703 GT 140 100 134 162

14



Név AcNo

Ismétlődő

szakasz Termékhossz

Nettó

hossz Min. Max.
ADL0289 G01708 GT 171 151 171 171

ADL0290 G01748 GT 187 133 175 187
ADL0293 G01711 CA 120 90 104 112

ADL0298 G01714 CA 112 84 92 112
ADL0299 G01751 GT 159 111 131 131

ADL0300 G01715 TG 171 133 147 171
ADL0304 G01719 GT 147 119 141 161

ADL0306 G01721 TG 127 105 111 131
ADL0310 G16079 GT 145 117 135 141

ADL0315 G16117 CA 248 230 244 246
ADL0317 G16085 CA 199 167 177 195

ADL0322 G16089 TG 140 110 128 148
ADL0323 G16115 CA 203 151 155 171

ADL0328 G16094 CA 109 89 111 117
ADL0330 G16116 CA 126 94 108 120

ADL0336 G16101 CA 117 97 115 115
ADL0341 G16106 CA 234 212 220 230

ADL0345 G16110 CA 113 93 107 115
ADL0370 CA 203 181 189 189

ADL0371 CA 160 136 182 200
ADL0372 CA 166 148 164 172

ADL0376 CA 175 151 173 181
ADL0377 CA 138 114 134 134

GCT0002 U62268 AC 169 151 151 171
GCT0004 U62269 CA 138 104 116 140

HUJ0001 L05542 GT 184 156 182 200
HUJ0006 L10294 CA 115 85 109 111

LEI0030 X83976 GAG 193 178 196 199
LEI0031 X83980 GT 177 139 163 185

LEI0043 X78623 CCAT 93 53 97 105
LEI0065 X82812 CA 183 141 173 185

LEI0068 X82867 AC 196 154 170 196
LEI0069 X82868 CA 249 217 263 271

LEI0074 X82861 CA 302 278 304 314
LEI0075 X82794 CA 252 210 230 232

LEI0076 X82801 AC 266 234 236 266
LEI0088 X82816 CA 272 224 246 270

LEI0089 X83239 CA 195 165 181 195
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Név AcNo

Ismétlődő

szakasz Termékhossz

Nettó

hossz Min. Max.
LEI0090 X83250 CA 210 190 204 212

LEI0091 X83244 CA 246 200 254 258
LEI0095 X82811 CA 346 308 322 336

LEI0098 X82860 CA 157 131 153 171
LEI0099 X83237 AC 120 96 116 120

LEI0102 X85521 CA 198 160 172 196
LEI0108 X58817 CA 225 187 219 225

LEI0116 X82857 CA 134 106 132 134
LEI0120 X85511 CA 300 258 280 306

LEI0121 X85536 AC 275 243 265 265
LEI0134 X82858 CA 290 258 292 314

LEI0136 X82865 CA 255 225 245 257
LEI0138 X82870 CA 191 151 189 195

LEI0144 X83243 CA 267 237 251 269
LEI0145 X83252 GA 296 260 296 334

LEI0146 X83254 CA 272 228 250 274
LEI0155 X85516 CA 113 77 95 103

LEI0161 X85524 CA 90 64 78 88
LEI0163 X85527 AC 190 172 188 188

LEI0166 X85531 CA 267 239 255 261
LEI0174 X85543 AC 248 214 230 256

LEI0192 Z83797 CTTT 265 217 273 313
LEI0209 Z83783 AC 169 165 137 183

LEI0229 Z94834 GAAAGGAAA 277 115 232 286
LEI0234 Z94837 CTTT 289 213 261 313

LEI0252 Z95318 GAGTGTGTGTGTGT 309 183 183 197
LEI0254 Z94824 GAAA 91 67 83 87

LEI0265 Y10303 CA 288 260 270 288
LEI0319 X83981 CA 99 75 91 93

MCW0007 G54469 TG 310 296 300 320
MCW0014 L40040 CA 174 154 162 174

MCW0018 L40067 TG 222 184 224 230
MCW0026 L43633 TG 218 196 208 224

MCW0029 L43634 TG 167 107 147 187
MCW0035 L40059 CA 238 214 224 230

MCW0036 L43675 CA 153 137 167 167
MCW0037 L43676 CA 147 131 151 155

MCW0056 L43673 GT 178 126 172 182
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Név AcNo

Ismétlődő

szakasz Termékhossz

Nettó

hossz Min. Max.
MCW0058 L40057 TG 173 139 163 185

MCW0066 L43682 GT 110 78 90 112
MCW0068 L43683 CA 166 148 170 192

MCW0080 L40045 GT 280 260 268 278
MCW0082 L43637 GT 120 94 96 124

MCW0083 G31946 CA 90 70 80 84
MCW0089 G31950 CA 276 258 272 292

MCW0094 L40063 CA 97 57 67 91
MCW0097 L40053 TG 271 249 265 301

MCW0102 L40073 CA 224 198 222 230
MCW0115 L40076 CA 239 203 241 247

MCW0116 L43687 GT 282 260 280 280
MCW0118 L43642 GT 163 141 151 163

MCW0123 L43645 AC 90 70 78 88
MCW0134 L43650 TG 283 239 257 271

MCW0135 L43652 CA 147 97 119 147
MCW0137 L43654 GT 261 217 237 259

MCW0145 L43656 GT 197 157 189 205
MCW0147 L43657 AC 157 103 155 171

MCW0154 L43659 AC 187 149 175 179
MCW0157 L43660 GT 292 270 288 292

MCW0165 L43663 CA 120 104 116 116
MCW0168 L43666 CA 111 97 109 117

MCW0169 L43667 CA 92 46 94 94
MCW0176 G31971 CA 259 225 251 261

MCW0178 L43668 TG 92 68 72 90
MCW0198 G31980 CA 263 249 255 269

MCW0205 G31985 TG 288 270 284 288
MCW0217 G31912 TG 153 131 151 163

MCW0222 G31996 GT 220 204 214 222
MCW0224 G31913 TG 291 275 289 299

MCW0225 TG 181 145 173 183
MCW0233 G31915 CA 208 188 202 214

MCW0234 G32003 GT 262 244 258 260
MCW0244 G32012 CA 166 144 168 168

MCW0248 G32016 CA 220 202 212 220
MCW0256 G32024 CA 169 149 173 179

MCW0277 G32038 CA 269 235 203 263
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Név AcNo

Ismétlődő

szakasz Termékhossz

Nettó

hossz Min. Max.
MCW0278 G32039 CA 253 225 225 251

MCW0283 G30042 AC 140 112 112 134
MCW0284 G32043 TG 239 227 215 225

MCW0286 G31920 TG 198 180 200 208
MCW0293 G32050 AC 226 200 216 226

MCW0294 G32051 TG 304 274 310 320
MCW0296 G32053 CA 246 228 238 242

MCW0316 G32072 CA 181 157 163 177
MCW0317 G32073 GT 253 207 233 247

MCW0332 G32087 AC 196 176 194 194

Név A mikroszatellit neve
AcNo A szekvencia adatbázisban regisztrált elérési kód
Ismétlődő
szakasz Az ismétlődő szekvencia
Termékhossz A szekvencia adatbázis szerinti termékhossz

bázispárban kifejezve
Nettó hossz A termékhossz az ismétlődő szakasz nélkül
Min, Max A vizsgálatok során talált legrövidebb és

leghosszabb allél
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3. Táblázat: Az alkalmazott PCR reakciók hőmérséklet paraméterei.

Profil 6555 6353 6151

Denaturálás 1 ciklus 95°C 3 min 95°C 3 min 95°C 3 min

Denaturálás 95°C 20 sec 95°C 20 sec 95°C 20 sec

Csökkenő   feltapadási

hőmérséklet

10 ciklus

65°C 20 sec

∆1°C/ciklus

63°C 20 sec

∆1°C/ciklus

61°C 20 sec

∆1°C/ciklus

Szintézis 72°C 30 sec 72°C 30 sec 72°C 30 sec

Denaturálás 95°C 20 sec 95°C 20 sec 95°C 20 sec

Állandó   feltapadási

hőmérséklet

25 ciklus

55°C 20 sec 53°C 20 sec 53°C 20 sec

Szintézis 72°C 30 sec 72°C 30 sec 72°C 30 sec

Utólagos szintézis 72°C 3 min 72°C 3 min 72°C 3 min

Tárolás 4°C ∞ 4°C ∞ 4°C ∞

4. Táblázat: A mikroszatellitenként kiszámolt áltermék regressziós

egyenesek adatai

Mikroszatellit m1 b1 m2 b2 m3 b3 m4 b4

ADL0114
ADL0117 0,00 0,03 0,00 0,03
ADL0132 0,01 0,17
ADL0134 0,02 0,01 0,02 0,11
ADL0136 0,01 0,19
ADL0142 0,02 0,15 0,00 0,12
ADL0145 0,02 0,01 0,00 0,14
ADL0146 0,02 0,10
ADL0147 0,03 0,10
ADL0154 0,02 0,11 0,01 0,01
ADL0160 0,02 0,05
ADL0169 0,03 0,31
ADL0181 0,03 0,23
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Mikroszatellit m1 b1 m2 b2 m3 b3 m4 b4

ADL0185 0,01 0,19
ADL0187 0,04 0,26 0,03 0,30 0,01 0,19
ADL0191 0,03 0,12
ADL0193 0,01 0,36 0,01 0,07
ADL0209 0,02 0,05 0,02 0,26
ADL0217 0,02 0,00
ADL0236 0,02 0,06 0,00 0,01
ADL0260 0,05 0,25 0,03 0,26 0,01 0,11
ADL0280 0,01 0,02
ADL0293 0,01 0,15 0,01 0,02
ADL0298 0,02 0,00 0,02 0,22
ADL0300 0,02 0,00
ADL0304 0,02 0,01 0,02 0,12
ADL0306 0,02 0,04 0,01 0,03
ADL0310 0,03 0,11
ADL0317 0,02 0,46 0,03 0,13
ADL0322 0,03 0,01 0,03 0,30
ADL0323 0,02 0,05 0,02 0,15
ADL0328 0,03 0,12 0,01 0,04
ADL0330 0,00 0,25
ADL0341 0,01 0,23
ADL0371 0,02 0,19 0,03 0,55
ADL0372 0,04 0,18 0,01 0,07
ADL0376 0,05 0,39 0,05 0,68 0,05 0,74
GCT0004 0,02 0,00 0,00 0,08
LEI0030 0,01 0,03
LEI0031 0,01 0,16 0,01 0,03
LEI0043 0,01 0,03
LEI0065 0,03 0,17 0,01 0,08 0,00 0,02
LEI0068 0,01 0,08 0,00 0,10
LEI0069 0,13 3,90 0,03 0,86
LEI0074 0,03 0,16 0,02 0,17
LEI0075 0,03 0,01 0,01 0,08
LEI0076 0,01 0,11 0,01 0,11
LEI0088 0,02 0,04 0,01 0,06
LEI0089 0,02 0,48 0,01 0,14 0,00 0,06
LEI0090 0,02 0,52 0,01 0,21
LEI0091 0,01 0,38 0,00 0,31 0,01 0,24 0,01 0,19
LEI0095 0,03 0,12 0,03 0,40
LEI0098 0,00 0,22 0,00 0,05
LEI0099 0,02 0,13
LEI0102 0,02 0,05 0,02 0,34
LEI0120 0,02 0,37 0,01 0,30
LEI0134 0,03 0,37
LEI0138 0,03 0,31 0,03 0,55

20



Mikroszatellit m1 b1 m2 b2 m3 b3 m4 b4

LEI0144 0,02 0,06 0,00 0,01
LEI0145 0,02 0,02 0,02 0,20
LEI0146 0,01 0,08 0,01 0,05
LEI0155 0,02 0,16 0,01 0,04
LEI0161 0,02 0,48 0,01 0,22
LEI0166 0,04 0,21 0,04 0,40
LEI0192 0,01 0,06 0,00 0,01
LEI0209 0,02 0,17
LEI0229
LEI0234 0,01 0,01 0,01 0,17
LEI0254
LEI0265 0,02 0,27
LEI0319 0,00 0,27 0,00 0,03
MCW0007 0,02 0,25 0,01 0,05
MCW0014 0,01 0,19
MCW0018 0,01 0,08 0,01 0,09
MCW0026 0,02 0,06
MCW0029 0,03 0,28 0,02 0,36 0,01 0,20 0,03 0,92
MCW0035 0,08 0,44
MCW0037 0,03 0,58 0,01 0,23
MCW0056 0,04 0,66 0,02 0,44
MCW0058 0,03 0,11 0,03 0,38
MCW0066 0,02 0,02 0,02 0,24
MCW0068 0,03 0,09 0,01 0,06
MCW0080 0,05 0,05
MCW0082 0,02 0,09 0,01 0,02
MCW0083 0,05 0,11 0,10 0,47
MCW0089 0,02 0,16 0,01 0,05 0,00 0,09
MCW0094 0,02 0,04 0,02 0,25
MCW0097 0,00 0,24 0,00 0,03
MCW0102 0,02 0,19
MCW0115 0,04 0,42 0,02 0,33 0,01 0,19
MCW0118 0,01 0,31
MCW0123 0,01 0,07
MCW0134 0,03 0,05 0,01 0,04
MCW0135 0,02 0,03 0,02 0,17 0,02 0,48
MCW0137 0,02 0,01 0,01 0,11
MCW0145 0,03 0,07 0,01 0,08
MCW0147 0,02 0,29
MCW0154 0,23 3,82 0,12 1,89 0,04 0,70
MCW0157 0,03 0,00
MCW0178 0,01 0,50 0,00 0,07
MCW0198 0,04 0,18 0,02 0,04
MCW0205 0,01 0,08
MCW0217 0,03 0,05 0,03 0,18
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Mikroszatellit m1 b1 m2 b2 m3 b3 m4 b4

MCW0222 0,01 0,02
MCW0225 0,03 0,00 0,05 0,60
MCW0233 0,02 0,01 0,01 0,01
MCW0248 0,02 0,03
MCW0256 0,02 0,08 0,01 0,14
MCW0278 0,02 0,08 0,01 0,04
MCW0286 0,00 0,64
MCW0293 0,03 0,30
MCW0294 0,00 0,50
MCW0316 0,02 0,12
MCW0317 0,02 0,11 0,02 0,14

m-1, m-2 ... A -1, -2, ... áltermékekre illeszthető regressziós
egyenes meredeksége.

b-1, b-2 ... A -1, -2, ... áltermékekre illeszthető regressziós
egyenes y tengely metszete.

Ahol a táblázat cellái üresek ott nem tudtam kimutatni
álterméket.

5. Táblázat: A pool-marker vizsgálatok eredményei.

MikroszatellitEgyed No.

PoolMarker

teszt

P érték FDR AdjFDR

Valós

eredmény

(FDRel)

Valós

eredmény

(AdjFDRel)
LEI00659661152 1 0,0000 0,0017 0,0016 1,00 1,00
LEI00919522846 2 0,0000 0,0018 0,0017 2,00 2,00
MCW01159664044 3 0,0000 0,0073 0,0068 2,98 2,98
MCW01159649225 4 0,0001 0,0099 0,0092 3,96 3,96
MCW00569667214 5 0,0003 0,0454 0,0423 4,77 4,79
LEI02549671845 6 0,0005 0,0541 0,0504 5,68 5,70
LEI00439661152 7 0,0009 0,0850 0,0792 6,41 6,45
ADL03289664044 8 0,0011 0,0923 0,0859 7,26 7,31
ADL01369660730 9 0,0038 0,2835 0,2641 6,45 6,62
MCW01029664044 10 0,0043 0,2914 0,2714 7,09 7,29
ADL03179667647 11 0,0044 0,2656 0,2474 8,08 8,28
MCW00949661152 12 0,0044 0,2471 0,2301 9,04 9,24
LEI00959660730 13 0,0064 0,3317 0,3089 8,69 8,98
LEI00759665849 14 0,0064 0,3088 0,2876 9,68 9,97
MCW01379664044 15 0,0081 0,3625 0,3376 9,56 9,94
ADL02989673078 16 0,0083 0,3495 0,3255 10,41 10,79
LEI01929661152 17 0,0091 0,3589 0,3343 10,90 11,32
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MCW01359661321 18 0,0093 0,3455 0,3218 11,78 12,21
LEI00919528747 19 0,0108 0,3800 0,3540 11,78 12,27
ADL01179665849 20 0,0132 0,4419 0,4116 11,16 11,77
LEI01619661152 21 0,0147 0,4711 0,4388 11,11 11,79
LEI02299664044 22 0,0169 0,5163 0,4809 10,64 11,42
LEI00759521659 23 0,0176 0,5128 0,4777 11,21 12,01
LEI01389661667 24 0,0197 0,5497 0,5120 10,81 11,71
LEI02349528747 25 0,0198 0,5319 0,4954 11,70 12,61
MCW01459664044 26 0,0221 0,5698 0,5308 11,18 12,20
MCW00899666729 27 0,0221 0,5503 0,5126 12,14 13,16
ADL03289660730 28 0,0227 0,5436 0,5064 12,78 13,82
ADL01819669233 29 0,0234 0,5415 0,5044 13,30 14,37
MCW02059666729 30 0,0235 0,5256 0,4895 14,23 15,31
ADL02179528747 31 0,0239 0,5176 0,4821 14,95 16,05
LEI03199661116 32 0,0250 0,5235 0,4876 15,25 16,40
LEI02549673078 33 0,0254 0,5159 0,4806 15,97 17,14
LEI02299670499 34 0,0262 0,5176 0,4821 16,40 17,61
LEI00909521840 35 0,0267 0,5119 0,4768 17,08 18,31
ADL02369661116 36 0,0275 0,5134 0,4782 17,52 18,79
MCW00269649225 37 0,0321 0,5829 0,5429 15,43 16,91
ADL01349664044 38 0,0325 0,5740 0,5347 16,19 17,68
ADL01149671845 39 0,0377 0,6482 0,6038 13,72 15,45
MCW01579664044 40 0,0391 0,6566 0,6116 13,74 15,54
LEI03199667214 41 0,0406 0,6652 0,6196 13,73 15,60
LEI01559670499 42 0,0417 0,6658 0,6202 14,04 15,95
LEI02299667647 43 0,0421 0,6575 0,6124 14,73 16,67
LEI00439667214 44 0,0500 0,6856 0,6386 13,83 15,90
ADL01859661667 45 0,0456 0,6792 0,6327 14,43 16,53

Mikroszatellit-Egyed: A mikroszatellit és a kakas egyed
azonosítója

Sorszám: A sorban elfoglalt pozíció.
Pool-Marker teszt P érték: A z-próbából számolt P érték
FDR: FDR
AdjFDR: AdjFDR
Valós eredmény (FDR-el): Valós eredmények száma az FDR

alapján
Valós eredmény (AdjFDR-el): Valós eredmények száma az AdjFDR

alapján
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6. Táblázat: A markeren összesített eredmények.
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LEI0091 Chr01 366 8 2 1 0,0000 0,0010 0,0009 1,00 1,00
MCW0115 Chr01 518 11 2 2 0,0000 0,0009 0,0008 2,00 2,00
LEI0065 Chr03 266 3 1 3 0,0001 0,0021 0,0018 2,99 2,99
LEI0254 Z 110 3 2 4 0,0003 0,0081 0,0072 3,97 3,97
ADL0328 Chr01 480 3 2 5 0,0010 0,0202 0,0179 4,90 4,91
LEI0229 W 0 5 3 6 0,0076 0,1335 0,1182 5,20 5,29
LEI0319 Chr05 73 8 2 7 0,0096 0,1433 0,1269 6,00 6,11
LEI0043 Chr03 9 10 2 8 0,0300 0,3932 0,3483 4,85 5,21
MCW0056 Chr02 358 11 1 9 0,0331 0,3857 0,3416 5,53 5,93
ADL0298 Chr05 198 3 1 10 0,0334 0,3502 0,3102 6,50 6,90
LEI0144 Chr04 152 3 0 11 0,0465 0,4439 0,3931 6,12 6,68
ADL0185 Chr02 94 6 1 12 0,0498 0,4360 0,3861 6,77 7,37

Mikroszatellit: A mikroszatellit neve
Kromoszóma: A mikroszatellitet hordozó kromoszóma
Pozíció [cM]: A mikroszatellit pozíciója cM-ban
Pool vizsgálatok száma: A megvizsgált poolok száma vizsgált
Elvetett hipotézisű
pool vizsgálatok száma: Azon pool vizsgálatok száma ahol H0 nem

teljesül
Sorszám: A vizsgálat rangsorban elfoglalt helye
Markeren összesített
eredmény P értéke: A markeren összesített eredmény
FDR: Az FDR értéke
AdjFDR: Az AdjFDR értéke
A valós eredmények száma
(FDR-el): A valós eredmények száma az FDR-t

figyelembe véve
A valós eredmények száma
(AdjFDR-el): A valós eredmények száma az AdjFDR

alapján
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7. Táblázat: A markereken végzett vizsgálatokban

Tényleges Becsült

n1 12 13

n2 93 92

Összes 105 105

Tényleges: Ténylegesen elvetett (n1) és elfogadott (n2)
hipotézisek száma

Becsült: Az összes adat alapján becsült elvetett(n1) és
elfogadott (n2) hipotézisek száma

8. Táblázat: Az egyes FDR és AdjFDR szintekhez tartozó kritikus

értékek

FDR;
AdjFDR Krit.P ns nm Q

0,05 0,0010 5 4,91 0,38

0,10 0,0010 5 4,91 0,38

0,20 0,0099 7 6,07 0,47

FDR; AdjFDR: A kiválasztott téves felderítési arány szint.
Mivel mindkét számítási eljárás (FDR és AdjFDR)
ugyanazt az eredményt adja, ezért egyetlen
táblázatban foglalom az eredményeket.

Krit.P: Az adott FDR-hez tartozó kritikus P érték.
ns: Az adott FDR szintig elfogadott eredmények száma
nm: Az elfogadott eredményekből az FDR-el számolt

valós eredmények száma
Q: A kimutatás ereje.
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