
Obliczenia z genetyki populacyjnej 
Genetyczne stosunki liczbowe w populacjach dają się wyprowadzić bezpośrednio z praw 
Mendla bez dodatkowych założeń tylko w panmiktycznych populacjach płciowo 
rozmnażających się diplontów. Takie populacje określamy mianem populacji mendlowskich. 
Nasze rozważania nie będą miały zatem zastosowania np. w kontekście organizmów 
rozmnażających się bezpłciowo, wegetatywnie, czy z przemianą pokoleń haplo- i 
diploidalnych, a także u haplontów. Kryterium panmiksji nie zostanie spełnione np. w 
przypadku silnych tendencji wsobności. Całość potencjału dziedzicznego wszystkich 
osobników populacji mendlowskiej określa się jako pula genowa, która jest rezultatem 
wspólnego wnoszenia materiału genetycznego do przyszłego pokolenia (produkcji gamet). 
 
Według założeń, wszystkie osobniki w populacji mendlowskiej mają równe szanse łączenia 
się w pary i płodzenia potomstwa. Zatem obliczenie składu genetycznego populacji potomnej 
opiera się o rachunek prawdopodobieństwa. Według praw matematycznych 
prawdopodobieństwo jednoczesnego zajścia 2 niezależnych od siebie zjawisk jest równe 
iloczynowi prawdopodobieństw zajścia każdego z tych zjawisk oddzielnie; np.: 
prawdopodobieństwo wyrzucenia 1 na kości = 1/6; wtedy prawdopodobieństwo wyrzucenia 
2 jedynek na 2 kościach = 1/6 x 1/6 = 1/36. W ten sam sposób obliczamy 
prawdopodobieństwa połączenia gamet niosących dany allel i powstania potomstwa o 
określonym genotypie. Jeżeli frekwencja (częstość, udział procentowy) allela dominującego 
w puli genowej wynosi p (innymi słowy mówiąc prawdopodobieństwo, że gameta będzie 
posiadać allel dominujący), to prawdopodobieństwo powstania potomka o genotypie 
homozygoty dominującej jest iloczynem prawdopodobieństwa połączenia gamety 
posiadającej allel dominujący i drugiej takiej samej (p x p = p2). Analogicznie obliczamy 
prawdopodobieństwo spłodzenia homozygoty recesywnej, gdy frekwencja allela 
recesywnego w populacji wynosi q (q x q = q2). Natomiast osobnik heterozygotyczny 
powstanie wtedy, gdy połączą się allel dominujący i recesywny lub recesywny i dominujący, 
czyli p x q + q x p = 2pq. 
 
Równowaga genetyczna w populacjach 
W populacji zrównoważonej genetycznie częstość (frekwencja) genów i genotypów nie 
zmienia się z pokolenia na pokolenie, czyli pozostaje stała w czasie i przestrzeni. Żeby 
populacja pozostawała w równowadze, musi spełniać następujące warunki: 

 mieć dużą liczebność 

 kojarzyć się losowo (panmiksja) 

 stosunek płci 1:1 

 brak oddziaływania czynników losowych, takich jak selekcja, mutacje, dryf 
genetyczny, migracje, zmiany liczebności 

Populacja permanentnie zrównoważona genetycznie nie ewoluuje i de facto nie istnieje. 
Równowaga w populacji jest zawsze dynamiczna, czyli jest osiągana jedynie „tymczasowo”, a 
potem zostaje zaburzona pod wpływem różnych wydarzeń w historii populacji. Te 
nieustanne zmiany frekwencji genów i burzenie/ustalanie równowagi to właśnie jest 
ewolucja! 
 
 



Różnice w stosunkach fenotypów przy różnych typach dziedziczenia dla tych samych 
frekwencji alleli w populacji: 
 

Dominacja niepełna (Zea) i kodominacja 
SS – ciemny, Ss – jasny, ss - biały 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
Dominacja pełna (Pisum) 
SS i Ss – ciemny, ss - biały 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
frekwencje alleli:   pS = 0,8 qs = 0,2 
genotypy:    SS Ss ss 
frekwencje genotypów:  0,64 0,32 0,04 

 
 
Allele wielokrotne 
Prawo Hardy’ego-Weinberga dla 2 alleli w locus łatwo 
rozszerzyć na przypadki występowania szeregu alleli 
wielokrotnych. Jako że rozkład dla 2 alleli odpowiada 
rozwinięciu kwadratu dwumianu (p+q), dla alleli 
wielokrotnych odpowiada rozwinięciu kwadratu 
wielomianu (p+q+r+s+…+i). Czyli: 
2 allele: (p+q)2 = p2 + 2pq + q2 
3 allele: (p+q+r)2 = p2 + 2pq + 2qr + 2pr + q2 + r2 

itd. Tab. Krzyżówka genetyczna dla szeregu 3 alleli. 

  
Geny sprzężone z płcią 
Płeć żeńska u ssaków warunkowana jest przez występowanie 2 chromosomów X, czyli 
samice posiadają 2 allele; płeć męska posiada tylko 1 allel umiejscowiony na chromosomie X, 
natomiast brak u niej homologicznego odcinka na chromosomie Y. W tym przypadku 
frekwencje genotypów u samic są zgodne z prawem H-W, natomiast u samców częstość 
cechy sprzężonej z płcią równa się częstości warunkującego ją allela. Z tego wynika, że 
częstość wystąpienia recesywnej cechy sprzężonej z płcią u kobiet (np. hemofilii) jest 
znacznie niższa (q2) niż u mężczyzn (q). 
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