
GENETIKA POPULACÍ – ŘEŠENÉ PŘÍKLADY 
 
 
4. Organizace genetické variability 
 
PŘÍKLAD 4.1  
V populaci Drosophila melanogaster byly elfo analýzou zjištěny genotypové četnosti genu 
pro esterázu-6 v HW proporcích, tj. genotypové četnosti E6F/ E6F (dále zkráceně F/F):  
(0,3579)2  = 0,1281. (FS): 2x(0,3579)x(0,6421) =  0,4596 a (SS): (0,6421)2 = 0,4123. Vytvořte 
tabulku četnosti oplození podobnou jako je tab. 4.2 pro alely genu esterázy-6, za předpokladu, 
že platí všechny vlastnosti ideální populace HW modelu (především náhodné oplození ve 
velké populaci bez migrace, mutace a výběru). Vypočítejte genotypové četnosti očekávané v 
následující generaci a odpovídající alelové četnosti. 
 
Řešení: 
Četnosti oplození jsou: FF x FF (0,0164), FF x FS (0,1177), FF x SS (0,1056), FS x FS (0,2112) a SS 
x SS (0,1700). Genotypové četnosti v potomstvu jsou: (FF) 0,0164 + (0,1177/2) + (0,2112/4) = 0,1281, 
(FS) 0,1177/2 + 0,1056 + (0,2112/2) + (0,3790/2) = 0,4596, (SS) (0,2112/4) + (0,3790/2) + 0,1700 = 
0,4123. Všimněte si, že genotypové četnosti jsou stejné jako v rodičovské generaci. Alelové četnosti F 
a S jsou také stejné, tj. 0,3579 a 0,6421. 
 
 
PŘÍKLAD 4.2  
Z určité populace Drosophila melanogaster bylo izolováno 60 chromozomů. U 29 z nich bylo 
nalezeno čtyřnukleotidové restrikční místo pro enzym BanI, které se nachází uvnitř velkého 
intronu larválního transkriptu genu pro alkoholdehydrogenázu. Označíme přítomnost tohoto 
restrikčního místa na chromozomu jako B a nepřítomnost jako b. Vypočtěte očekávané 
genotypové četnosti BB, Bb a bb za předpokladů platnosti HW četností. Použijte rovnice pro 
Pnuc a Hnuc  k odhadu úrovně nukleotidového polymorfizmu u čtyř nukleotidů  na BanI místě. 
 
Řešení: 
p = 29/60 = 0,483 a q = 1-p = 0,517. Očekávané genotypové četnosti jsou: p2 = 0,234 (BB), 2pq = 
0,499 (Bb) a q2 = 0,267 (bb). Pro použití rovnic bude n=60, m=1, k=1, j=4, c1=c=29 a Σci

2=(29)2=841. 
Pnuc = [29 - 60(1-1)] / (4)(29) = 0,25. Pnuc se rovná 1/4 proto, že rovnice Pnuc odhaduje BanI 
polymorfizmus na základě jednonukleotidového polymorfizmu na jedné ze čtyř pozicí v restrikčním 
místě. Podobně Hnuc = [(60)(29) - 841] / [(4) (29)(59)] = 0,131. Všimněte si,  že je to přibližně čtvrtina 
četnosti heterozygotů Bb (2pq / 4 = 0,124), poněvadž v rovnici pro Hnuc předpokládáme, že na 
restrikčním místě nemůže být heterozygotnost ve  více než jednom nukleotidu. Shoda není přesná, 
poněvadž rovnice pro Hnuc také koriguje chyby vzorku. 
 
 
PŘÍKLAD 4.3  
U člověka existují krevní skupiny podobné systému MN, kontrolované jedním genem se 
dvěma alelami, S a s, kde lze také rozlišit všechny tři genotypy. U stejné populace o 1 000 
jedincích, u které byly zjišťovány výše uvedené údaje o krevních skupinách MN, byly 
zjištěny tyto genotypové četnosti v systému S/s:  99 SS, 418 Ss a 483 ss. Vypočtěte alelové 
četnosti S (p) a s (q) a pomocí testu χ2 zjistěte, zda se pozorované genotypové četnosti shodují 
s četnostmi očekávanými podle HW principu. 
 
Řešení: 



p = 0,308 a q = 0,692. Očekávané počty SS, Ss a ss jsou 94,86,  426,27 a 478,86. χ2 = 0,377 s jedním 
stupněm volnosti. Příslušná pravděpodobnost je asi 0,55, tzn., že není důvod k zamítnutí hypotézy o 
shodě s očekávanými HW proporcemi. 
 
 
PŘÍKLAD 4.4  
U Basků obývajících oblast Pyrenejí mezi Španělskem a Francií je dosud nejvyšší známá 
četnost alely d v systému Rh. V jedné studii u 400 Basků bylo 230 Rh+ a 170 Rh-. Vypočtěte 
alelové a genotypové četnosti a podíl heterozygotů mezi jedinci Rh+. Jaká je směrodatná 
odchylka odhadu q? 
 
Řešení: 
q = (170/400)1/2 = 0,65, p = 0,35 a genotypové četnosti DD, Dd a dd jsou 0,121, 0,454 a 0,425. Podíl 
Dd mezi jedinci Rh+ je 0,454 / (0,121+0,454) = 79 %. Směrodatná odchylka odhadu q = [(1-0,425) / 
(1600)]1/2 = 0,02. 
 
 
PŘÍKLAD 4.5  
Na jednom ostrově v jižním Pacifiku se vyskytují s vysokou četností lidé s dvěma řadami řas 
na očních  víčkách: 900 z 10 000 obyvatel. Jedná se o recesivní znak, distichiasis, podmíněný 
jedním autozomovým genem se dvěma alelami. Jaká je pravděpodobnost, že osoba 
s normálními řasami v této populaci bude homozygotně dominantní v daném genu? 
 
Řešení: 
900/10 000 = 0,09 = q2, z toho  q = 0,3;  p = 0,7. Dominantní homozygot p2 = 0,49. Četnost osob 
s normálním fenotypem: p2 + 2pq = 0,49 + 0,42 = 0,91. Pravděpodobnost homozygotů mezi osobami 
s normálním fenotypem: 0,49/0,91 = 0,538. 
 
 
PŘÍKLAD 4.6  
Kriminalisté se zabývali případem přepadení. DNA profil podezřelého muže z určité etnické 
skupiny se shodoval s DNA profilem analyzovaných čtyř repeticí na různých chromozomech  
z  materiálu získaného z místa činu, viz obrázek s uvedením populační četnosti v dané etnické 
skupině. 
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a) Ve kterých testovaných repeticích je osoba heterozygotní? 
b) Vypočtěte jaká je pravděpodobnost, že se DNA podezřelého bude shodovat s DNA 

pachatele.  
c) V uvedené etnické skupině je častý inbriding. Jak to ovlivní přesnost či spolehlivost použití 

DNA profilu k identifikaci osoby (pachatele)? 
 
Řešení: 
a) V repeticích 2 a 4. b) 0,22 x (2 x 0,3 x 0,7) x 0,12 x (2 x 0,4 x 0,2) = 0,04 x 0,42 x 0,01 x 0,16 = 
0,0000268. c) Muž může mít blízké mužské příbuzné, kteří nemohou být vyloučeni jako podezřelí. 
 
 
PŘÍKLAD 4.7  
V určité populaci myší bylo pozorováno štěpení v genu, který kontroluje zbarvení srsti. Myši 
genotypu BB a Bb jsou černé a bb hnědé. V první generaci po křížení různých fenotypů byly 
získány tyto fenotypové poměry: 
 
Rodiče:                   Potomci:  černá  hnědá  celkem 
černá x černá    619   45  664                                      
černá x hnědá    104   50  154                                      
hnědá x hnědá        0   25    25              
Celkem    723            120  843 
Určete, zda  potomstvo vykazovalo HW poměry. 
 
Řešení: 
Nejprve odhadneme q z četnosti recesivních jedinců: q = (120/843)1/2 = 0,3773. Snyderovy podíly 
budou: S1 = (0,3773/1,3773) = 0,2739 a S2 = S1

2 = (0,2739)2 = 0,0750. Z toho můžeme vypočítat 
očekávané počty černých a hnědých myší v potomstvu. Očekávané počty po křížení černá x černá jsou 
614 černých a 50 hnědých potomků a po křížení černá x hnědá 112 černých a 42 hnědých. χ2 test k 
testování shody pozorovaných a očekávaných fenotypů: χ1

2 =  (104-112)2 / 112 + (50-42)2 / 42 = 
2,0952. χ 2

2 = (619-612)2 / 614 + (45-50)2 / 50 = 0,5407.  Genotypy v populaci potomků jsou tedy v 
HW poměru. 
 
 
PŘÍKLAD 4.8  
Při studiu zastoupení melanických forem Biston betularia v silně znečištěném prostředí v 
okolí Birminghamu v Anglii bylo zjištěno, že těchto tmavě zbarvených forem je ve studované 
populaci 87 %. Vypočtěte v této populaci četnost dominantní alely podmiňující melanizmus a 
dále vypočtěte četnost tmavých forem heterozygotního genotypu. 
 
Řešení: 
Pozorovaná četnost recesivních homozygotů je 0,13, četnost recesivní alely je pak q = (0,13)1/2 = 0,36 
a p = 0,64. Četnosti dominantních homozygotů, heterozygotů a recesivních homozygotů jsou 0,41; 
0,46 a 0,13. Podíl tmavě zbarvených heterozygotních forem je 0,46/0,87 = 52,9 %. 
 
 
PŘÍKLAD 4.9  
Neléčená fenylketonurie (PKU) představuje těžkou formu mentální retardace. Onemocnění je  
podmíněno recesivní alelou v homozygotním stavu. V Evropě se toto postižení vyskytuje 
jedenkrát na 10 000 novorozenců. Vypočtěte četnost heterozygotů pro tento gen v dané 
populaci. 



 
Řešení: 
Četnost heterozygotů je 0,0198. Asi jeden člověk z 50 je přenašečem této recesivní alely. 
 


