
WRIGHT-FISHER EVOLUTIE

Begeleider: Frank den Hollander

In de populatiegenetica wordt bestudeerd hoe stukjes DNA op een gegeven
locus – genaamd “alleles” – evolueren van generatie tot generatie. Een een-
voudig maar belangrijk model daarbij is het zgn. Wright-Fisher model voor
neutrale evolutie, dat als volgt is gedefinieerd.

De populatie bestaat uit N individuen, die elk één van twee verschillende
typen alleles kunnen dragen, A1 en A2. Op tijdstip n = 0 (het label van
de nulde generatie) wordt aan elk individu een type toegekend naar keuze
(deterministisch of toevallig). Op tijdstippen n = 1, 2, . . . (de labels van
de opeenvolgende generaties) kiest elk individu volkomen willekeurig een in-
dividu uit de populatie en neemt daarvan het type over (een individu mag
daarbij zichzelf kiezen). Dit heet “asexuele” reproductie.

Zij Xn het aantal individuen van type A1 in generatie n. Dan is X = (Xn)∞n=0

een Markovketen met toestandsruimte Ω = {0, 1, . . . , N} en overgangskansen

pij =

(

N

j

) (

i

N

)j (

N − i

N

)N−j

, i, j ∈ Ω.

In dit project zullen we de eigenschappen van X besturen in de limiet N →
∞, zowel voorwaarts als achterwaarts in de tijd. De volgende vragen staan
centraal:

I. Voorwaarts:

(1) Hoe lang duut het voordat één van de twee typen uitsterft (‘extinctie’)?

(2) Gegeven de startaantallen, met welke kans sterft type A1 uit?

(3) De volgende schalingseigenschap geldt:
(

N−1 XbNtc

)

t≥0
=⇒ (Yt)t≥0,

waar de convergentie geldt in de zin van stochastische processen, en de
limiet de zgn. Wright-Fisher diffusie is. De limiet heeft interessante



eigenschappen, i.h.b. het is “duaal” aan een geboorte-sterfte proces,
waardoor de momenten van Yt handig kunnen worden uitgerekend. De
vraag is: Hoe bewijzen we de convergentie, en hoe identificeren en
bestuderen we de limiet?
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Een achterwaartse boom voor N = 6 and n = 5.
Tijd loopt horizontaal van rechts naar links.

II. Achterwaarts:

(4) Het WF-model kan grafisch worden weergegeven door de verbindingen
tussen de individuen in elke generatie en de vorige aan te geven met
lijntjes. Bij een gegeven verdeling van A1 en A2 over de individuen op
tijdstip n = 0 kan via deze lijntjes de verdeling op elk later tijdstip
worden afgelezen. De vraag is: Hoe zijn de individuen in een “achter-
waartse boom” met elkaar verbonden? Dit leidt tot het definiëren van
de zgn. Kingman coalescent, die een centrale rol speelt in de moderne
populatiegenetica. We zulen de eigenschappen hiervan bestuderen.



(5) Hoe lang geleden leefde de “meest recente gemeenschappelijke voorou-
der” van de hele populatie (d.w.z. hoe ver terug ligt de wortel van de
totale familieboom van een gegeven tijdstip)? Wat is de kansverdeling
van de diepte van deze boom voor grote n en hoe evoleert die wanneer
n groeit?

Afhankelijk van hoe het project zich ontwikkelt, kan gekeken worden naar
een uitbreiding van het WF-model waarbij in elke generatie de typen A1 en
A2 “spontaan in elkaar muteren” met overgangskansen u, respektievelijk, v.
Met name de limiet N → ∞ waarbij u = u(N) = q/N en v = v(N) = r/N
met q, r ∈ (0,∞), de zgn. zwakke mutatielimiet, is interessant.


