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Hoe reken ik allelfrequenties in populaties uit? 

 

Voorbeeldvraag: 

In de populatie koolmezen van Wassenaar komt een bepaald gen voor met twee allelen: B en b. Alle 

koolmezen zijn door onderzoekers gegenotypeerd en daar kwam de volgende verdeling uit: BB 326, 

Bb 521 en bb 124. Wat is de allelfrequentie van B en b? 

 

Let op: 

Een dergelijke vraag kan het antwoord vragen als percentage (%), als deel (waarbij maximum is 1) of 

als breuk. Soms mag je afronden, soms niet. Let goed op wat er van je gevraagd wordt. 

 

Uitwerking: 

Aantal aanwezige allelen in de populatie: 326+326+521+521+124+124 = 1942 

Aantal keer B = 326+326+521 = 1173 

Aantal keer b = 124+124+521 = 769 

 

Frequentie:  alle allelen  = 1942   = 100%   = 1 

  B   = 1173/1942  = 60.4%  = 0.60 

  b   = 769/1942  = 39.6%  = 0.40 

 

Je kunt er ook alleen 1 uitrekenen want p + q = 1, dus als je B weet, weet je ook b. 

 

Oefenvragen: 

 

1. Een populatie heeft 1000 individuen. De populatie bestaat uit:  90 individuen homozygoot 

voor  het A allel (AA genotype)  490 individuen homozygoot voor het a allel (aa genotype) en  

420 heterozygoten (Aa genotype) . Bereken de allelfrequenties van A en a in deze populatie.    

 

2. Bij een studie naar bloedgroepen in een populatie werd de volgende genotypische verdeling 

gevonden: 1101 waren IAIA, 1496 waren IAIB en 503 waren IBIB. Bereken de allelfrequenties 

van IA en IB. 

 

3. Een wetenschapper onderzoekt een polymorfisme in de allelen van het gen voor het eiwit 

Lactaat Dehydrogenase (LDH). Zij vond de volgende genotypische frequenties: AA = 0.080, 

Aa=0.280 en aa=0.640. Bereken de allelfrequenties voor A en a in deze populatie. 

 

 

Hoe bereken ik de genotypische frequenties als de allelfrequenties gegeven zijn? 

Voorbeeldvraag: 

In de populatie koolmezen van Wassenaar komt een bepaald gen voor met twee allelen: B en b. De 

allelfrequenties zijn B = 0.4 en b = 0.6. Als de populatie 750 vogeltjes bevat, hoe zijn de genotypes 

dan verdeeld over deze vogeltjes? Je mag aannemen dat er geen selectiedruk is op dit gen. 
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Uitwerking: 

Hiervoor heb je de regel van Hardy-Weinberg nodig: 

 
p2 + 2pq +q2 = 1 
 

AA = p2   dus, AA = 0.42  =0.16 

Aa = 2pq dus, Aa = 2 * 0.4 * 0.6 =0.48 

Aa = q2  dus, aa = 0.62  =0.36 

 

Het totaal moet 1 zijn dus je kunt jezelf goed controleren op fouten!!! 

Daarna ga je populatiegrootte er in verwerken: 

 

AA = 0.16*750= 120 vogels 

Aa = 0.48*750= 360 vogels 

Aa = 0.36*750= 270 vogels 

 

Als je het op een simpelere manier wilt zien in een kruisingsschema: 

B=0.4 

b=0.6 

     A  a  

AA 

.4 x .4 

Aa 

.4 x .6 

Aa 

.4 x .6 

aa 

.6 x .6 

 

Bereken hoeveelheden: 

AA = _0.16_ (0.4x0.4)  x  750 

Aa = _0.48_ (0.4x0.6  +  0.4x0.6)  x  750 

aa= __0.36_ (0.6x0.6)  x  750 

 

Oefenvragen: 

 

4. Een populatie heeft 1000 individuen. De allelfrequenties van A en a in deze populatie zijn 

0.36 en 0.64 respectievelijk. Bereken de frequentie waarmee de genotypes voorkomen.    

 

5. Een wetenschapper onderzoekt een polymorfisme in de allelen van het gen voor het eiwit 

Lactaat Dehydrogenase (LDH). De grootte van haar onderzoeksgroep was 760 individuen. Zij 

vond de volgende allelfrequentie verdeling: A = 0.8, en a=0.2 Bereken de genotype 

frequenties in deze populatie. 

 

6. Bij een studie naar bloedgroepen in een populatie van 20.000 mensen werden de volgende 

allelfrequenties  gevonden: 0.2  IA, 0.3 IB en 0.5 i. Bereken de frequenties van alle mogelijke 

genotypes IA IA , IAi, IAIB, IBIB , IBi, en ii. 

A 

a 
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Een stapje verder: Hoe los ik vraagstukken op waarin de problematiek door de 

verschillende generaties in een populatie heen loopt? 

 

Voorbeeldvraag: 

Een bepaalde vorm van albinisme berust op een afwijking van een enkel gen. Het allel voor deze 

vorm van albinisme is recessief ten opzichte van dat voor normale pigmentatie. De frequentie van dit 

allel voor deze vorm van albinisme is in een populatie 0.01. Twee ouders met normale pigmentatie 

uit de desbetreffende populatie krijgen een kind. Er wordt vanuit gegaan dat er geen mutaties 

optreden. Bereken nauwkeurig (zonder afrondingen) hoe groot de kans is dat dit kind deze vorm van 

albinisme heeft. 

 

Uitwerking: 

 p + q = 1 

 q = 0.01 dus p =0.99 

Als het kind ziek is, en de ouders allebei normaal,  moeten de ouders Aa * Aa zijn. 

Je moet in het antwoord de kans meenemen dat de ouders ALLEBEI Aa zijn. 

 

p2 + 2pq +q2 = 1 

als p = 0.99 

dan AA = 0.99*0.99 =0.98 

en Aa = 2*0.99*0.01 = 0.0198 

De frequentie in populatie is dus: AA = 0.98, Aa = 0.0198, aa = 0.001 

 

Ouders AA of Aa:  

ouder 1: kans op Aa: 

 AA + Aa = (0.98+0.0198)= 0.9998 =100% 

Kans op Aa = 0.0198/0.9998 = 0.0198  

Ofwel: Aa/(AA+Aa) (en dat is hetzelfde als 2pq/( p2 + 2pq)) 

 

Maar je hebt 2 ouders, die ieder een 0.0198 kans hebben om Aa te zijn. 

Daarom: 0.0198*0.0198 = 0.000392 

Als die ouders eenmaal allebei Aa zijn (kans = 0.000392) dan hebben zij met zijn tweeën 0.25 (25%) 

kans om een aa kind te krijgen . 

 

Het uiteindelijke antwoord is dus  0.000392 * 0.25 =0.000098 

 

Oefenvraag: 

 

1. Een vrouw is heterozygoot voor het gen voor bruin dan wel blond haar (Bb). Zij heeft dan ook 

bruin haar. Zij krijgt kinderen met een bruinharige man. Het stel wil het allerliefst een kind 

met blond haar. De frequentie van B en b in de populatie zijn 0.6 en 0.4. Wat is de kans dat 

dit kind blond haar heeft? 
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Antwoorden: 

 

1. A = 0.30 en a = 0.70 

2. IA = 0.60 en IB = 0.40 

3. A = 0.22 en a = 0.78 

4. AA=0.13*1000 Aa=0.46*1000 aa=0.41*1000 

5. AA=0.64*760 Aa=0.32*760 aa=0.04*760 

6. Deze is wat lastiger want je hebt hier ineens te maken met drie allelen op hetzelfde locus.  

 

Als je nu alles in een kruisingsschema zet: 

 

  IA  IB   i 

I
A
 I

A 

.2 x .2 

I
A
 I

B 

.2 x .3 

I
A
i 

.2 x .5 

I
A
 I

B 

.2 x .3 

I
B IB  

.3 x .3 

I
B
i 

.4 x .5 

I
A
i 

.2 x .5 

I
B
i 

.3 x .5 

ii 

.5 x .5 

 

Of in de formule: 

p2 + 2pq +q2 +2pz + 2qz +z2 = 1 
 

Gegeven was: p = 0.2  IA, q = 0.3 IB en z = 0.5 i , dus:

IA IA = 0.04*20000 = 800 

IAIB=0.12*20000 =2400 

IBIB =0. 09*20000 = 1800 

IAi=0.2*20000 = 4000 

IBi=0.3*20000 =6000 

 ii=0.25*20000 = 5000

 

7. De man is BB of Bb. Je moet de kans berekenen dat hij Bb is.  

 

p2 + 2pq +q2 = 1 

als p = 0.6 

dan BB = 0.6*0.6 =0.36 

en Bb = 2*0.6*0.4 = 0.48 

De frequentie in populatie is dus: BB = 0.36, Bb = 0.48, bb = 0.16 

Vader is BB of Bb:  kans op Bb: BB + Bb = (0.36+0.48)= 0.84 =100% 

Kans op Bb = 0.48/0.84 = 0.57,  

Kans op BB is dus 1-0.57=0.43  

Vader *Moeder = 0.57 * 1 (100% kans dat ze Bb is want dat is gegeven) 

Kind blond: Als Bb * Bb dan 25% (dus 0.25) zal bb zijn. 

 

Het uiteindelijke antwoord is dus: 0.57*0.25 = 0.1425 ofwel 14.25% 

IA 

IB 

i 


