
Tills generna skiljer oss åt 

Genetiska studier har gjort det möjligt att hitta skillnader mellan närbesläktade och tillsynes 
oskiljbara populationer. Ett exempel är mellan nordliga och sydliga lövsångare i Sverige. Ut-
seendemässigt skiljer de sig bara marginellt och de flesta traditionella DNA-sekvenser påvisar 
inga skillnader mellan dem. Ett undantag är en specifik sekvens vars nordliga och sydliga 
variant i stort sett är uppdelade mellan fjällbjörkskogen och övriga Sverige. Den geografiska 
uppdelningen tyder på att varianterna är knutna till anpassningar i olika miljöer. Sekvensen i 
sig verkar emellertid sakna funktion och tros snarare ha ”liftat med” när fördelaktiga mutatio-
ner har spridit sig i en bredvidliggande gen på samma kromosom. I denna studie försökte jag 
lokalisera den bredvidliggande genen under selektion och uppskatta hur stor region på samma 
kromosom som skiljer sig mellan de båda grupperna. Jag försökte också ta reda på om varian-
terna har uppkommit när lövsångarna invandrade till Skandinavien efter istiden eller om de 
existerade innan dess.  

Kromosomregionen som skiljer sig mellan nordliga och sydliga lövsångare var oväntat stor 
och omfattar flera gener. Ingen enskild gen gav indikation på att ha varit målet för selektion. 
En viktig felkälla är att eftersom genordningen baserar sig på en annan art, zebrafinken, kan 
omfattningen av den skiljande kromosomregionen vara annorlunda i lövsångaren. Resultatet 
tyder på att den i vilket fall måste omfatta minst två gener, vilket är ett stort område i sig. 
Varken de nordliga eller sydliga lövsångarna uppvisade ett genetiskt variationsmönster som är 
karakteristisk för nyligen spridda gener. Det verkar därför troligare att de olika fördelaktiga 
generna är gamla och kanske till och med äldre än de olika grupperna av lövsångare. Den skil-
jande kromosomregionen kan ha uppkommit genom att de miljöspecifika genvarianterna och 
den närmaste kromosomregionen inte har beblandat sig med varandra. Anledningen till detta 
är att resultatet skulle bli en variant som troligen inte skulle vara fördelaktig i någon av miljö-
erna. För andra, mer avlägsna delar av kromosomen, som inte är lokalt anpassade till fjäll-
björkskogen respektive övriga Sverige, kan blandning ske fritt. Detta skapar en kromosom 
med vissa delar som skiljer sig mycket mellan grupperna medan andra delar inte skiljer sig 
alls mellan dem. Små lokala, men betydelsefulla skillnader kan på så vis bevaras även om en 
art i många hänseenden kan betraktas som en enda population. 
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Adaptive divergence in the Willow Warbler Phylloscopus trochilus 

The willow warbler Phylloscopus trochilus occurs in Sweden with two subspecies that are 
indistinguishable in most genetic markers. An exception is the marker AFLP-ww1, which 
shows high genetic differentiation between the populations, presumably as the result of 
positive selection acting on a linked sequence. An earlier study attempted to localize the 
selected target by analyzing sequences that were situated close to AFLP-ww1 in the chicken 
genome and suggested that it most likely is situated within a short distance from the marker. 
In this study I used the gene order in the zebra finch and included more sequences to get a 
more accurate and finer scaled view of the selected chromosome region. In addition to 
estimating genetic differentiation for each sequence, I analyzed them for within-population 
signatures of positive selection, such as low genetic variation, a distorted frequency spectrum 
and elevated linkage disequilibrium.  

High values of genetic differentiation were found in a region spanning over 2 Mb and linkage 
disequilibrium followed a similar distribution in the all of the populations. There was no 
obvious difference in genetic variation or frequency spectrum between the populations. The 
wide region of differentiation could be explained by divergence hitchhiking in the two 
populations, which arises with reduced interbreeding between individuals that possess 
different alleles that are beneficial in one environment but not in another. The high linkage 
disequilibrium is probably an effect of immigrant alleles within the populations rather than 
being the result of positive selection. Future studies should use more markers in order to 
assess the limits of the highly differentiated region and to get a higher resolution of the values 
within it. They should also analyze if there is an altitudinal variation in allele frequency and 
whether this is consistent in other European populations.  
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