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Selekteras MHC i varg? 
 
Den svenska gråvargspopulationen (Canis lupus) finns i mellersta Sverige och består 
av ungefär 200 djur, varav 20-30 reproducerande par.  På 1960-talet ansågs gråvargen 
vara utdöd i Sverige och det var först år 1978 som reproduktion upptäcktes. Dagens 
population härstammar från endast tre individer, vilket betyder att vargarna är gravt 
inavlade. Inaveln motsvarar idag full syskonparning eller mer! När en population är så 
liten och har så få reproducerande par, drabbas den ofta av inavelsdepressioner, vilket 
är ett resultat av det som biologer kallar för minskad individuell heterozygoti. En 
heterozygot individ uttrycker olika varianter av samma gen och en homozygot individ 
uttrycker endast en variant. I den skandinaviska vargpopulationen påverkar inaveln 
t.ex. reproduktionsframgången negativt. I min studie har jag undersökt om individer 
som är heterozygota för vissa gener involverade i immunförsvaret selekteras.  
 
Vargens immunförsvar styrs, precis som vårt, av en mängd gener. Ett av de 
genkomplex som ingår är MHC (major histocompatibility complex). De produkter 
som MHC-generna kodar för binder antigener, vilka är kroppsfrämmande ämnen 
härrörande från exempelvis bakterier eller parasiter. Varje MHC-produkt kan endast 
känna igen och binda vissa sorters antigener. Eftersom heterozygota individer har 
flera olika varianter av generna, kan dessa känna igen och förstöra fler skadliga 
partiklar än vad homozygota individer kan. Heterozygota individer har alltså ett bättre 
immunförsvar och överlever därför lättare än homozygota individer. Heterozygota 
individer sägs i detta sammanhang ha högre fitness än homozygota individer. 
 
Upprätthållandet av MHC-heterozygotin sker ofta genom balanserande selektion. 
Heterozygota individer selekteras framför homozygota individer, dvs. deras 
egenskaper ger bättre överlevnad, varefter de kan reproducera sig och föra 
egenskapen vidare. Dock menar vissa forskare att balanserande selektion inte på ett 
effektivt sätt upprätthåller heterozygotin i små populationer. Trots detta är 
heterozygotin hos de skandinaviska vargarna högre än vad som är förväntat i 
förhållande till inavelsgraden. Tidigare studier har visat att det i populationen finns ett 
överskott av individer som är heterozygota för MHC men detta tros inte bero på 
selektion utan är en effekt av en nytillkommen variant av en MHC-gen.  
 
I denna studie undersökte jag om balanserande selektion påverkar MHC i den 
skandinaviska vargpopulationen. Jag undersökte om det förekom fler heterozygota 
individer än vad som kan förväntas om slumpen får råda. Till skillnad från föregående 
studier hade jag ett mer komplett data-set. Jag hade även tillgång till information i 
form av släktträd och så kallade fitnessfaktorer och kunde därför även undersöka om 
heterozygota individer lyckades reproducera sig i större utsträckning än homozygota. 
Mina resultat gav inga tydliga bevis för att MHC selekteras, dock vissa indikationer. 
Det fanns ett överskott av heterozygota individer men heterozygotin ökade efter det 
att den nya varianten av genen tillfördes populationen. Det fanns ingen skillnad i 
reproduktionsframgång mellan heterozygota och homozygota individer. För att 
heterozygotin ska öka mer krävs det troligtvis att fler varianter av MHC-generna 
tillförs populationen. Detta kan ske t.ex. genom att vargar från andra populationer 
lyckas ta sig till den skandinaviska populationen och reproducera sig.  
 
Handledare: Staffan Bensch & Mikael Åkesson 
Examensarbete 30 hp i biologi 2010 
Ekologiska institutionen, Lunds universitet 



Anna Södergren 
 

  
 

 
 
 
 

Balancing selection on the Major Histocompatibility Complex in 
Scandinavian Grey Wolf? 

 
Abstract 
   
The major histocompatibility complex (MHC) is a linked cluster of genes involved in 
the adaptive immune system and essential in the recognition and regulation of 
immune response. Genetic diversity at these genes may be of great importance for 
both individual health and population viability. Heterozygote individuals will 
potentially cope with a wider range of antigens and thus likely have a higher fitness 
than those that are homozygous. The population of grey wolfs (Canis lupus) in 
Scandinavia is highly inbred with a small effective population size. Even so, studies 
have indicated that individual genome-wide heterozygosity does not decrease as much 
as expected from the level of inbreeding. The maintenance of MHC variation is in 
general thought to be driven by balancing selection, however previous studies have 
stated that this is not the case in the Scandinavian wolf population.  
 
In this study I further investigated if balancing selection acts on the population by 
studying deviation in MHC genotype frequencies from those expected when a 
population is in Hardy-Weinberg equilibrium. I also studied how breeding success 
related to genotypic state. My result showed a non-significant excess of heterozygous 
individuals. When dividing the sample into cohorts, there was a relatively large 
variation in the amount of deviation from Hardy-Weinberg equilibrium. A sudden 
excess in observed number of heterozygotes in the cohorts 1996-2000 coincides with 
the re-introduction of a lost allele from an immigrated male in 1991. I saw no 
association between breeding success and heterozygosity of individuals. There were 
still some indications that balancing selection acts on the population, such as very 
stable allele frequencies which did not vary much over time. This is not expected in a 
population strongly under influence by genetic drift. However, if this is a result from 
selection or the absence of genetic drift can not be said without further investigations.   
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