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Lühendid 
 

ADT – admixture disequilibrium test, populatsioonide segunemise tasakaalutuse test, 

populatsioonide segunemise poolt põhjustatud LD hindamiseks kasutatav meetod 

bp – base pair, aluspaar 

CEPH – Centre d'Etude du Polymorphisme Humain 

CEU – Põhja- ja Lääne-Euroopa põlvnemisega Ameerika Ühendriikide Utah osariigist pärit 

elanike populatsioon 

EHH – extended haplotype homozygosity, laiendatud haplotüübi homosügootsus, 

mitmelookuselisel LD kaardistamisel kasutatav meetod 

FGT – four gamete test, nelja gameedi test, htSNPde leidmiseks kasutatav meetod 

gtSNP – group tagging SNP, SNPdest koosnevat LD gruppi iseloomustav SNP 

HRR – haplotype relative risk, haplotüübi suhteline risk, LD uuringutest kihistatuse efekti 

eemaldamiseks mõeldud meetod 

htSNP – haplotype tagging SNP, haplotüüpi iseloomustav SNP 

kb – kilo base, tuhat aluspaari 

LD – linkage disequilibrium, alleelne aheldatus 

MAF – minor allele frequency, vähimesinevate alleelide sagedus 

PCA – principal components analysis, peakomponent analüüs, tagSNPde leidmiseks 

kasutatav meetod 

RFLP – restriction fragment lenght polymorphism, restriktsioonifragmendi pikkuse 

polümorfism, kasutatakse markerina 

SNP – single nucleotide polymorphism, ühe nukleotiidi polümorfism, kasutatakse 

markerina 

STR – short tandem repeat, mikrosatelliitjärjestus, kasutatakse markerina 

tagSNP – tagging SNP, teatud hulka SNPsid iseloomustav SNP 

TDT – transmission disequilibrium test, modifitseeritud HRR meetod 

VNTR – variable number of tandem repeat, minisatelliitjärjestus, kasutatakse markerina 
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Sissejuhatus 
 

Peale inimgenoomi täieliku järjestuse avaldamist Inimgenoomi Projekti (Human 

Genome Project) ja Celera Genomics-i poolt 2001. aastal on järjest enam diskuteeritud 

individuaalse geeniteraapia ning genoomi sekveneerimise võimaluste üle. Kuid enne 

geeniteraapia rakendamist tuleb teada inimesel juba esineva või potentsiaalse haiguse 

geneetilist tagapõhja. 

Haiguste ning erinevate lookuste vaheliste seoste leidmiseks kasutatakse lisaks 

aheldusanalüüsile järjest enam assotsiatsioonianalüüsi, mis töötab põhimõttel, et 

võrreldakse haigete indiviidide ja kontrollide (terved indiviidid) geneetilisi järjestusi ning 

tehakse kindlaks nendes esinevad sarnasused ja erinevused. Kuna inimgenoom erineb 

indiviidide vahel umbes 0,1% ulatuses, siis kasutatakse assotsiatsioonianalüüsil ühe 

nukleotiidi polümorfisme (teisendeid) ehk SNPsid. Terve inimgenoomi iseloomustamiseks 

vajaminevate SNPde arvuks on välja pakutud 10 - 30 miljonit, mis on ligi 100 - 300 korda 

vähem kui ca 3 miljardit inimese genoomis sisalduvat aluspaari. Teatud osa SNPdest – nn 

tagSNPd, kirjeldavad aga ka nendega aheldunud SNPsid. TagSNPde arvuks on ennustatud 

ca 600 000 - 1 000 000. TagSNPde kasutamine vähendaks kogu inimgenoomi 

sekveneerimise hinda 3000 - 5000 korda. 

TagSNPde valimiseks kasutatakse erinevaid meetodeid, mis põhinevad näiteks 

aheldusgruppidel või haplotüüpidel ehk teatud SNPde koospäranduvatel 

kombinatsioonidel. SNPde ning selle käigus haplotüüpide kindlaks tegemiseks loodi 2002. 

aastal rahvusvaheline HapMap projekt, mille lõppeesmärgiks on koostada 

inimpopulatsioonides esinevate SNPde ning haplotüüpide täpne kaart.  

Käesoleva töö eesmärgiks on anda valikuline ülevaade erinevatest 

assotsiatsioonianalüüsil tagSNPde leidmiseks kasutatavat meetoditest ning teostada nelja 

meetodi võrdlus.  
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1. Geneetilised markerid 
 

1.1. Restriktsioonifragmendi pikkuse polümorfism (RFLP) 
 

Kuigi kahe, ühest liigist pärit indiviidi DNA on praktiliselt identne, leidub alati 

erinevusi DNA järjestuses. Need erinevused aluspaaride paiknemises võivad luua uusi 

lõikamiskohti resktriktsiooni ensüümidele. Seda põhimõtet kasutatakse 

restriktsioonifragmendi pikkuste analüüsil, et lõigata DNAd spetsiifilistest 4 - 6 aluspaari 

pikkustest resktriktsiooni ensüümide äratundmissaitidest (Dowling jt., 1990). DNA proove 

lõigatakse ühe või mitmete erinevate restriktsiooni ensüümidega ning saadud fragmendid 

lahutatakse molekulmassi järgi geelelektroforeesil (Avise, 1994). Fragmentide pikkuste 

erinevused tulenevad DNAs toimunud aluspaaride asendustest, lisandumistest, 

deletsioonidest või ümberkorraldustest (Avise, 1994). Nii sobivad RFLPd (restriction 

fragment lenght polymorphism) kõige paremini liigisiseste erinevuste ning lähedalt seotud 

süstemaatiliste üksuste uurimisteks.  

 

1.2. Minisateliitjärjestus (VNTR) 
 

VNTRid (variable number of tandem repeat) ehk minisatelliitjärjestused koosnevad 

14 - 500 aluspaari pikkustest kordusjärjestustest (Lander jt., 2001). VNTRid on 

mitmealleelsed markerid, väga polümorfsed ning nende järjestuste korduste arv varieerub 

suuresti. Analüüsimiseks sobivad VNTRi fragmendid suurusega 50 - 1500 aluspaari. 

Keskmiselt leidub neid mõne tuhande aluspaari tagant, kuid nad ei ole üle genoomi 

ühtlaselt jaotunud, vaid on tavaliselt klasterdunud kromosoomi telomeersetesse otsadesse. 

VNTR järjestusi identifitseeritakse sarnaselt RFLPdega, kasutades endonukleaase, 

elektroforeesi ning tulemuste visualiseerimiseks southern blot meetodit, millega on näha 

indiviidi spetsiifilisi unikaalseid band-e. VNTRe kasutatakse (PCR amplifikatsiooniga) nii 

DNA fingerprinting-ul kui ka kohtumeditsiinis (Schneider, 1997). 
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1.3. Mikrosateliitjärjestus (STR) 
 

STRid (short tandem repeat) ehk mikrosatelliitjärjestused koosnevad 1 - 13 

aluspaari pikkustest kordusjärjestustest, mille korduste arv võib ulatuda sadadesse (Lander 

jt., 2001). Võrreldes VNTRdega, on STRid genoomis palju ühtlasemalt paigutunud. 

Markeriteks sobivad STRid hästi, sest nad on polümorfsed, mitmealleelsed ning laialt 

levinud. Genotüpiseerimisel ning assotsiatsioonianalüüside läbiviimisel kasutatakse 

sagedasti „CA“ ning „ACTT“ järjestusi. Tavaliselt kasutatakse 250 - 300 aluspaari 

pikkuseid (korduste) fragmente, mida analüüsitakse sarnaselt RFLPdega ning mis sobivad 

hästi kehva kvaliteediga või osaliselt lagunenud DNA analüüsiks (Schneider, 1997). Lisaks 

ei vaja STR tehnika proovide ettevalmistamiseks ja amplifitseerimiseks palju aega, mis teeb 

analüüsi kiireks ja lihtsaks. Kohtumeditsiinis kasutatakse STR markereid väga efektiivselt 

nii kurjategijate DNA tuvastamisel kui ka sugulussuhete selgitamisel (Schneider, 1997). 

 

1.4. Ühe nukleotiidi polümorfism (SNP) 
 

SNPd (single nucleotide polymorphism) on ühe nukleotiidi polümorfismid 

(teisendused) genoomses DNAs, millede minimaalne vähemesinevate alleelide 

esinemissagedus (MAF, minor allele frequency) uuritavas populatsioonis on üle 1% 

(Brookes, 1999). Maksimaalseks võimalikuks alleelide arvuks on neli. Collins jt. (1997) 

järgi on 90% inimgenoomi polümorfismidest SNPd. Tavaliselt on tegu dialleelsete 

SNPdega, inimese puhul on kolme- või neljaalleelsed SNPd haruldased. SNPde hulka ei 

loeta tavaliselt insertsioone ja deletsioone. SNPde ennustatav koguarv jääb seniavaldatud 

andmete põhjal 1 x 107 ja 3 x 107 vahele (Tabel 1.). Suurimaks SNPde andmebaasiks 

peetud – dbSNP (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP) versioonis 124 (9. jaanuar 

2005) on inimese genoomis kaardistatud 10 054 521 SNPd, millest 50,27% (5 054 675) on 

valideeritud SNPd. HapMap-i (http://www.hapmap.org) (vt peatükk 3.3.) avaliku 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP
http://www.hapmap.org
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andmebaasi 16. versioonis (1. märts 2005) on praeguseks genotüpiseeritud 4 196 970 

SNPd. 

 
Tabel 1. SNPde eeldatav esinemine ning iseloom inimpopulatsioonis (Kruglyak ja 
Nickerson, 2001). 
 

Vähemesinevate 
alleelide sagedus 

SNPde eeldatav 
arv (miljonites) 

SNPde eeldatav sagedus 
(1 SNP / aluspaari kohta) 

1% 11,0 290 

5% 7,1 450 

10% 5,3 600 

20% 3,3 960 

30% 2,0 1570 

40% 0,97 3280 

 
Üle genoomi tehtud uuringud on näidanud SNPde keskmiste esinemissageduste 

vahel regiooniti kuni 100 kordseid erinevusi (Guillaudeux jt., 1998; Horton jt., 1998; 

Nachman jt., 1998) ning mitte kõik nendest SNPdest ei ole vähima alleeli sagedusega üle 

1%. Kui vähemesineva alleeli sageduseks võtta >10%, siis tuleb üks SNP iga 600 aluspaari 

kohta (Kruglyak ja Nickerson, 2001) ning kui keskmise inimese geeni pikkuseks on Lander 

jt (2001) ja Venter jt (2001) järgi ~27 kb, siis teoreetiliselt oleks ühe sellise geeni 

iseloomustamiseks vaja ~50 SNPd. 

Tänu madalale muteerumissagedusele ja juhusikule nukleotiidide asendumisele 

(Crow, 1995; Li jt., 1996) on SNPd stabiilsemad (ühe põlvkonna kohta toimub umbes 10-8 

aluspaari teisendust, tekib juurde 1 - 10 potentsiaalset SNPd) kui mikro- ja minisatelliidid, 

kuid samas on nendes sisalduv infohulk väiksem (vähem alleele). Enamus SNPdest, 85% 

on iseloomulikud kõigile inimesetele, 15% on aga populatsioonide vahelisi erinevusi 

(Barbujani jt., 1997). Tihtipeale esinevadki erinevused pigem populatsioonide siseselt kui 

populatsioonide vaheliselt. 

Nagu mitmed uurimistööd on näidanud, võivad SNPd olla väga kasulikud erinevate 

geneetiliste ning keskkonna riskifaktorite koostoime poolt põhjustatud komplekshaiguste 
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kindlaks tegemisel ja uurimisel (Kruglyak, 1997), populatsioonigeneetikas (Chakravarti, 

1999) ning individuaalsete ravimite loomisel (Housman ja Ledley, 1998). 
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2. Linkage Disequilibrium ehk alleelne aheldatus 
 

2.1. Mõiste 
 

Linkage Disequilibrium (LD) ehk alleelne aheldatus või ahelduse tasakaalutus on 

kromosoomi erinevates lookustes asuvate, (enamasti) üksteise lähedal paiknevate alleelide 

omavaheline mittejuhuslik assotsiatsioon (Joonis 1.) (Goldstein, 2001; Ardlie jt., 2002), 

mille sagedus on suurem kui juhusliku lahknemise korral. 

 

 
Joonis 1. LD põhimõte. Alleelide a1 ja a8 vaheline täielik LD (sinine) 
vanempopulatsioonis (P). Alleelidevaheline  rekombinatsioon (punane) järeltulevates 
põlvkondades (G1 - G4) vähendab järjest LD ulatust. 
 

LD ulatus erinevates lookustes on väga varieeruv, seda nii populatsioonide siseselt 

kui ka vaheliselt (Boehnke, 2000; Jorde, 2000; Pritchard ja Przeworski, 2001). Samuti 

varieerub LD ulatus regiooniti kromosoomides (Rieder jt., 1999; Moffatt jt., 2000; 

Templeton jt., 2000). Arvutisimulatsioonidega on ennustatud maksimaalseks LD ulatuseks 

kuni 3 kb (Kruglyak, 1999), mida on tõestatud ka mitmete empiiriliste uurimustega 

(Dunning jt., 2000; Stephens jt., 2001). Samas on mõnede regioonide uuringud näidanud 

LD ulatuseks 50 - 100 kb (Collins jt., 1999; Taillon-Miller jt., 2000; Reich, D. E. jt., 2001) 

ning isegi kuni 500 kb (Jorde jt., 1994; Abecasis jt., 2001). 
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2.2. LDd mõjutavad tegurid 
 

Peale peamiste LD määra mõjutajate – mutatsiooni ja rekombinatsiooni, mõjutavad 

LDd, otseselt või kaudselt, veel järgmised tegurid: 

 

1) Geenitriiv – kirjeldab geenide ja haplotüüpide sageduste muutusi populatsioonides 

põlvkondade vältel. Ilmneb kõige paremini väikestes populatsioonides. Väiksed ja 

stabiilsed populatsioonid sobiksid väga hästi haiguste kaardistamiseks, sest triiv nendes 

populatsioonides suurendab LD ulatust ning haruldasemad haplotüübid kaovad, tuues esile 

selged erinevused kontrollgrupi ja analüüsitava grupi alleelide sageduste vahel (Terwilliger 

jt., 1998). 

2) Populatsiooni kasv – kiire populatsiooni kasv alandab LD määra, sest väheneb ka 

geenitriiv. 

3) Migratsioon või erinevate populatsioonide segunemine – algselt on LD 

proportsionaalne alleelide sageduste erinevusega populatsioonide vahel, ning ei ole seotud 

markerite vahelise kaugusega. Järeltulevates põlvkondades hajub nn tehislik LD 

aheldumata markerite vahel kiiresti, samas kui lähedalasuvate markerite LD määra hakkab 

aeglaselt vähendama rekombinatsioon. Teoreetiliselt oleks võimalik sellist põhimõtet 

rakendades, väheste markerite abil kindlaks teha haigusi põhjustavaid geene 

hübriidpopulatsioonides (Chakraborty ja Weiss, 1988). Paraku sõltub aga selle meetodi 

täpsus suuresti ajast, mis on möödunud populatsioonide segunemisest ning haigus(t)e 

alleelisageduste erinevustest vanempopulatsioonides  

4) Populatsiooni struktuur – LD määra mõjutavad oluliselt alampopulatsioonid. 

Arabidopsis thaliana-ga 2002. aastal tehtud uurimustöös näitas (Nordborg jt., 2002), et 

ülisuur inbriiding tekitab kõrge tasemega LD määra, kaotamata oluliselt variatsioonide 

arvus. 

5) Looduslik valik – võib LD ulatust mõjutada kahte moodi. Esimesel juhul võib 

haplotüüp, mis eemaldab eelistatud tunnuse, populatsioonis fikseeruda (Parsch jt., 2001; 
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Verrelli ja Eanes, 2001; Wang, W. jt., 2002). Samuti võib LDd tõsta selektsioon kahjuliku 

haplotüübi vastu. Teisel juhul mõjutab LDd samas kromosoomis paikneva kahe või enama 

lookuse alleelide kombinatsioonide epistaatiline suhe (Cannon, 1963). See viib teatud 

alleelide aheldatuseni erinevates lookustes. 

6) Rekombinatsiooni erinevad kiirused – rekombinatsiooni kiirused varieeruvad 

genoomisiseselt kordades. On võimalik, et rekombinatsioon on jaotunud kõrge määraga 

hotspot-ideks (väike LD) ning madala määraga kohtadeks, kus on kõrge LD. 

7) Mutatsiooni erinevad kiirused – mõnedel, näiteks CpG dinukleotiidides paiknevatel, 

SNPdel võib olla kõrge mutatsiooni määr, kuid madal LD (või üldse puudub) lähedal 

asuvate markeritega, isegi ajaloolise rekombinatsiooni vaesetes osades. 

8) Geeni konversioon – meioosis toimuva geeni konversiooni käigus kandub üks 

lühike kromosoomi lõik üle teisele kromosoomile. Põhimõtteliselt sarnaneb geeni 

konversioon kahe lähestikku toimuva rekombinatsiooni sündmuse või tagasipöörduva 

mutatsiooni LD ulatust vähendavale mõjule. Erinevate uurimustega (Ardlie jt., 2001; Frisse 

jt., 2001; Quintana jt., 2001) on näidatud, et geeni konversiooni määrad inimese genoomis 

on kõrged ning mõjutavad LD ulatust lähestikku paiknevate markerite vahel. 

 

2.3. LDd hindavad parameetrid 
 

LD määra hindamiseks kasutatakse mitmeid parameetrid, milledest 

enimkasutatavad (|D'|, r2, δ, d, Q) on Lewontin-i (1964) poolt avaldatud parameetri D 

tuletised ning erinevad üksteisest ainult nimetaja poolest (Devlin ja Risch, 1995). On 

näidatud, et parameetrite õige valik on tähtis, sest sellest sõltub meetodi täpsus ning 

tulemuste usaldusväärsus (Devlin ja Risch, 1995). Allkirjeldatud parameetrid (D, |D'|, r2, δ, 

d, Q) mõõdavad kahe lookuse – marker lookuse, kus asuvad kaks markeralleeli (A1, A2) 

ning haigus lookuse, kus asuvad haiguslik ja normaalne alleel – vahelist LDd. 

Populatsiooni haplotüüpide näitlikustatud sagedused on toodud Tabelis 2., kus n11, n12, n21, 

n22 on kahealleelsete haplotüüpide arv, mis sisaldavad erinevates kombinatsioonides alleele 
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mõlematest lookustest; n1+, n+2, n1+, n2+ on haplotüüpide arv, mis sisaldavad üksikuid 

alleele; n on uuritavate haplotüüpide koguarv. 

 

Tabel 2. Uuritavate haplotüüpide sageduste 2 X 2 tabel (Devlin ja Risch, 1995). 
 

Marker Haiguslik alleel Normaalne alleel  

A1 n11 n12 n1+ 

A2 n21 n22 n2+ 
 n+1 n+2 n 

 

Jagades need väärtused n-iga, saadakse Tabelis 3. kujutatud eeldatavad 

haplotüüpide, marker- ning normaalalleelide sagedused ja nende marginaalsed tõenäosused 

(tähistatud p-ga). Näiteks tõenäosus, et haplotüübis, mis kannab haiget alleeli, on 

markeralleeliks A1, on p11/p+1. Samas tõenäosus, et haplotüübis, mis sisaldab 

normaalalleeli, on markeralleeliks A2, on p22/p2+. 

 

Tabel 3. Eeldatavate haplotüüpide, markeralleelide ning haigusalleelide sageduste 2 X 2 
tabel (Devlin ja Risch, 1995). 
 

Marker Haiguslik alleel Normaalne alleel  

A1 p11 p12 p1+ 

A2 p21 p22 p2+ 
 p+1 p+2 1 
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2.3.1. D 
 

LD koefitsient, mis mõõdab kõrvalekallet lookuste omavahelisest juhuslikust 

aheldumisest (Lewontin, 1964). Arvutatakse valemi järgi: 

 

21122211 ppppD −=           (1) 

 

D puuduseks on toodud tema liigne sõltuvus alleelide sagedustest populatsioonis. 

 

2.3.2. |D'| 
 

|D'| on normaliseeritud D, mis ei sõltu nii palju alleelide sagedustest (Lewontin, 

1964). 
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|D'| väärtused on jaotatud kolme kategooriasse: 

1) |D'| = 1; aheldatus (LD) on täielik (ei ole toimunud mutatsioone, vahetusi ega 

rekombinatsiooni), esindatud on 2 või 3 haplotüüpi; 

2) 0 < |D'| < 1; kõik 4 võimalikku haplotüüpi on olemas; 

3) |D'| = 0; LD puudub. 
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2.3.3. r2 ehk Δ 
 

r2 esindab statistilist korrelatsiooni kahe dialleelse markeri vahel (Hill ja Robertson, 

1968).  

 

2121

2

++++

=
pppp

Dr           (3) 

 

Kui r2 = 1, siis on genotüübid täielikult üksteisega aheldunud ning tegu on täieliku 

LDga (kaks haplotüüpi neljast võimalikust). r2 puuduseks on samuti see, et ta on alleeli 

sagedustest sõltuv.  

 

2.3.4. δ 
 

Austraalia uurijate Bengtsson ja Thomson-i (1981) poolt välja töötatud parameeter. 

 

221 pp
D

+

=δ            (4) 

 

Mitmed mõõtmisparameetrite uuringud (Devlin ja Risch, 1995; Ajioka jt., 1997; 

Guo, 1997) on näidanud, et enamustel tingimustel annavad δ ja |D'| palju 

usaldusväärsemaid ennustusi alleelide omavahelise kauguse kohta, kui D ja r2. Devlin ja 

Risch (1995) on lisaks näidanud, et δ on proportsionaalne rekombinatsiooni osaga LDs ning 

sellepärast on seda hea kasutada geneetiliste kauguste (otseseks) mõõtmiseks. Siiski, δ võib 

sõltuda alleelide sagedustest, kui tegu on mitmeid haigusi põhjustava mutatsiooniga (Guo, 

1997). 

Peale Bengtsson ja Thompson-i  1980. aastal läbiviidud uuringut (HLA 

omavaheliste seoste kohta), on δ kasutanud näiteks Ozeliuz jt (1992a; 1992b) ning Risch jt 
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(1991; 1995) lihtsate LD kaartide jaoks. δ tuletisi on kasutatud teisteski uurimustöödes – 

Lehesjoki jt (1993), nime all Pexcess, ning Terwilliger (1995) – λ. 

 

2.3.5. d 
 

Proportsioonide erinevuse määr – d. Epidemioloogiline parameeter (Nei ja Li, 

1980), mida Kaplan ja Weir (1992) on soovitanud kasutada LD kaardistamiseks 

assotsiatsiooniuuringute käigus. 

 

21 ++

=
pp

Dd            (5) 

 

2.3.6. Q 
 

Šoti statistiku, G. U. Yule-i (1900) poolt avaldatud valem assotsiatsiooni 

mõõtmiseks. 

 

21122211 pppp
DQ
+

=           (6) 

 

2.4. LD kasutamine 
 

Järjest rohkem on hakatud tähelepanu pöörama komplekshaiguste uurimisele ning 

sobivaimaks meetodiks on välja pakutud SNPde põhjal läbiviidavad 

assotsiatsiooniuuringud (Collins, 1995; Lander, 1996; Risch ja Merikangas, 1996). 

Assotsiatsiooniuuringuid on siiamaani kasutatud haigusi põhjustavate kandidaatgeenide 

täpsema asukoha määramisel regioonides, mis on kindlaks tehtud aheldusanalüüsiga 

(Lander ja Schork, 1994). Aheldusanalüüsil üritatakse leida seoseid haigusi põhjustavate 
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kromosomaalsete regioonide koospärandumise vahel (Carlson jt., 2004). Aheldusanalüüs 

sobib paremini haruldaste, kõrget riski omavate, raskeid haigusi põhjustavate alleelide 

tuvastamiseks, assotsiatsiooniuuringud pigem väikse riskiga, sagedamini esinevaid haigusi 

põhjustavate alleelide uurimiseks (Risch ja Merikangas, 1996). Assotsiatsiooniuuringute 

käigus otsitakse haigete- ja kontrollindiviidide geneetiliste markerite sagedustevahelisi 

erinevusi LD analüüsil. Tulevikus tahetakse läbi viia kogu inimgenoomi hõlmavad 

assotsiatsiooniuuringud. LDd loodetakse kasutada ka populatsiooni ajaloo uuringutel 

(Tishkoff jt., 2000; Mateu jt., 2001).  

Assotsiatsiooniuuringute läbiviimiseks on välja pakutud kaks lähenemist – otsene ja 

kaudne (Collins jt., 1997). Otsesel lähenemisel katalogiseeritakse ja testitakse kõik 

funktsionaalsed ehk eksonites paiknevad SNPd. Katalogiseeritud SNPsid võrreldakse 

patsientide ning kontrollgrupi omadega eeldusel, et riski kandvad SNPd esinevad haigusi 

kandvatel indiviididel sagedamini (Kruglyak, 1999). 

Teine ehk kaudne lähenemine ei eelda aga riski kandvatest markeritest andmebaasi 

loomist, vaid põhineb haiguste ning kõikide (enamasti neutraalsete) polümorfismide 

vaheliste assotsiatsioonide uurimisel, LD analüüsi kasutades (Collins jt., 1997). See meetod 

eeldab tiheda polümorfismide kaardi olemasolu, mille abil üritatakse leida haigust 

põhjustavate geenidega assotsieerunud markereid. Dialleelseid SNPe kasutatakse selle 

meetodi puhul mitmetel põhjustel. Neil on madal mutatsiooni määr, kõrge esinemissagedus 

ning võimalus suure jõudlusega automatiseeritud analüüsile (Landegren jt., 1998; Wang, D. 

G. jt., 1998).  

LD analüüsi baasil läbiviidavaid assotsiatsiooniuuringuid võib segada aga 

populatsiooni kihistatus ehk stratifikatsioon (Knowler jt., 1988; Reich, T. jt., 1999). 

Stratifikatsioon tähendab populatsiooni jagunemist alampopulatsioonideks, milledel on 

erinevad alleelide (markerite) sagedused. Kihistatuse efekti eemaldamiseks LD uuringutest 

on välja töötatud mitmeid erinevaid meetodeid. Üks esimesi – haplotüübi suhtelise riski 

meetod (HRR – haplotype relative risk) (Falk ja Rubinstein, 1987) kasutab assotsiatsiooni 

uurimisel ühest perekonnast pärit indiviide, lugedes vanemalt haigele järglasele edasi antud 

haplotüüpi riski kandvaks ning vanemalt tervele järglasele edasi antud haplotüüpi 
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kontrolliks. HRR meetod vähendab küll stratifikatsiooni efekti, sest kõik uurimisalused 

indiviidid (haplotüübid) pärinevad samast populatsioonist, kuid siiski ei kõrvalda seda 

täielikult. HRRi abil võib analüüsida andmeid, mis pärinevad nii homo- kui 

heterosügootsetelt vanematelt. 

HRRi modifikatsioon – edasikandumise tasakaalutuse test ehk TDT (transmission 

disequilibrium test) (Spielman jt., 1993) eemaldab aga stratifikatsiooni efekti täielikult, 

testides haigust põhjustava regiooni aheldust markeritega ainult juhul kui populatsioonide 

vaheline assotsiatsioon on leitud. TDTga hinnatakse vanemalt haigele järglasele 

edasipärandunud haigusliku alleeli assotsiatsiooni markeralleeliga (Spielman jt., 1993). 

Kuid TDTga saab analüüsida andmeid, mis pärinevad ainult heterosügootsetelt 

vanematelt. HRR analüüs on stratifikatsiooni puudumisel täpsem kui TDT (Schaid, 1998), 

kuid kihistatuse juuresolekul annab tõenäoliselt rohkem valepositiivseid tulemusi 

(Spielman ja Ewens, 1996). TDTst on tuletatud palju erinevaid variante, näiteks laiendused 

mitmealleelsetele markeritele (Sham ja Curtis, 1995), mitmemarkerilised lookused 

(multiple marker loci) (Wilson, 1997), mitut haigust põhjustavad lookused (quantitative 

disease loci) (Allison, 1997; Xiong jt., 1998), laiendatud sugupuud (extended pedigrees) 

(George jt., 1999), testid perekondade jaoks, kus puuduvad andmed ühe vanema kohta (Sun 

jt., 1999; Weinberg, 1999) või on tegu ainult järglastelt pärit andmetega (Spielman ja 

Ewens, 1998; Allison jt., 1999; Teng ja Risch, 1999). Viimane (sib-TDT) sobib eriti hästi 

hilises täiseas esinevate haiguste uurimiseks, kui puuduvad andmed eelnevate 

generatsioonide kohta. 

Täpse LD kaardi koostamist segab peale stratifikatsiooni veel geneetiliselt erinevate 

populatsioonide segunemine (admixture), mis võib tekitada erinevas ulatuses LDd üle kogu 

genoomi (Nei ja Li, 1973). Samas saab seda efekti kasutada ajalise määratluse alusena, sest 

peale populatsioonide segunemist hakkab LD nõrgenema funktsioonina ajast ning haigust 

põhjustava geeni ning markerlookuse vahelisest kaugusest (Chakraborty ja Weiss, 1988). 

See tähendab, et mida kaugemal asuvad üksteisest geen ning teda iseloomustav marker, 

seda kiiremini väheneb aja jooksul nendevaheline LD.  
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Populatsioonide segunemisest põhjustatud LD hindamiseks on välja pakutud 

mitmesuguseid segunemise tasakaalutuse testidel (ADT, admixture disequilibrium tests) 

põhinevaid lahendusi (McKeigue, 1997; Kaplan jt., 1998; McKeigue, 1998). Selliste 

meetoditega sobib uurida hiljuti segunenud populatsioone nagu näiteks Ameerika 

hispaanlased, kelle esivanemad pärinevad Euroopast. Samas nõuavad need lähenemised 

edukaks rakendamiseks tingmust, et vanempopulatsioonid oleks geneetiliselt suhteliselt 

homogeensed, kuid nendevahelised alleelide sagedused erineksid oluliselt (Stephens jt., 

1994). Raskusi põhjustab ka fakt, et tavaliselt on populatsioonide segunemine pidev, mitte 

lühikese ajavahemiku jooksul toimuv ning lõplik protsess. 

Viimasel ajal on lisaks lihtsatele dialleelsete markerite LD uuringutele kasutatama 

hakatud ka mitmelookuselisi LD meetodeid, sest nendest saadavad tulemused on 

informatiivsemad (Tabel 4.). 

 

2.5. Ülevaade mitmelookuselistest LD meetoditest 
 

Mitmetest erinevatest lookustest pärit markerites sisalduvat informatsiooni 

ühendades saab suurendada nii LD kaardistamise jõudlust kui ka täpsust (Jorde, 2000). Üks 

esimesi ning populaarsemaid meetodeid töötati välja Terwilligeri (1995) poolt, mis kasutab 

LD arvutamiseks parameetrit λ (sarnane δ parameetriga, vt peatükk 2.3.4.). Analüüsitavate 

markerite ja haigust põhjustavate alleelide λ väärtustest koostatakse marginaalsed 

logaritmilised tõenäosused, mis summeeritakse, et läbi viia mitme markeri LD analüüs. 

Terwilligeri meetodist  realistlikumaks peetakse Devlin jt (1996) poolt formuleeritud 

meetodit – ühendatud tõenäosuste teooriat (composite likelihood), sest see arvestab 

evolutsioonilise lahknevuse ning teisenemise efektidega, nagu näiteks geenitriiv. Xiong ja 

Guo (1997) on avaldanud meetodi, milles kasutatakse tõenäosuste hindamiseks Taylori jada 

laienemise (Taylor series expansion) teooriat. Selle lähenemise eeliseks on arvukate 

mutatsioonide (markerite) ja haigusi põhjustavate lookuste andmete mugandamise võimalus 

ning populatsiooni kasvu mudelite muudetavus. Kuid see meetod, erinevalt Devlini ja 
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Terwilligeri omadest, ei arvesta markerite vahel esinevat kovariatsiooni (McPeek ja Strahs, 

1999) ning võib mõnedel juhtudel olla ebatäpne (Rannala ja Slatkin, 1998). Collins ja 

Morton-i (1998) poolt avaldatud meetod, põhineb Malécot „isolation-by-distance“ mudelil. 

See meetod kohandub mitmetekordsetele asutaja mutatsioonidele ning lubab 

kergesti koos kasutada erinevatest allikatest pärit heterogeenset andmestikku. Meetodit on 

kasutatud edukalt juba mitmete andmestike analüüsiks (Collins ja Morton, 1998; Lonjou jt., 

1998), mis viitab suhteliselt kõrgele lahutusvõimele. Vitart (2005) on aga hiljuti avaldanud 

parameetri W, mis põhineb normaliseeritud Χ2-testist saadud andmete teisendamisel.  

Lazzeroni (1998) on loonud vähimruutude lähenemise (least-squares), kus 

kasutatakse mittelineaarset „piecewise“ regressiooni. Seda kasutatakse selleks, et sobitada 

haigusi põhjustavates lookustes asuvate dialleelsete polümorfismide (SNPde) δ väärtuste 

diagrammile kõver, mis ennustab lookuse kõige tõenäolisemat asukohta. Markerite 

kovariatsioonilise struktuuri arvestamiseks δ valikulise jaotumise hindamisel kasutatakse 

bootstrap analüüsi. Valemit saab laiendada ning mugandada, et arvestada ka 

mitmetekordsete asutaja mutatsioonidega ning lookuste heterogeensusega. 

Mitmelookuselisel LD kaardistamisel kasutatakse ka haigete indiviidide poolt 

jagatud haplotüüpide regioonide statistilist analüüsi (haplotype segment sharing). Service jt 

(1999) on välja pakkunud tõenäosusel põhineva meetodi, mis võrdleb ennustatud 

haplotüüpide sagedusi tegelike haplotüüpide sagedustega, kui kõik haiged indiviidid 

pärinevad ühisest eellasest, kes kandis haigust põhjustavat mutatsiooni. 

Arvutisimulatsioonid on näidanud, et see meetod on võimeline tagasihoidliku 

heterogeensuse juures detekteerima haigusi põhjustavaid mutatsioone paremini kui 

ülalmainitud meetodid. Sellepärast võib see lähenemine olla kasulikum komplekshaiguste 

uurimisel. Teine jagatud haplotüüpide lähenemine kasutab „kokkukasvanud“ mudelit, 

arvestades populatsiooni struktuuri mõju markerite vahelisele kovariatsioonile (McPeek ja 

Strahs, 1999). Meetodiga otsitakse üles vanemhaplotüüp, mis sisaldab haigust põhjustavat 

mutatsiooni ning tõenäosuskõver annab selle jaoks haige lookuse ennustatava asukoha ja 

seotud usalduspiirid. Kolmas meetod (Lam jt., 2000) kasutab maksimum parsimooniat, et 

luua haige haplotüübi evolutsiooni fülogenees. Mutatsiooni ja rekombinatsiooni 
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tõenäosused liidetakse mudelisse, ning kõikvõimalike haigusi põhjustavate mutatsioonide 

asukohad arvutatakse evolutsiooni puude tõenäosuste võrdlemisel. Samuti haplotüüpidel 

põhinev – laiendatud haplotüübi homosügootsuse (extended haplotype homozygosity, EHH) 

(Sabeti jt., 2002) meetod on defineeritud tõenäosusena, et kaks juhuslikult valitud 

kromosoomi, mis sisaldavad ühte nn tuum-haplotüüpi (core haplotype), on sellest kuni 

teatud kauguseni x, järjestuselt ning päritolult (SNPde homosügootsus) identsed. EHH 

meetod hindab rekombinatsiooni ja mutatsioonide mõju haplotüüpide lahknemisele. 
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Tabel 4. Erinevate LD parameetrite ja meetodite eelised ning puudused (Jorde, 2000). 
 

 

Meetod Eelised Puudused 

D ja r Kasutatakse sagedasti; kerge arvutada; 
põhineb lihtsal ja arusaadaval teoorial 

Võib olla tugevasti mõjutatud alleeli 
sageduste poolt 

D’ ja δ Kerge arvutada; sõltub palju vähem 
alleeli sagedustest, kui D ja r 

Mõnel juhul võib olla sõltuv alleeli 
sagedustest; ei kasuta täielikult 
mitmelookuselistes markerites 

sisalduvat informatsiooni 

Edasikandumise 
tasakaalutuse test 

(TDT) 

Sagedasti kasutatav; ei sõltu 
populatsiooni stratifikatsioonist 

Vähem efektiivne kui tavalised juhtumi 
põhised meetodid; analüüsib ainult 
heterosügootseid vanemgenotüüpe 

Haplotüübi suhtelise 
riski meetod (HRR) 

Hindab pärandunud alleelide sagedusi 
nii homo- kui ka heterosügootsetest 

vanemgenotüüpidest; sobib 
kasutamiseks paljude DNA proovide 

ühendatud fragmentide analüüsil 
(pooled DNA analysis) 

Populatsiooni kihistatus võib tekitada 
valenegatiivset LDd 

Segunemise 
tasakaalutuse test 

(ADT) 

Kasutab ära populatsioonide ristumise 
ajaloost tuleneva info võimalusi 

Nõuab populatsiooni ajaloo ja 
homogeensuse piirangute kehtestamist 

Ühendatud tõenäosuste 
mitmelookuselised 

meetodid 

Mitmete markerite kasutamine võib 
anda lisajõudlust LD täpsemaks 

arvutamiseks 

Mõnede meetodite ennustatud 
tulemused on ebarealistlikud või 

limiteeritud; mitte kõik meetodid ei 
arvesta piisava täpsusega markerite 

kovariatsiooni 

Vähimruutude 
mitmelookuseline 

meetod 

Arvestab markeri lookuste 
kovariatsioonilist struktuuri; on 

kohandatav mitmetekordsete asutaja 
mutatsioonidega 

Ei luba haigusi põhjustavaid 
mutatsioone mitmetes erinevates saitides 

Jagatud haplotüüpide 
regioonide statistiline 

analüüs 

Arvestab markeri lookuste 
kovariatsioonilist struktuuri 

Mõningaid meetodeid segab alleelne 
heterogeensus 
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3. Haplotüübid 
 

3.1. Mõiste 
 

Haplotüübid on populatsioonis leiduvad teatud kindlad alleelide või markerite 

kombinatsioonid(e) (sagedused) (Joonis 2.). Haplotüüpide alleelide sagedusi (järeltulevates 

põlvkondades) muudavad nii sugurakkudes toimuv rekombinatsioon kui ka erinevatel 

põhjustel tekkivad kromosomaalsed mutatsioonid ning kui indiviidi kromosoomis tekib uus 

mutatsioon (mis ka edasi pärandub), mõjutab see kogu populatsiooni haplotüüpide 

sagedusi. Tänu sellele oleks võimalik erinevaid alleelide teisendeid (variante) (läbi 

anonüümsete geneetiliste markerite) jälitada kuni nende vanempõlvkondadeni, kus need 

tekkisid. Assotsiatsiooniuuringute käigus loodetakse kasutada nn tavalisi, sagedasti 

esinevaid haplotüüpe (common haplotypes), millede kaardistamiseks kuluks võimalikult 

vähe (tag)SNPsid (vt peatükk 4.1.). 

 

 
Joonis 2. Haplotüübi põhimõte. Vanempopulatsioonis (P), mille haplotüübi järjestuseks on 
„CTCACTC“, tekib 5. ja 6. SNP vahel uus mutatsioon (X) (punane). Järeltulevates 
põlvkondades (G1 - G3) tekivad SNPde mutatsioonide ja/või rekombinatsiooni (roheline) 
tagajärjel uued haplotüübid – „ATCACTC“, „CTTACGC“ ja „CACGCTG“.  
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3.2. Haploblokid 
 

Mitmed uurimused (Daly jt., 2001; Jeffreys jt., 2001; Patil jt., 2001; Reich, D. E. jt., 

2001; Dawson jt., 2002; Gabriel jt., 2002) on näidanud, et üle genoomi ulatuvad LD 

mustrid võivad olla korrastatud bloki laadsetesse struktuuridesse, mida nimetatakse 

haploblokkideks. Haplobloki defineerimiseks on välja pakutud mitmeid võimalusi. 

Põhimõtteliselt võib neid jaotada kahte üldisemasse gruppi: 

 

1) Haploblokk on defineeritud kui regioon, milles teatud arv olemasolevatest 

haplotüüpidest esineb sagedusega n (Patil jt., 2001; Zhang, K. jt., 2002a; Zhang, K. jt., 

2002b). Patil jt (2001) kasutasid haplotüübi blokina regiooni, milles võis jälgida vähemalt 

80% kõigist võimalikest haplotüüpidest kahel või enamal juhul, kriteeriumiga, et bloki piire 

tuleks kirjeldada võimalikult väikese arvu markeritega (antud juhul SNP). 

2) Gabriel jt (2002) järgi on aga haploblokk struktuur, milles rekombinatsiooni 

hotspot-id vahelduvad tugevas LDs olevate aladega. |D'| väärtused on jaotatud kolme 

kategooriasse: tugev LD – |D'| väärtused asuvad 1 vahetus läheduses, ajalooline 

rekombinatsioon (peaaegu) puudub; nõrk LD – |D'| väärtused on 0 lähedased, tugev 

rekombinatsioon; vahelmine/kalkuleerimata LD. Tugeva ja nõrga LD vahel võib olla kuni 

19 kordne erinevus. Seda definitsiooni soovitatakse kasutada diploidse genotüübi analüüsil. 

 

Selliste kõrgelt struktureeritud mustrite abil on kogu genoomi katvaid, 

assotsiatsiooniuuringute abil tehtavad kaardistamisi palju lihtsam teostada, kui seda on 

üksikuid markereid (näiteks SNP) kasutades (Goldstein, 2001). Blokkide kindlaks 

tegemiseks on välja pakutud mitmeid algoritme – peidetud Markovi mudelil põhinev (Daly 

jt., 2001; Gabriel jt., 2002), greedy algoritm (Patil jt., 2001), dünaamilisel 

programmeerimisel põhinev algoritm – DPA (Zhang, K. jt., 2002a). 

Siiski on vähe teada erinevate meetodite suutlikkusest ning täpsusest reaalsete 

andmete analüüsil. Schwartz jt (2003) poolt tehtud uurimustöös võrreldi erinevate 
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algoritmide poolt välja pakutud haploblokkide piiride kattuvusi. Piiride kattuvused olid 

puudulikud, ja seda eriti lühemate näidiste puhul. Phillips jt (2003) on oma uurimuses 

näidanud, et markerite omavahelise kauguse õige valik mõjutab haploblokkide ennustatavat 

pikkust. Zhang jt (2002c) tegid Jeffreys jt (2001) ning Daly jt (2001) uurimustööde 

tulemuste võrdlemisel kindlaks, et haploblokkide suurus sõltub ka erinevate algoritmide 

õigest valikust. Samas ei ole veel piisavalt uuritud seda, milliseid tulemusi pakuvad 

erinevad algoritmid samade andmestike analüüsil ning kuidas mõjutavad parameetrite 

seadistused ning alleelide sagedused saadud tulemusi. 

 

3.3. Rahvusvaheline HapMap projekt 

 

2002. aastal alguse saanud rahvusvaheline HapMap projekt (The International 

HapMap Project, 2003) (http://www.hapmap.org) ühendab endas teadlasi ning fonde nii 

Jaapanist, Inglismaalt, Kanadast, Hiinast, Nigeeriast kui ka Ameerika Ühendriikidest. 

HapMap-i eesmärgiks on aidata uurijatel leida geene, mis mõjutavad nii haiguste esinemist, 

inimese üldist tervist ning indiviidide vastust ravimitele. Kogu andmestik, mis HapMap-i 

läbiviimisel kindlaks tehakse, on rahvusvaheliselt kättesaadavaks kõigile, kes seda kasutada 

soovivad. 

HapMap on inimese geenifondis sisalduvate teisendite kataloog, kirjeldades 

markerid, nende asukohta ja levikut nii populatsioonide siseselt kui ka maailma erinevate 

populatsioonide vahel. HapMap-i eesmärgiks ei ole otseselt haiguste ja neid põhjustavate 

geenide tuvastamine, pigem läbi haplotüüpide kindlaks tegemise, pakkuda teadlastele 

võimsat vahendit assotsiatsiooniuuringute läbiviimiseks. Uuringute üldine põhimõte on 

lihtne – kui teatud haplotüüp esineb haigetel inimestel sagedamini kui kontrollgrupil 

(terved indiviidid), asub ilmselt haigust põhjustav geen kas haplotüübis või selle lähedal. 

HapMap-i analüüsitavad näidised pärinevad kokku 270 inimeselt 4 populatsioonist. 

Nigeeriast, Ibadan-ist pärit yorubalastelt (30 setti triosid – proovid emalt, isalt ja lapselt); 

Jaapanist, Tokyost pärit 45 mitte suguluses olevalt inimeselt; Hiinast, Pekingist pärit 45 

http://www.hapmap.org
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mitte suguluses olevalt inimeselt ning 30 USA triolt, mis koguti 1980. aastal CEPH-i 

(Centre d'Etude du Polymorphisme Humain) poolt Ameerika Ühendriikide kodanikelt, 

kelle esivanemad pärinevad Põhja- ja Lääne-Euroopast. Nende – Aafrikast, Aasiast ja 

Euroopast pärit indiviidide genoomi analüüsimisel peaks olema võimalik kindlaks teha 

enamik inimpopulatsioonis üldlevinud haplotüüpidest. 

Tänu inimese kui liigi lühikesele ajaloole ning u 100 000 - 150 000 aastat tagasi 

toimunud lahknemisele Aafrika emapopulatsioonist (Cann jt., 1984; Stringer ja Andrews, 

1988), esineb enamus üldlevinud haplotüüpidest kõikides praegustes inimpopulatsioonides. 

Samas võivad populatsiooniti erineda haplotüüpide sagedused ning uuemad haplotüübid 

võivad iseloomulikud olla ainult ühele populatsioonile. HapMap projekti läbiviimise üheks 

raskuseks on haplotüüpide enamuse iseloomustamiseks vajalike nn tagSNPde valik, mis 

nõuab usaldusväärsete tulemuste saamiseks erinevate populatsioonide analüüsimist. 

TagSNPde tuvastamise ning andmebaasis olevate tagSNPdega võrdlemise kaudu oleks 

võimalik kindlaks teha indiviidi genoomi iseloomustavad haplotüübid.  
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4. TagSNPd 
 

4.1. Mõiste 
 

TagSNP (tagging SNP) on SNP, mis iseloomustab üksteise lähedal asuvate SNPde 

aheldusgruppi või LD blokis olevat haplotüüpide setti (Mueller jt., 2005). TagSNPde 

leidmiseks on välja pakutud palju erinevaid meetodeid ja algoritme (Johnson jt., 2001; Patil 

jt., 2001; Gabriel jt., 2002; Nothnagel jt., 2002; Wang, N. jt., 2002; Ke ja Cardon, 2003; 

Stram jt., 2003; Carlson jt., 2004), kuid laiahaardeliste uurimuste puuduse ning meetodite 

võrdluste vähesuse tõttu pole eraldi esile tõstetud ühtegi meetodid. Samuti diskuteeritakse 

selle üle, kuidas ja milline populatsioon valida tagSNPde üldise referents-kaardi välja 

töötamise aluseks (Mueller jt., 2005). Põhimõtteliselt saaks siis uuritavat populatsiooni 

iseloomustavate tagSNPde kindlaks tegemisel ning nende võrdlemisel refernts-kaardi 

omadega, ette ennustada konkreetse tagSNPga aheldunud SNPsid ning seeläbi ka 

uurimisaluste indiviidide geneetilist struktuuri. Kaardi koostamiseks on soovitatud võtta 

HapMap projekti (vt peatükk 3.3.) poolt valitud populatsioonid ning pidevalt täienev kaart. 

Inimgenoomi iseloomustamiseks vajaminevate tagSNPde arvu hinnatakse 250 000 - 1 

000 000 (Kruglyak, 1999; Gabriel jt., 2002; Carlson jt., 2004), mis on kordades vähem kui 

ca 10 000 000 SNPd, mida arvatakse vaja minevat inimgenoomi iseloomustamiseks. See 

arv sõltub lisaks algoritmide täpsusele ja jõudlusele veel ka uurimisaluste populatsioonide 

suurusest ning päritolust (Gabriel jt., 2002; Carlson jt., 2004). 
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4.2. TagSNPde leidmise meetodid 
 

4.2.1. Haplotüübi blokkidel põhinevad meetodid 
 

Haplotüüpidel (vt peatükk 3.1.) põhinevate meetodite plussiks loetakse ideed, et nn 

tavaliste, sagedasti esinevate haplotüüpide abil oleks võimalik iseloomustada suuremat osa 

inimpopulatsiooni geneetilistest variatsioonidest (Gabriel jt., 2002), kasutades htSNPsid 

(haplotüüpe iseloomustavad SNPd, haplotype tagging SNP). Samas on mitmed uuringud 

näidanud (Clark jt., 1998; Fullerton jt., 2000; Templeton jt., 2000), et paljud kaudse 

assotsiatsiooniuuringu käigus avastatud, valideerimata SNPd, ei pruugi ühtida haplotüüpide 

struktuuriga ning sellepärast ei saa seda lähenemist kasutada. Gabriel jt (2002) väidavad, et 

sellest takistustest saab üle, suurendades analüüsitava populatsiooni suurust 15 - 50% võrra, 

võrreldes otsese assotsiatsiooniuuringu omaga. On ka näidatud, et htSNPd võivad sobida 

paremini juhuslikult valitud SNP kirjeldamiseks, kuid kui tegemist on määratud SNPdega, 

siis kirjeldavad LD põhjal valitud tagSNPd palju informatiivsemalt sagedasti esinevate 

variatsioonide mustreid (Carlson jt., 2004).  

 

4.2.1.1. Nelja gameedi test (FGT) 

 

Hudson ja Kaplan-i poolt (1985) avaldatud meetod rekombinatsiooni kindlaks 

tegemiseks ning statistiliseks analüüsiks. Põhineb mudelil, et mutatsioon võib ühes 

markersaidis populatsiooni ajaloo jooksul toimuda ainult ühe korra. Kusjuures mudel ei 

luba korduvaid ega tagasipöörduvaid mutatsioone. Vaadeldakse kahte lookust – A ja B, mis 

mõlemad on kahealleelsed (vastavalt A1, A2 ning B1, B2). Juhul kui pole toimunud 

rekombinatsiooni võib tekkida maksimaalselt 3 erinevat gameeti, haplotüüpidega – A1B1, 

A1B2, A2B1 (eeldades, et A1B1 on metsiktüüp ning A1B2, A2B1 on tekkinud mutatsiooni 

tagajärjel). Kui aga on toimunud rekombinatsioon (A1B2 ja A2B1 vahel), on uuritavas 

populatsioonis vaadeldavad kõik maksimaalsed neli gameeti, haplotüüpidega – A1B1, A1B2, 
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A2B1, A2B2 (Wang, N. jt., 2002). Wang, N. jt (2002) kasutasid laiendatud FGTd (four 

gamete test) oma töös haploblokkide defineerimiseks ning kindlaks tegemiseks. 

Haploblokk (vt peatükk 3.2.) on defineeritud kui järjestikku ning korrastatult paiknev 

SNPde set. Blokkide otsimist alustatakse uuritava regiooni algusest järjestikku lisades uusi 

lookusi (nendes paiknevaid markereid) vastavalt FGT tulemustele. Seda protsessi 

korratakse nii kaua kuni alleele (markereid) ei leita koos rohkem kui kolmes gameedis. Kui 

uue lookuse lisamisel leitakse, et see esineb koos eelmise lookusega 4 gameedis, siis 

loetakse seda lookust eeldatava uue bloki alguspunktiks. Bloki ulatust mõjutavad mitmed 

tegurid nagu lookuste omavaheline kaugus, populatsiooni suurus, rekombinatsiooni määr 

(Wang, N. jt., 2002). Uuritava populatsiooni ning rekombinatsiooni määra suurenedes bloki 

ulatus väheneb ja on vaja tihedamat SNPde kaarti. Keskmiseks kaardi lahutuseks on välja 

pakutud 1 SNP 500 aluspaari kohta. 

 

4.2.1.2. LD usalduspiirid 

 

Gabriel jt (2002) kasutasid oma uurimustöös LD täpsete hinnangute asemel LD 

usalduspiire (confidence intervals of LD), sest on teada, et kui tegu on väikese uuritava 

populatsiooniga (antud juhul 275 indiviidi) või haruldaste alleelidega, siis D' väärtused 

ujuvad ülespoole (Agarwal ja Roeder, 2000). Gabriel jt (2000) järgi on 2 markerit 

omavahel tugevas LDs kui D' ülemine 95% usalduspiir on >0,98 (pole toimunud ajaloolist 

rekombinatsiooni) ning alumine >0,7. Kui markeripaari D' ülemine usalduspiir on alla 0,9, 

siis on tegu tugeva ajaloolise rekombinatsiooniga. Informatiivseteks loeti kõiki 

markeripaare (keskmiselt 87% kõigist paaridest), millede vähemesinevate alleelide sagedus 

oli >0,2 ning mis sobisid ühte, kahest eelmainitud kategooriast. 
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4.2.1.3. Diversiteedil põhinevad 

 

Tavaliste haplotüüpide madalat mitmekesisust ning kõrget esinemissagedust on ära 

kasutatud haplotüübi diversiteedil põhinevate lähenemiste juures (Daly jt., 2001; Johnson 

jt., 2001; Clayton, 2002; Zhang, K. jt., 2002a). Haplotüübi diversiteeti (haplotype diversity) 

defineeritakse kõikide haplotüüpide paarikaupa võrdlemisel leitud erinevuste summana 

(Escoffier, 2001). Võrdlemiseks kasutatakse erinevaid meetodeid ning algoritme. Peale 

seda jaotatakse uuritav ala erinevateks diskreetseteks haploblokkideks, millest igat blokki 

iseloomustab vaid piiratud hulk haplotüüpe. htSNPd valitakse aga võimalikult 

informatiivsete ehk kõige suuremat osa haplotüüpidest esindavate SNPde seast. 

 

4.2.1.4. Tugev LD „selg“ 

 

Programmis Haploview (Barrett jt., 2005) LD hindamiseks kasutatav meetod. Otsib 

tugeva LD „selga“ (solid spine of LD), mis jookseb mööda LD diagrammis nähtava LD 

kolmnurga külgi. See tähendab seda, et esimene ja viimane blokis olev marker on tugevas 

LDs vahepeal asuvate markeritega. Vahepealsed markerid aga ei pruugi omavahel LDs 

olla. 

 

4.2.2. Blokivabad meetodid 
 

4.2.2.1. r2 bin-id (r2 bins) 

 

Carlson jt (2004) poolt välja töötatud meetodi puhul valitakse tagSNPd SNPde 

hulgast, mis ületavad teatud vähemesinevate alleelide sageduste (MAF) piirmäära. Kõigi 

MAF-i ületavate SNPde seast määratakse kindlaks üks, teatud r2 väärtust ületav kõige 

informatiivsem SNP ehk tagSNP. TagSNP ning temaga assotsieerunud SNPd grupeeritakse 

aheldunud rühmaks ehk bin-ks. Seda protsessi korratakse kuni kõik MAF-i ületavad SNPd 
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on rühmitatud. Kõik ühe bin-i sees asuvad SNPd ei ole võrdväärsed, sest kui näiteks SNP 

paarid A/B ja B/C ületavad r2 läve, siis A/C paar ei pruugi seda teha. Kõik paaride kaupa 

esinevad r2 väärtusi ületavad SNPd arvutatakse uuesti üle ning r2 läve ületavad SNPd 

märgitakse samuti tagSNPdena – seega võib ühte bin-i iseloomustada mitu tagSNPd, kuid 

vaid ühte neist on genotüpiseerimiseks vaja. Kui SNP ei ületa r2 läve ühegi teise reginoonis 

paikneva SNPga, rühmitatakse ta eraldiseisvaks bin-iks (singleton bin). TagSNPsid võib 

valida analüüsiks näiteks geneetilise informatsiooni iseloomu (kodeeriv vs mitte kodeeriv) 

või mõne muu kriteeriumi põhjal.. 

 

4.2.2.2. Peakomponent analüüs (PCA) 

 

Peakomponent analüüs (principal components analysis) on meetod, millega 

uuritakse andmetes esinevaid mustreid ning üritatakse esile tõsta nendes avalduvaid 

sarnasusi ning erinevusi. Üheks peakomponent analüüsi eeliseks on andmete pakkimine 

ehk mahu vähendamine, ilma suurema informatsiooni kaota. Seda tehnikat kasutatakse 

kaasajal ka näiteks digitaalse videomaterjali pakkimisel. 

Horne ja Camp-i (2004) poolt välja töötatud kaheastmeline PCA-l põhinev meetod 

eeldab uurimisaluste, teatud MAF-i ületavate SNPde eelnevat selekteerimist. Peale seda 

rakendatakse PCA-d kahes etapis. Esimeses etapis määratakse SNPde haplotüüpidest 

(sagedusega vähemalt 0,01) PCA abil kindlaks LD grupid. Teises etapis valitakse 

peakomponent analüüsi kasutades välja võimalikult informatiivsed tagSNPd ehk gtSNPd 

(group-tagging SNP). Kusjuures gtSNPd valitakse nii, et nad esindaksid võimalikult laia 

geneetilist mitmekesisust, minimaliseerides assotsiatsiooniuuringuteks vajalike ressursside 

hulka. 
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4.3. TagSNPde leidmise meetodite võrdlus 
 

TagSNPde valimise meetodite võrdluseks võtsin  CEU (CEPH) populatsioonist, 2. 

kromosoomist pärineva 70 000 aluspaari pikkuse DNA lõigu, mis pärineb HapMap 

ENCODE regioon nimega ENr112. Selles lõigus on kaardistatud 150 SNPd, kusjuures 

75,3% (113) neist ületavad MAF-i piirmäära 0,000001. Seega, keskmiseks SNPde 

tiheduseks tuleb üks SNP iga ~600 aluspaari kohta. 

MAF-i ületavate SNPde seast leiti ka regiooni iseloomustavad tagSNPd. TagSNPde 

valimiseks ning haploblokkide visualiseerimiseks kasutasin programmi Haploview 

(http://www.broad.mit.edu/mpg/haploview/index.php) (Barrett jt., 2005). TagSNPde (vt 

peatükk 4.) leidmiseks kasutasin kolme haploblokkidel põhinevat meetodit – LD 

usalduspiirid (confidence intervals of LD) (Gabriel jt., 2002); nelja gameedi test (four 

gamete test) (Wang, N. jt., 2002); LD tugev „selg“ (solid spine of LD) (Barrett jt., 2005) 

ning ühte blokivaba meetodit – r2 bin-id (r2 bins) (Carlson jt., 2004). 

Kõige vähem tagSNPsid leiti r2 bin-ide meetodiga (markeritevaheline r2 > 0,8) – 19, 

kõige enam aga nelja gameedi testiga – 44, 22 tagSNPd leiti tugev LD „selg“ meetodiga 

ning 26 tagSNPd LD usalduspiire kasutades, millest blokiväliseid tagSNPsid ehk bin-e 

(single bins) oli vastavalt 10, 6, 1 ja 6. (Tabel 5.). Blokkidesse jaotusid SNP erinevate 

meetodite puhul ebaühtlaselt (Joonis 3.). 

 
Tabel 5. Leitud tagSNPde, üksikute (single) bin-ide ja haploblokkide arv ning tagSNPde 
keskmine esinemissagedus. 
 

Meetod TagSNPde 
arv 

Neist üksikuid 
(single) bin-e 

Haploblokkide 
arv 

TagSNPde tihedus 
(1 tagSNP / aluspaari kohta) 

LD usalduspiirid 26 6 5 2700 

Nelja gameedi test 44 6 12 1600 

Tugev LD „selg“ 22 1 4 3200 

r2 bin-id 19 10 19* 3700 

 
                                                 
* r2 bin-ide arv 

http://www.broad.mit.edu/mpg/haploview/index.php
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Peale tagSNPde kindlaks tegemist võrdlesin erinevate meetodite poolt välja pakutud 

tagSNPde ja kõigi markerite vahelisi r2 väärtusi. Nelja gameedi test andis tulemuseks 

0,959, sellele järgnes r2 bin-ide meetod 0,944, kolmanda tulemuse – 0,922, andis LD 

usalduspiirid ning kõige madalama – 0,896, tugev LD „selg” (Joonis 4.).  
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Joonis 4. TagSNPde (sinisega tulbad) arv ning tagSNPde ja kõikide markerite vaheline 
keskmine r2 väärtus (punane joon). TagSNPd leiti programmiga Haploview. Peale 
tagSNPde leidmist arvutati välja tagSNPde ning kõigi markerite vaheline r2. 
 

Neljast võrdlusalusest meetodist kirjeldab antud juhul 70 000 aluspaarist lõiku kõige 

väiksema tagSNPde arvuga r2 bin-ide meetod, mida kinnitab ka antud meetodi poolt välja 

pakutud tagSNPde ning kõigi markerite vahel leitud r2 väärtus 0,944. Siiski tuleb arvestada 

fakti, et r2 bin-ide meetodiga leitud tagSNPd on juba r2-de suhtes ära optimiseeritud. 

Sarnast keskmist r2-de väärtusi kõigi markerite ja tagSNPde vahel on hiljuti uuritud 

ka Mueller jt (2005) ning Carlson jt (2004) artiklites. Carlson jt (2004) jõudsid järeldusele, 

et kuigi htSNPd kirjeldasid sagedasti esinevate variatsioonide mustreid, mida mõõdetakse 
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osana kõikidest markeritest, mis ületavad teatud LD piirmäära antud SNPde set-iga, 

paremini kui juhuslikult valitud SNPd, siis LD analüüsil valitud SNPd kirjeldavad ühe 

tagSNPga ära rohkem SNPsid kui haplotüübi blokkide meetoditega valitud htSNPd. 

Kokkuvõttes võib öelda, et r2 bin-ide meetodit võiks kasutada edaspidi eriti edukalt 

stratifikatsiooni vabade populatsioonide assotsiatsiooniuuringutes tagSNPde valimiseks. 
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Kokkuvõte 
 

Ühe nukeleotiidi polümorfismide (SNPde) alleelsel aheldatusel (LDl) põhinevaid 

assotsiatsiooniuuringuid kasutatakse järjest enam komplekshaiguste uurimisel. Kogu 

inimgenoomi hõlmavate assotsiatsiooniuuringute edukaks läbiviimiseks on vaja aga tihedat 

ning geneetiliselt varieeruvatel populatsioonidel põhinevat SNPde ning LD kaarti. SNPde 

ning nende koospärandunud kombinatsioonide ehk haplotüüpide kaardistamiseks algatati 

2002. aastal rahvusvaheline HapMap projekt. 

Vähendamaks assotsiatsiooniuuringute läbiviimiseks vajalike ressursside hulka on 

hakatud järjest enam tähelepanu pöörama informatiivsete SNPde ehk tagSNPde valiku 

meetodite arendamisele. Põhimõtteliselt võib erinevad lähenemised jaotada kaheks – 

haplotüübi blokkidel põhinevad ning blokivabad meetodid. Siiski ei ole eraldi esile toodud 

ühtegi meetodit, sest laiahaardelised võrdlevad uurimused puuduvad. 

Käesolevas töös kirjeldasin assotsiatsiooniuuringute käigus kasutatavaid tagSNPde 

valimiseks mõeldud meetodeid ning võrdlesin neist nelja – LD usalduspiiridel põhinev, 

nelja gameedi test, tugev LD „selg“ ning r2 bin-id. Sarnaselt hiljuti läbi viidud uurimustele 

andis vähima arvu tagSNPsid, kõrgeima tagSNPde ning kõikide markerite vahelise r2 

keskmiste väärtuste juures r2 bin-ide meetod. Võrdlusaluse 70 000 aluspaari pikkuse lõigu 

iseloomustamiseks saab 113 SNP optimeerimisel minimaalselt kasutada 19 tagSNPd, mis 

tähendab ligi kuuekordset ressursside kulu vähendamist. 

 



 36 

Marker selection methods for association studies 
 

Heiko Kase 

 

Summary 
 

Association studies based on linkage disequilibrium (LD) of single nucleotide 

polymorphism (SNPs) are more and more frequently being used for studying complex 

diseases induced by multiple loci. To successfully implement association studies of the 

whole human genome we need a dense and accurate map of SNPs and LD, based on 

genetically variable populations. In 2002 an international project called HapMap was 

launched to map SNPs and their combinations – haplotypes. 

To reduce the amount of resources necessary for implementing association studies, 

continuously more attention has been focused to the development of selection methods of 

tagging SNPs – tagSNPs. In principle there are two general approaches – methods based on 

haplotype blocks and block free methods. Nevertheless, none of them has been 

distinguished from the others because of the lack of overall comparative studies. 

In this work I described and compared different methods used for tagSNP selection 

for association studies. Three of the methods under comparison were block based – 

confidence intervals of LD, four gamete test (FGT), solid spine of LD and one block free – 

r2 bins. I acquired a 70 kb sequence from the 2-nd chromosome of CEU (samples collected 

form residents of Utah by CEPH) population from the HapMap ENCODE database region 

ENr112. For comparison and haplotype block visualization I used a program called 

Haploview. 

As expected and similarly to recent other studies – the r2 bins method gave the 

lowest number of tagSNPs – 19. In optimization of 113 SNPs, we can use the minimum of 

19 tagSNPs to characterize the 70 000 bp sequence, which principally means that the 

resources required could be reduced by six times. 
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