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1. Johdanto
Itämerellä ja sen lähellä olevilla manneralueilla elää kaksi hylkeiden heimoon (Phocidae) kuuluvaa
lajia, harmaahylkeet (Halichoerus grypus) eli hallit sekä kiehkuraishylkeet (Pusa hispida) eli norpat.
Harmaahylkeiden ja norppien käyttämän erilaisen ravinnon perusteella niille on evoluution aikana
kehittynyt hampaat, jotka poikkeavat muodoiltaan lajien välillä. Sekä norpat että harmaahylkeet syövät pääasiassa kalaa, mutta ne hyödyntävät tarvittaessa myös muunlaista ravintoa. Norppien ravinto
koostuu pienemmistä kalalajeista ja selkärangattomista, kun puolestaan harmaahylkeet syövät eri kalalajeja ja satunnaisesti myös nisäkkäitä (Savriama, ym. 2018). Vaikka lajien hampaistot ovat ulkonäöltään selvästi erilaiset, luonnossa eläneiden Itämeren harmaahylkeiden ja itämerennorppien (P. h.
botnica) hampaista on löydetty lajien sisällä hieman toisistaan poikkeavia rakenteita ja muotoja.
Vaihtelun on arvioitu olevan seurausta harmaahylkeiden ja norppien välillä tapahtuneista risteytymisistä ja etenkin hampaiden kehitykseen osallistuvien geenien alueille kohdistuneesta introgressiosta
(Savriama, ym. 2018).
Itämeren harmaahylkeen ja itämerennorpan tiedetään risteytyneen tarhatuissa oloissa, sillä Tukholman eläintarhassa syntyi vuonna 1929 näiden lajien hybridijälkeläinen (Lönnberg, 1929). Poikanen
ei kuitenkaan elänyt pitkään. Koska jälkeläisessä ei havaittu epämuodostumia, on vaikea päätellä, oliko jälkeläisen kuolema aiheutunut biologisista syistä vai elinympäristössä vallinneista olosuhteista
(Savriama, ym. 2018). Vaikka harmaahylje ja norppa ovat onnistuneet lisääntymään keskenään aidatussa ympäristössä, ei tiedetä tarkasti, miten yleisesti lajit ovat risteytyneet luonnossa niiden historian
aikana. Tutkimus on kuitenkin antanut viitteitä siitä, että Itämeren alueella eläneiden harmaahylkeiden ja norppien välillä olisi tapahtunut introgressiota (Savriama, ym. 2018).

1.1 Itämeren alueen harmaahylkeet ja norpat

Harmaahylkeet ja itämerennorpat elävät Itämeren alueella avomerellä. Niiden lisäksi Itämeren rannikkovaltioissa tunnetaan kaksi makeanveden norppalajia: Suomessa esiintyvä saimaannorppa (P. h.
saimensis) ja Venäjällä elävä laatokannorppa (P. h. ladogenesis).

1.1.1 Harmaahylkeet
Mitokondriaalisen DNA:n eli mtDNA:n D-silmukassa esiintyy niin kutsuttu hypervariaabeli alue 1
eli HVR1 (Hypervariable region 1). Alueelle on tyypillistä, että sen nukleotideissa tapahtuu paljon
substituutiota eli korvautumista jollakin toisella nukleotidilla. Tämän vuoksi kyseistä aluetta voidaan
hyödyntää tutkittaessa läheisten lajien tai populaatioiden välistä sukulaisuutta.
Harmaahylkeitä (Kuva 1) elää Itämeren lisäksi Länsi-Atlantilla Yhdysvaltojen koillisrannikolla ja
Kanadan eteläisillä rannikkoalueilla. Myös itäisellä Atlantilla tavataan harmaahyljepopulaatioita, jotka levittäytyvät Iso-Britannian ja Irlannin rannikoille sekä Islantiin, Färsaarille ja Pohjois-Euroopan
Atlantin puoleisille rannikkoseuduille. Kun harmaahylkeiltä on tutkittu HVR1:tä, mtDNA:n kontrollialuetta ja nukleaarisen DNA:n mikrosatelliittilokuksia, on havaittu, että geneettinen eroavaisuus Itä1

meren harmaahylkeiden sekä Länsi- ja Itä-Atlantin harmaahylkeiden välillä on merkittävä (Graves,
ym. 2009; Klimova, ym. 2014). Mikrosatelliiteissa havaitut erot ovat myös viitanneet siihen, että Itämeren harmaahylkeisiin ei ole kohdistunut historian aikana, eikä nykyisinkään, juuri lainkaan geenien
virtausta toisista populaatioista Atlantin puolelta (Graves, ym. 2009).
Geneettisten poikkeavuuksien perusteella on arvioitu, että itäisten ja läntisten harmaahyljepopulaatioiden erkaantuminen toisistaan tapahtui noin 30 000 BP (Klimova, ym. 2014). Puolestaan itäisen Atlantin ja Itämeren populaatioiden on oletettu eronneen toisistaan hieman yli 10 000 BP, mikä sijoittuu
suunnilleen samaan ajankohtaan, jolloin Itämeren alue vapautui mannerjäätikön alta viimeisimmän
jääkauden aikana (Klimova, ym. 2014). Murtovesialueeksi Itämeri muuttui noin 7 500 BP, ja on arvioitu, että noihin aikoihin alueelle olisi kulkeutunut myös harmaahylkeitä, mitä on perusteltu löydetyillä harmaahylkeiden fossiileilla ja niille tehdyillä radiohiilitutkimuksilla (Ukkonen, 2002). Nykyään
Itämeren Pohjanlahdella, Saaristomerellä ja Riianlahdella elää harmaahyljepopulaatiota, jotka muistuttavat toisiaan mtDNA:n kontrollialueen haplotyyppien osalta mutta jotka eroavat toisistaan nukleaarisissa mikrosatelliiteissa ilmenevän geneettisen vaihtelun perusteella (Graves, ym. 2009).

Kuva 1. Itämeren ja sen lähialueiden hyljelajit.
A. harmaahylje; B. itämerennorppa; C. saimaannorppa; D. laatokannorppa.

Itämeren harmaahyljekannan arvioidaan kattavan nykyään vähintään 30 000 yksilöä (Halkka & Tolvanen, 2017). Sen efektiiviseksi populaatiokooksi on määritetty reilut 13 000 yksilöä (Klimova, ym.
2014). Efektiivisellä populaatiokoolla tarkoitetaan niin sanottua ideaalista populaatiota ja siihen kuuluvien yksilöiden lukumäärää, joka vaaditaan, kun ideaalipopulaatiossa tapahtuu yhtä paljon geneettisen monimuotoisuuden vähenemistä kuin todellisessa, tarkasteltavassa populaatiossa. Ideaalipopulaatiossa yksilöiden määrä on vakio, ja yksilöt lisääntyvät keskenään sattumanvaraisesti. Ideaalipo2

pulaatiossa uudet sukupolvet myös syntyvät samanaikaisesti, ja jokaisella vanhemmalla on sama todennäköisyys jättää jälkeläisiä populaatioon. Ideaalipopulaation määritelmän vuoksi efektiivinen populaatiokoko on yleensä pienempi kuin todellisen populaation koko, sillä todellisessa populaatiossa
yksilömäärä ei ole vakio, kaikki yksilöt eivät lisäänny eikä lisääntyminen populaatiossa ole myöskään
sattumanvaraista. Introgressio toisesta eliölajista kasvattaa yleensä efektiivistä populaatiokokoa.

1.1.2 Itämerennorpat
Itämerennorpat (Kuva 1) polveutuvat jäämerennorpista (P. h. hispida). Viimeisimmän jääkauden aikana, noin 11 500 BP, norpat levittäytyivät Jäämereltä silloiselle Itämeren altaalle (Palo, ym. 2001).
Maankohoaminen sulki vähitellen vesireitin, mutta myöhemmin avautunut uusi yhteys Itämereltä
Pohjanmeren kautta Jäämerelle mahdollisti jälleen norppien liikkumisen vesialueiden välillä. Itämeren norpat erkaantuivat Jäämeren norpista noin 10 900 – 9 500 BP (Palo, ym. 2001; Ukkonen, 2002).
Ihmisten toiminta sekä ympäristömyrkyt pienensivät Itämeren norppakantaa 1900-luvun aikana, mutta se jäi kuitenkin riittävän korkealle tasolle lajin selviämisen ja menestymisen kannalta (Nyman, ym.
2014; Halkka & Toivanen, 2017). Viime vuosisadan alussa kannan koko oli arviolta 200 000 yksilöä,
mutta 1970- ja 1980-luvulla itämerennorppia oli jäljellä enää vain noin 5 000 yksilöä. Kannan romahtamisen jälkeen ainoastaan Pohjanlahdella elävä populaatio on elpynyt. Se kasvaa vuosittain 4 – 5 %
ja käsittää nykyään yli 10 000 yksilöä. Saaristomeren ja Suomenlahden norppapopulaatiot ovat edelleen pieniä, ja niissä on muutama sata yksilöä, kun vastaavasti Riianlahden populaatioon kuuluu reilut
1 000 yksilöä. Itämerennorppien kokonaismääräksi arvioidaan nykyään 15 000 – 20 000 yksilöä
(Halkka & Toivanen, 2017).
Nukleaarisen DNA:n mikrosatelliiteissa olevien dinukleotidisten lokusten perusteella itämerennorpat
eivät eroa geneettisesti paljoakaan jäämerennorpista (Palo, ym. 2001). Itämeren- ja jäämerennorppien
välinen suhteellisen pieni geneettinen poikkeavuus selittyy mahdollisesti itämerennorppien suurella
pitkänaikavälin efektiivisellä populaatiokoolla, jonka mediaaniarvoksi on määritetty 14 200 yksilöä
ja 95%:n luottamusväliksi [5 690, 39 100] (Nyman, ym. 2014). Efektiivisessä populaatiokoossa on
huomioitu pullonkaulailmiöt, jotka tapahtuivat sekä Itämeren norppapopulaation syntyvaiheessa että
kannan romahtamisen seurauksena 1900-luvulla. Pullonkaulailmiöllä tarkoitetaan nopeasti tapahtuvaa populaation koon pienenemistä ihmisten tai ympäristön aiheuttamien tapahtumien seurauksena,
ja se voi pienentää jäljelle jääneessä populaatiossa esiintyvää geneettistä vaihtelevuutta.
Nukleaarisen DNA:n mikrosatelliitit ovat myös osoittaneet, että heterotsygotia-aste on suhteellisen
korkea Itämeren norppapopulaatioissa, vaikka alleelien monimuotoisuus on niissä vähäisempää verrattuna jäämerennorppiin (Martinez-Bakker, ym. 2013). Itämeren alueen eri norppapopulaatioissa geneettinen muuntelu on suhteellisen laajaa, mutta populaatioiden välillä ei ole kuitenkaan havaittu merkittäviä geneettisiä eroja (Palo, ym. 2001). Geneettinen monipuolisuus on seurausta ennemmin historiallisesta, suuresta populaatiokoosta kuin esimerkiksi Jäämeren norppapopulaatioista tapahtuneesta
geenivirtauksesta (Martinez-Bakker, ym. 2013; Nyman, ym. 2014). Tämän vuoksi Itämeren norppapopulaatioissa tapahtuneet geneettiset muutokset ovat olleet vähäisiä viimeisimmän jääkauden jälkeen (Nyman, ym. 2014).
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1.1.3 Saimaannorpat
Saimaan järvessä elävät saimaannorpat (Kuva 1) ovat Suomessa tavattava endeeminen eli kotoperäinen laji. Niiden on todettu olevan reliktejä eli jäänteitä muinaisista itämerennorpista. Kun Saimaasta
muodostui vähitellen oma vesialue mantereen kohotessa viimeisimmän jääkauden aikana, alueella
elänyt norppapopulaatio alkoi erottautua Itämeressä eläneistä norppapopulaatioista. Saimaannorppien oletetaan eläneen eristyksissä ainakin 9 500 BP alkaen (Valtonen, ym. 2012).
Saimaan norppakanta pieneni ihmisten toiminnan seurauksena pitkin 1900-lukua, mikä aiheutti populaatiossa pullonkaulailmiön. Ilmiö on kuitenkin vaikuttanut vähäisesti yksilöiden geneettiseen rakenteeseen ja sitä kautta lajin elinvoimaisuuteen (Nyman, ym. 2014). Pienimmillään kanta on ollut 1980luvulla, jolloin norppien määrä oli vain 150 yksilöä (Valtonen, ym. 2012). Suojelutoimenpiteet ovat
elvyttäneet kantaa, ja tällä hetkellä se kattaa hieman yli 400 yksilöä (Metsähallitus, 2019). Saimaannorppien pitkän aikavälin efektiivinen populaatiokoko, jossa on huomioitu tapahtuneet pullonkaulailmiöt populaation syntyvaiheessa ja 1900-luvun kannan romahduksen aikana, on mediaaniarvoltaan
1 270 yksilöä, ja sen 95 %:n luottamusväli on [220, 8 850] (Nyman, ym. 2014).
Saimaan norppapopulaatio syntyi pienestä yksilömäärästä, jossa geneettinen vaihtelevuus oli suhteellisen vähäistä. Eristäytymisen jälkeen monimuotoisuus on edelleen hitaasti pienentynyt, mikä on tehnyt saimaannorpista geneettisesti entistä homogeenisemman lajin. Nukleaarisen DNA:n mikrosatelliittien perusteella heterotsygotia-aste ja alleelien monimuotoisuus ovat saimaannorpilla selvästi pienempiä kuin itämerennorpilla (Martinez-Bakker, ym. 2013; Valtonen, ym. 2014). Norpat ovat jakautuneet Saimaalla eteläiseksi ja pohjoiseksi alapopulaatioksi, koska järven rakenteessa on tapahtunut
ajan saatossa pirstaloitumista. Populaatiot poikkeavat toisistaan yksilöiden mitokondrioissa ja autosomeissa havaitun variaation perusteella (Valtonen, ym. 2012). Saimaannorppien alapopulaatioiden välillä on arveltu tapahtuneen alleelien siirtymistä, sillä nukleaarisen DNA:n mikrosatelliiteissa esiintyy
vaihtelevuutta populaatioiden sisällä (Valtonen, ym. 2014). Muilta alueilta ei ole todennäköisesti kulkeutunut uusia alleeleja Saimaan norppapopulaatioihin (Martinez-Bakker, ym. 2013).

1.1.4 Laatokannorpat
Venäjällä elävät laatokannorpat (Kuva 1) ovat saimaannorppien tavoin endeeminen laji. Järven populaatio syntyi muinaisista itämerennorpista, jotka elivät alueella, kun Laatokasta syntyi vähitellen oma
vesialue maaperän kohoamisen seurauksena viimeisimmän jääkauden aikana. Laatokalta oli avoin
yhteys Itämerelle noin 9 600 BP (Ukkonen, 2002) sekä osittainen yhteys vielä noin 7 500 – 4 000 BP
(Nyman, ym. 2014). Nykyään Itämereltä pääsee Laatokalle Neva-jokea pitkin.
Laatokan norppapopulaatio syntyi suuresta yksilömäärästä. Eristäytymistä seuranneella pullonkaulailmiöllä oli suhteellisen vähäisiä vaikutuksia populaatiossa. Metsästys pienensi Laatokan norppakantaa voimakkaasti 1900-luvulla, mutta kanta säilyi kuitenkin riittävän korkeana lajin selviämisen
kannalta (Nyman, ym. 2014). On arvioitu, että laatokannorppia oli vielä 1930-luvulla noin 20 000 yksilöä, mutta 1970-luvulla määrä oli pienentynyt 3 000 – 5 000 yksilöön. Vaikka norppien metsästys
kiellettiin Venäjällä 1980-luvulla, kanta ei ole merkittävästi kasvanut (Trukhanova, ym. 2012), sillä
se kattaa nykyään 3 500 – 4 000 yksilöä (Sipilä, 2016). Laatokannorppien pitkän aikavälin efektiiviseksi populaatiokooksi, jossa on huomioitu kantaa koetelleet pullonkaulailmiöt, on määritetty 70 800
yksilöä, joka on mediaaniarvo ja jonka 95 %:n vaihteluväli on [15 200, 98 800] (Nyman, ym. 2014).
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Nukleaarisen DNA:n mikrosatelliittien ja mtDNA:n kontrollialueen perusteella laatokannorpat ovat
geneettisesti lähes yhtä monimuotoisia kuin itämerennorpat. Toisaalta on oletettu, että geneettinen
vaihtelu oli suurta jo Laatokan norppapopulaation perustajayksilöissä ja se on säilynyt populaatiossa
samantasoisena aikojen saatossa (Nyman, ym. 2014). On myös mahdollista, että Itämereltä Laatokalle tai Laatokalta Itämerelle suuntautunut migraatio selittäisi laatokannorppien geneettistä vaihtelua. Satelliittiseurannan avulla on havaittu, että norpat pystyvät uimaan Laatokan alueelta vesiyhteyttä pitkin Itämerelle (Seal Rescue 699-23-99, 2019).

1.2 Eliölajien sukulaisuussuhteiden ja populaatioiden geneettisen variaation tutkiminen

Eliölajien välistä sukulaisuutta voidaan tutkia fylogenian ja fylogeneettisten puiden avulla. Pääkomponenttianalyysi on sopiva menetelmä, kun halutaan selvittää populaatioiden rakenteita eri lajeissa.

1.2.1 Fylogeneettiset puut ja puiden rakentaminen etäisyysmatriisien avulla
Fylogeneettinen puu on hierarkkinen rakenne, joka koostuu eripituisista oksista ja niitä yhdistävistä
solmuista. Puun uloimmaisten oksien kärjet ilmentävät taksoneita. Fylogeneettisellä puulla on usein
juuri, joka määrittää oksien suunnan, mutta tarvittaessa on mahdollista muodostaa myös juureton puu.
Fylogeneettiset puut on alun perin määritelty kuvaamaan eliölajien sukulaisuussuhteita. Nykyään niitä käytetään myös analyyseissä, joissa esimerkiksi vertaillaan lajien genomeja toisiinsa tai selvitetään
populaatioiden historiaa (Yang & Rannala, 2012).
Fylogeneettiset puut muodostetaan usein aineistoista, jotka sisältävät joko nukleotidi- tai aminohapposekvenssejä. Puiden rakentamiseen on mahdollista käyttää myös muunlaista genomitietoa, kuten
esimerkiksi rakenteellisia muutoksia (structural changes) tai liikkuvia elementtejä (transposable elements) (Yang & Rannala, 2012), tai fenotyyppistä tietoa. Käytettäessä DNA- tai proteiinisekvenssejä
ne on rinnastettava ennen varsinaisten fylogeneettisten puiden muodostamista. Rakentamisessa käytetään valittua menetelmää, joka voi olla joko etäisyysperusteinen (distance based methods) tai merkkiperusteinen (character based methods). Etäisyysperusteisissa menetelmissä rinnastetuista sekvensseistä määritetään sekvenssien väliset etäisyydet ja etäisyyksistä muodostetaan matriisi, jota käytetään fylogeneettisen puun rakentamisessa.
Eräs yleisesti käytetty etäisyysperusteinen menetelmä on NJ-menetelmä (neighbour-joining), joka on
ajallisesti nopea ja soveltuu erilaisten, etenkin suurten, aineistojen käsittelyyn (Yang & Rannala,
2012). NJ-menetelmässä etäisyysmatriisia käsitellään klusteroivalla algoritmilla, joka jakaa yksittäiset havainnot suuremmiksi ryhmiksi eli klustereiksi siten, että samaan klusteriin kuuluvat havainnot
muistuttavat enemmän toisiaan kuin toiseen klusteriin kuuluvia havaintoja. Kun fylogeneettinen puu
luodaan NJ-menetelmällä, puun rakenne on aluksi tähtimäinen, jossa kaikki solmut sijoittuvat puun
keskiosaan ja taksonit ovat tähden sakaroiden kärjissä (Kuva 2). Puuta rakennettaessa keskiosasta
erotetaan solmuja ja niiden ilmentämiä klustereita algoritmin avulla. Algoritmi yhdistää aina kaksi
läheisintä taksonia pariksi, kunnes puun rakenne on valmis. Jokainen taksoni lisätään puuhun siinä
järjestyksessä, joka minimoi rakentuvan puun pituuteen liittyvää estimaattia (Yang & Rannala, 2012).
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Kuva 2. NJ-menetelmän (neighbour-joining) periaate fylogeneettisen puun muodostuksessa.
Luvut 1. – 8.: taksonit 1. – 8.; x: fylogeneettisen puun juuri; y: taksonien 1. ja 2. yhteinen esi-isä. (Mukautettu kuva alkuperäisestä mallista: Yang & Rannala, 2012.)

1.2.2 Pääkomponenttianalyysi
Pääkomponenttianalyysi eli PCA (principal component analysis) on tilastollinen menetelmä, jonka
avulla laajaulotteisista, suurista aineistoista voidaan tehdä yksinkertaisempia siten, että mahdollisimman paljon niiden sisältämästä tiedosta säilyy muuttumattomana. Moniulotteisen aineiston ulottuvuuksien määrä pienennetään muutamaan pääkomponenttiin, PC (principal component), jotka ilmentävät pääpiirteitä aineiston sisältämästä tiedosta. Ensimmäinen pääkomponentti, PC1, selittää suurimman osan aineiston tietoon liittyvästä vaihtelevuudesta (Patterson, ym. 2006; Reich, ym. 2008). Pääkomponenttianalyysin avulla on myös mahdollista muuttaa paljon tietoa sisältävä aineisto yksinkertaisempaan, visuaaliseen muotoon.
Pääkomponenttianalyysiä voidaan hyödyntää, kun halutaan tutkia populaatioiden sisäistä rakennetta
tai populaatioiden välistä geneettistä vaihtelevuutta (Reich, ym. 2008; Novembre ja Stephens, 2008).
Analyysin tuloksiin vaikuttavat tarkasteltavan tiedon määrä, populaatiorakenteet sekä alueiden laajuus, joilta populaatioiden yksilöistä kerätyt näytteet ovat peräisin. Tämän vuoksi pääkomponenttianalyysin perusteella ei voida päätellä populaatioiden taustalla olevia tekijöitä, kuten populaatioiden
liikkeitä ja vaelluksia (Novembre & Stephens, 2008).
Pääkomponenttianalyysi soveltuu myös tilanteisiin, joissa tarkastellaan yksilöiden genomeissa olevia
SNP:jä (single nucleotide polymorphism; ”snip” eli ”snippi”) tai mikrosatelliitteja tai yksilöiden haplotyyppien muuntelua. Populaatioissa, joissa yksilöiden genomit ovat muodostuneet kahden eri populaation genomeista sekoittumalla, yksilöiden odotetut alleelifrekvenssit ovat lineaarinen sekoitus vanhempaispopulaatioiden frekvensseistä. Pääkomponenttianalyysin avulla ei pystytä varmentamaan,
jos genomien sekoittumista on tapahtunut jo esi-isäpopulaatioissa, koska tällöin kaikilla yksilöillä on
sama osuus esi-isiltä perittyjä alleeleja (Patterson, ym. 2006).
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1.3 Lajien risteytyminen ja hybridit

Kun kaksi perimältään erilaista eliölajia lisääntyy keskenään, syntyy risteymiä eli hybridejä. Eliölajeille kehittyneet isolaatiomekanismit vaikuttavat merkittävästi risteytymisten onnistumiseen. Mekanismien vuoksi lajit eivät välttämättä kykene lisääntymään keskenään, ja syntyvien hybridijälkeläisten elinmahdollisuudet voivat olla rajalliset. Eliölajeja erottaa toisistaan niin kutsutut lajien väliset rajat. Ne voivat olla spesifisiä fenotyyppejä, geenejä ja genomin alueita, jotka pysyvät muuttumattomina, jos kahden eri lajin yksilöt risteytyvät keskenään (Harrison & Larson, 2014).
Ajoittain on mahdollista, että isolaatiomekanismit pettävät hetkellisesti kahden eri lajin lisääntyessä
keskenään ja seurauksena syntyy elinkykyisiä hybridijälkeläisiä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että
lajien risteytymiset ovat varsin yleisiä, sillä arviolta 10 – 30 % eläin- ja kasvilajeista risteytyvät säännöllisesti (Abbott, ym. 2013). Läheistä sukua olevien lajien tiedetään risteytyvän useammin. Yksilötasolla tarkasteltuna samalla elinalueella elävistä yksilöistä 0,01 – 1,0 % ovat sellaisia, jotka ovat hybridejä ja jotka myös kykenevät risteytymään muiden lajien yksilöiden kanssa (Abbott, ym. 2013).
Kahden lajin muodostamat risteymät lisäävät populaatiossa geneettistä vaihtelevuutta, kun populaatioon ilmestyy niiden mukana uusia alleeleja ja genotyyppejä. Geneettiset variaatiot edesauttavat yksilöitä sopeutumaan elinympäristön vallitseviin ja muuttuviin olosuhteisiin. Hybridijälkeläisten kautta populaatiosta toiseen voi siirtyä alleeleja, jotka ovat yleistyneet lähtöpopulaatiossa luonnonvalinnan kautta niiden suotuisten ominaisuuksien vuoksi. Tällaisten alleelien siirtyminen vastaanottavaan
populaatioon edesauttaa uusien alleeliyhdistelmien muodostumista populaation sisällä ja lisää yksilöiden sopeutumiskykyä (Abbott, ym. 2013; Harrison & Larson, 2014).
Lajien risteymät voivat teoriassa johtaa uusien eliölajien syntymiseen. Hybridit voivat nopeuttaa lajiutumista, jos niihin kulkeutuu sellaista geneettistä ainesta, joka auttaa niitä sopeutumisessa. Käytännössä hybridit kuitenkin usein hidastavat tai ohjaavat lajiutumista toiseen suuntaan geenivirtausten
tai geneettisten rekombinaatioiden avulla (Abbott, ym. 2013). Lajiristeymiin kohdistuu aina luonnonvalintaa, minkä seurauksena vain osa lajien genomialueista sekoittuu keskenään lajien risteytyessä.
Tällöin lajiutumista ei välttämättä tapahdu, mutta sen sijaan hybridijälkeläisten genomeihin syntyy
monipuolisuutta, mikä saattaa vaikuttaa niiden menestymiseen (Abbott, ym. 2013).

1.4 Introgressio ja geenivirtaus

Introgressiolla tarkoitetaan alleelien siirtymistä eliölajista toiseen migraation tai hybridisaation seurauksena. Eliölajit, joiden välillä introgressiota tapahtuu, ovat usein lähisukua toisilleen. Introgressioon liittyvä geenivirtaus lisää usein geneettistä vaihtelevuutta lajien sisällä (Zheng & Janke, 2018).
Tapahtumana introgressio on pitkäkestoinen. Sen alkuvaiheessa kahden eri lajin yksilöt lisääntyvät
keskenään, jolloin syntyy hybridijälkeläisiä. Kun hybridiyksilöt lisääntyvät myöhemmin jompaankumpaan vanhempaislajiin kuuluvien yksilöiden kanssa, tapahtuu takaisinristeymistä. Sen seurauksena hybridiyksilöiden perimässä oleva vieras, toisen lajin DNA siirtyy hybridiyksilöiden kautta takaisinristeytyksiin osallistuviin vanhempaislajeihin ja vanhempaislajien muodostamiin populaatioihin.
Jotta introgressio olisi tehokasta, takaisinristeytymisiä on tapahduttava toistuvasti. Introgression seurauksena vanhempaispolvesta peräisin olevat genomialueet sekoittuvat erilaisiksi yhdistelmiksi. Täs7

sä suhteessa se poikkeaa perinteisestä lajien risteytymisestä, jossa vanhemmilta perittävät genomialueet asettuvat selvästi yhtenäisemmiksi ryhmittymiksi (Martin & Jiggins, 2017).
Introgression aikana lähtöpopulaatiosta saattaa siirtyä vastaanottavaan populaatioon geneettisten varianttien yhdistelmiä, jotka mukautuvat vähitellen vastaanottavassa populaatiossa ja yleistyvät sen
yksilöissä. Tällaista tapahtumaa kutsutaan adaptiiviseksi introgressioksi. Populaatioon kohdistuva
luonnonvalinta, geneettinen ajautuminen sekä geneettinen rekombinaatio edesauttavat adaptiivista
introgressiota ja uusien sopeutuvien geneettisten varianttien leviämistä populaatiossa (Martin & Jiggins, 2017). Adaptiivisen introgression seurauksena lähtöpopulaatiosta kulkeutuvat fenotyyppiset
piirteet saattavat myös jakaa vastaanottavan populaation osapopulaatioihin. Tutkimusten perusteella
adaptiivista introgressiota on tapahtunut paljon, mutta se on harvemmin johtanut uusien lajien syntyyn (Harrison & Larson, 2014). Adaptiivisen introgression lisäksi populaatioon siirtyvät uudet alleelit vähentävät mahdollisen sisäsiitoksen aiheuttamia vaikutuksia ja ehkäisevät geneettisen ajautumisen vaikutuksia mahdollisen pullonkaulailmiön jälkeen (Martinez-Bakker, ym. 2013).
Jos introgressio on laajuudeltaan vähäistä, lähtöpopulaatiosta siirtyvät, alun perin harvinaisemmat alleelit eivät esiinny runsaslukuisina vastaanottavassakaan populaatiossa. Geneettinen ajautuminen tai
luonnonvalinta voi edesauttaa tällaisten alleelifrekvenssien kasvua (Racimo, ym. 2015). Geneettiset
variantit on usein testattu lähtöpopulaatiossa luonnonvalinnan kautta, ennen kuin ne ilmestyvät vastaanottavaan populaatioon ja yleistyvät siinä. Adaptiivisen introgression seurauksena vastaanottavaan
populaatioon siirtyvät alleelit voivat olla yhteensopimattomia yksilöiden genomien kanssa, jolloin
näiden alleelien kelpoisuus ja merkitys pienenevät vastaanottavassa populaatiossa (Martin & Jiggins,
2017). Introgressioon kohdistuvaa valintaa tapahtuu mahdollisesti paljon jo hyvin varhaisessa vaiheessa, kun hybridiyksilöt takaisinristeytyvät jommankumman vanhempaislajin yksilöiden kanssa.
Valintaa saattaa tapahtua vastaanottavassa populaatiossa myös siinä tilanteessa, jos introgressoituva
geneettinen variantti on lievästi haitallinen mutaatio (Martin & Jiggins, 2017).
Se, mitkä alleelit introgressoituvat lähtöpopulaatiosta vastaanottavaan populaatioon, ei ole sattumanvaraista. Geenien lokukset, jotka eivät vaikuta isolaatiomekanismeihin tai eivät ole kytkeytyneet lokuksiin, jotka ylläpitävät lajien isolaatiota, siirtyvät todennäköisemmin introgressiossa (Abbot, ym.
2013). Neutraalit alleelit introgressoituvat vaihtelevasti: jos ne ovat kytkeytyneet geeneihin, jotka
vaikuttavat lajien spesifiseen sopeutumiseen tai lajien isolaatiomekanismeihin, ne introgressoituvat
huonosti. Vastaavasti alleelit, jotka liittyvät suuntaavaan luonnonvalintaan ja/tai eliölajeille ominaisiin fenotyyppeihin, introgressoituvat vain vähän tai ei lainkaan (Harrison & Larson, 2014; Martin &
Jiggins, 2017). Luonnonvalinta, geneettinen rekombinaatio ja yksilöiden heterotsygotia-aste populaatiosta vaikuttavat siihen, miten laajoja genomialueita säilyy muuttumattomina introgression aikana (Harrison & Larson, 2014). Useat nukleaarisen DNA:n geenit tuottavat proteiineja mitokondriossa
tapahtuviin solun toimintoihin. Tämän perusteella on mahdollista, että mtDNA ja nukleaarinen DNA
osoittautuvat liian poikkeaviksi toisiinsa nähden, minkä seurauksena mtDNA ei välttämättä introgressoidu lajista toiseen.
Introgression edetessä lajeihin siirtyneet vierasperäiset haplotyypit pilkkoutuvat rekombinaation seurauksena (Kuva 3). Tämän vuoksi DNA, joka on introgressoitunut populaatioon suhteessa myöhemmin, näkyy yksilöiden genomeissa pitkinä alueina (Racimo, ym. 2015). Vastaavasti, jos lajien välisestä introgressiosta on kulunut enemmän aikaa, vierasperäinen DNA esiintyy yksilöiden genomeissa
lyhyinä alueina (Kuva 3), koska aina yksilöiden lisääntyessä rekombinaatio jakaa DNA:n yhä pienemmiksi osiksi (Racimo, ym. 2015).
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Kuva 3. Introgression ilmeneminen genomissa.
a) Kahden eri populaation (sininen ja violetti) yksilöiden välillä on tapahtunut risteytymistä, ja DNA:ta (violetti nuoli) on
siirtynyt lähtöpopulaatiosta vastaanottavaan populaatioon. Kun yksilöt ovat lisääntyneet, jokainen tapahtunut rekombinaatio on pilkkonut genomeissa olevia haplotyyppejä. Koska introgressio on tapahtunut suhteellisen myöhään, introgressoitunut DNA näkyy populaation yksilöiden genomeissa pitkinä alueina. b) Kahden populaation yksilöiden välillä on tapahtunut risteytymistä selvästi aikaisemmassa vaiheessa verrattuna kohdan a) tilanteeseen, ja DNA:ta on siirtynyt populaatiosta toiseen (violetti nuoli). Koska rekombinaatiotapahtumia on kertynyt enemmän yksilöiden lisäännyttyä, introgressoituneet DNA-alueet ovat lyhyitä populaatioiden yksilöiden genomeissa.

1.5 Missä introgressiota on havaittu?

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että introgressiota on tapahtunut monissa kasvi- ja eläinlajeissa.
Myös nykyihmisten genomeissa esiintyy alueita, jotka ovat peräisin muinaisista ihmislajeista. Introgression seurauksena eläimille ja ihmisille on kehittynyt sellaisia fenotyyppejä ja fysiologisia ominaisuuksia, jotka ovat auttaneet sopeutumisessa elinympäristöihin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin.
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1.5.1 Eläimet: lampaat, koirat, naudat ja karhut
Euroopassa villilampaista, eli mufloneista, (Ovis aries musimon) on siirtynyt geenejä kesylampaisiin
(Ovis aries). Introgressio on edistänyt lampaiden luontaista immuniteettia ja karvaiden makujen aistimista, mikä on lisännyt niiden adaptaatiota uuteen elinympäristöön ja siellä tarjolla olevaan ravintoon (Barbato, ym. 2017). Tiibetin ylängöllä elävien kesytettyjen lampaiden genomeissa on introgressoitunutta DNA:ta samoilla alueilla eläneistä luonnonvaraisista lampaista, argaaleista (O. ammon). Siirtyneet geenit ovat parantaneet lampaiden hapenkuljetusta ja vaikuttaneet hajuaistiin sekä
sarvien muotoon, mikä on auttanut lampaita sopeutumaan elämiseen ylängöllä (Hu, ym. 2019). Tiibetin alueella introgressiota on tapahtunut aikoinaan myös koirien (C. l. familiaris) ja harmaasusien
(Canis lupus) sekä muinaisten kesynautojen (Bos taurus) ja jakkien (B. grunniens) välillä. Susista tiibetinmastiffeihin aikoinaan siirtyneet geenit auttoivat rotua sopeutumaan vähähappiseen ympäristöön
(Miao, ym. 2017), samoin jakeista nautoihin introgressoituneet alleelit edistivät nautarotujen kykyä
sopeutua Tiibetin olosuhteisiin (Chen, ym. 2018). Lisäksi tiedetään, että Kiinan eteläisillä alueilla
eläviin kesyihin seebuihin (B. t. indicus) on siirtynyt geenejä luonnon villeistä bantengeista (B. javanicus), minkä seurauksena seebujen aistit ja puolustuskyky ovat parantuneet (Chen, ym. 2018).
Villieläimistä karhuilla on esiintynyt laajalti introgressiota. Jo muinaiset luolakarhut (Ursus spelaeus)
lisääntyivät ruskeakarhujen (U. arctos) kanssa pleistoseenikaudella sen jälkeen, kun ruskeakarhut olivat erkaantuneet jääkarhuista (U. maritimus). Alleelien siirtymisen lajista toiseen oletetaan olleen
kaksisuuntaista; tosin kaikkein viimeisimmissä risteytymisissä introgressiota ilmeisesti tapahtui pelkästään luolakarhuista ruskeakarhuihin (Barlow, ym. 2018). Myöhempinä aikoina introgressiota on
tapahtunut jää- ja ruskeakarhujen välillä ainakin Alaskan alueilla. Alleeleja on virrannut ainoastaan
jääkarhuista ruskeakarhuihin, mikä saattaa aiheutua geneettisestä tai jostain muusta esteestä lajien välillä (Cahill, ym. 2015).
Karhujen keskuudessa introgressiota on tapahtunut myös Aasian mustakarhujen (U. thibetanus) sekä
Amerikan mustakarhun (U. americanus), ruskeakarhun ja jääkarhun yhteisten esi-isien välillä. Kun
Amerikan mustakarhu, ruskeakarhu ja jääkarhu erkaantuivat toisistaan omiksi lajeikseen, introgressiota on oletettavasti esiintynyt myös Aasian mustakarhujen ja ruskeakarhujen välillä, Aasian ja Amerikan mustakarhujen välillä sekä Aasian mustakarhujen ja jääkarhujen välillä (Kumar, ym. 2017).
Koska osa edellä mainituista lajeista elää maantieteellisesti selvästi erillään toisistaan, introgressiota
ilmeisesti tapahtui jo lajien esi-isien välillä (Kumar, ym. 2017). On myös mahdollista, että Euraasiassa ja Pohjois-Amerikassa eläneistä ruskeakarhuista, joiden perimässä oli jääkarhuista introgressoitunutta DNA:ta, on siirtynyt jääkarhujen alleeleja muihin karhulajeihin (Kumar, ym. 2017).

1.5.2 Nykyihmiset
Nykyihmiset (Homo sapiens) lisääntyivät aikoinaan muinaisten neandertalinihmisten (H. neanderthalensis) kanssa. Lajien välillä tapahtui introgressiota todennäköisesti noin 47 000 – 65 000 vuotta
sitten (Reich, ym. 2010; Juric, ym., 2016; Petr, ym. 2019). On arvioitu, että neandertalinihmisten alleelit olisivat enimmillään kattaneet 5 – 10 % nykyihmisten DNA:sta (Dannemann, ym. 2017), minkä
jälkeen luonnonvalinta on vähitellen poistanut niitä. Neandertalilaista DNA:ta on pääosin jäljellä nykyihmisillä autosomeissa. Eurooppalaisilla ja itäaasialaisilla introgressoituneita alleeleja esiintyy genomialueilla, joissa on runsaasti keratiinifilamentteihin liittyviä geenejä (Sankarakaman, ym. 2014).
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Neandertalinihmisten alleelit muuttivat muinaisten nykyihmisten ihon ja hiusten rakenteita, mikä auttoi sopeutumisessa uusiin elinympäristöihin Afrikan mantereen ulkopuolella. Monien neandertalilaisten alleelien on oletettu liittyvän myös eurooppalaisten ja itäaasialaisten kohonneisiin tautiriskeihin,
kuten tyypin 2 diabetekseen ja Crohnin tautiin (Sankarakaman, ym. 2014).
Nykyihmisten X-kromosomeissa on vähän neandertalilaisten DNA:ta, ja Y-kromosomeissa sekä mitokondrioissa sitä ei ole lainkaan (Sankarakaman, ym. 2014; Juric, ym. 2016), koska nykyihmisten
mtDNA ja Y-kromosomit ovat tutkimusten mukaan introgressoituneet neandertalinihmisiin (Petr,
ym. 2020). Introgressoitunutta DNA:ta on poistunut valinnan seurauksena etenkin sellaisilta nykyihmisten genomialueilta, joissa esiintyy useita miesten hedelmällisyyteen vaikuttavia geenejä (Sankarakaman, ym. 2014). Luonnonvalinta on poistanut nykyihmisistä myös alleeleja, jotka olivat alun perin lievästi haitallisia neandertalinihmisille ja linkittyneet neutraaleihin alleeleihin mutta joita luonnonvalinta ei ollut poistanut neandertalilaisten pienen efektiivisen populaatiokoon vuoksi. Kun nämä
linkittyneet alleelit introgressoituivat myöhemmin nykyihmisiin, heidän suurempi efektiivinen populaatiokokonsa sekä luonnonvalinta auttoivat haitallisten alleelien poistumista yksilöiden genomeista
(Juric, ym. 2016; Petr, 2019).
Myös toisen muinaisen ihmislajin, denisovanihmisten (H. sapiens ssp. denisova), DNA:ta on löydetty
nykyihmisistä. Denisovalaisten alleeleja esiintyy etenkin oseanialaisissa ja eteläaasialaisissa, mutta
ei juuri lainkaan muissa Euraasian kansoissa (Recih, ym. 2010; Sankarakaman, ym. 2016). Denisovanihmisiltä peritty DNA oletettavasti heikensi muinaisten nykyihmisten lisääntymiskykyä, sillä
introgressoituneita alleeleja on poistunut luonnonvalinnan seurauksena etenkin X-kromosomeista ja
niiden geenien läheisyydestä, jotka toimivat miesten sukupuolielimissä (Sankarakaman, ym. 2016).
Osa denisovalaisten ja nykyihmisten välisestä introgressiosta oli kuitenkin myös adaptiivista, sillä
muinaiset nykyihmiset pystyivät sopeutumaan Tiibetin ylängölle perittyään denisovalaisilta geenivariantteja, jotka toimivat tehokkaasti vähähappisissa ympäristöissä (Huerta-Sanchez, ym. 2014). Denisovanihmisistä, kuten neandertalinihmisistäkin, introgressoituneet alleelit ovat vaikuttaneet adaptiivisesti nykyihmisten luontaiseen vastustuskykyyn, mutta toisaalta ne ovat edistäneet nykyihmisillä ilmenevien allergioiden syntymistä (Racimo, ym. 2015; Dannemann, ym. 2017).

1.6 Miten introgressiota voidaan tutkia?

Populaatioiden välillä tapahtunutta genomien sekoittumista ja geenivirtausta voidaan tutkia bayesilaisella menetelmällä sekä uskottavuuteen ja parsimoniaan perustuvilla tilastollisilla menetelmillä, joissa hyödynnetään erilaisia koalesenssimalleja. D-tunnusluku on yleisesti käytetty, parsimoniaan perustuva menetelmä, jonka avulla on mahdollista selvittää eliölajien tai populaatioiden välistä geenivirtausta (Zheng & Janke, 2018). Kyseinen tunnusluku ilmoittaa, onko lajien tai populaatioiden välillä mahdollisesti ollut introgressiosta ja mikä populaatiosta on ollut geenivirtauksen lähtöpopulaatio
ja mikä vastaanottava populaatio. D-tunnusluvun avulla ei kuitenkaan voida selvittää, paljonko geenivirtausta on tapahtunut populaatioiden välillä. Tätä varten on mahdollista käyttää f-tunnuslukuja, jotka kertovat sen osuuden eliölajeissa tai populaatioissa esiintyvistä alleeleista, jotka ovat introgressoituneet jostain muusta lajista tai populaatiosta. D-tunnusluku ja eri f-tunnusluvut kuvaavat tai testaavat
lajien tai populaatioiden välisiä fylogeneettisiä suhteita mittaamalla geneettistä ajautumista, joka ilmenee alleelifrekvensseihin liittyvänä varianssina. Varianssi kohdistuu niihin fylogeneettisen puun
oksiin, jotka yhdistävät tarkasteltavia populaatioita. Tilastollisen harhan välttämiseksi D-tunnusluvun
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ja f-tunnuslukujen määrityksessä käytetään usein ulkoryhmää, josta ei ole voinut kulkeutua alleeleja
tarkasteltaviin populaatioihin (Schaefer, ym. 2016).

1.6.1 Kehityslinjojen epätäydellinen järjestäytyminen fylogeneettisissä puissa
Eliölajien tai populaatioiden perusteella muodostettujen fylogeneettisen puiden kohdalla on mahdollista, että lajien tai populaatioiden alleeleja katoaa puun eri osissa. Kehityslinjojen epätäydellisellä
järjestäytymisellä eli ILS:lla (incomplete lineage sorting) tarkoitetaan tilannetta, jossa tiettyyn lokukseen liittyvät kehityslinjat eivät liity yhteen fylogeneettisen puun kunkin oksan sisällä (Kuva 4, a)),
vaan ne jatkuvat eliölajien tai populaatioiden erkaantumispisteiden ohi. Seurauksena lajeissa tai populaatiossa esiintyy useampia yhtenemättömiä linjoja (uncoalesced lineages), mikä voi näkyä ristiriitaisuutena lokukseen liittyvän geenipuun ja eliölajin tai populaation erkaantumishistoriaa kuvaavan
lajipuun välillä (Racimo, ym. 2015; Zheng & Janke, 2018). Fylogeneettisen puun lyhyet oksat ja esiisäpopulaatioiden korkeat efektiiviset populaatiokoot lisäävät ILS:n todennäköisyyttä ja yhteensopimattomia konfiguraatioita joissakin alleelien sijaintikohdissa (Kuva 4, b)).

Kuva 4. Fylogeneettisessä puussa esiintyvä kehityslinjojen epätäydellinen järjestäytyminen (incomplete lineage sorting, ILS) ja sen aiheuttamat ”ABBA”- ja ”BABA”-konfiguraatiot.
W, X, Y, Z: eliölajit/populaatiot W, X, Y, Z; A: esi-isiltä peritty alleeli; B: esi-isiltä perityn alleelin mutatoitunut muoto.
a) Esi-isiltä peritty alleeli (sininen) mutatoituu (harmaa tähti). Alleelit aiheuttavat polymorfiaa lajeissa/populaatioissa
(vihreä korostus osoittaa yhden polymorfisen kohdan puun rakenteessa). Mutaation jälkeen kumpikin alleelimuoto (sininen ja violetti) saattaa säilyä, kun lajit erilaistuvat tai populaatiot erkaantuvat toisistaan. b) ILS aiheuttaa konfiguraatioiden ”ABBA” ja ”BABA” muodostumista, kun kehityslinjat eivät yhdisty fylogeneettisen puun oksissa, jotka johtavat linjojen erkaantumispisteisiin. Jos alleeleja katoaa eri kohdissa puun rakennetta, on mahdollista, että kehityslinjat eivät yhdisty toisiinsa.
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Merkitään esi-isiltä perittyä alleelia (ancestral allele) tunnuksella ”A” ja sen mutatoitunutta muotoa
(derived allele) tunnuksella ”B” (Kuva 4, b)). Kehityslinjat eivät välttämättä yhdisty toisiinsa fylogeneettisen puun oksassa, joka johtaa linjojen erkaantumispisteeseen, jos alleeleja on kadonnut eri kohdissa puuta. Tällöin muodostuu kaksi vaihtoehtoista geenipuuta (Kuva 4, b)), joista ilmenee konfiguraatiot ”ABBA” ja ”BABA” (Zheng & Janke, 2018). ”ABBA”- ja ”BABA”-konfiguraatiot ovat yhtä
yleisiä, jos taustalla esiintyy pelkästään ILS:a eikä lainkaan geenivirtausta. Ylimäärä ”ABBA”- ja
”BABA”-konfiguraatioita viittaa siihen, että kahden eliölajin tai populaation välillä on tapahtunut
geenivirtausta. Neutraalissa koalesenssimallissa ILS tai toistuvat mutaatiot aiheuttavat ”ABBA”- ja
”BABA”-konfiguraatioita, joita esiintyy yhtä paljon lajien tai populaatioiden genomeissa (Martin,
Davey & Jiggins, 2015). Selvä ylimäärä ”ABBA”-konfiguraatioita viittaa lajien/populaatioiden X ja
Y välillä tapahtuneeseen geenivirtaukseen (Kuva 4, b)), ja vastaavasti ”BABA”-konfiguraatioiden
suuri määrä osoittaa, että lajien/populaatioiden W ja Y välillä on ollut geenivirtausta. Konfiguraatioiden ylimäärä saattaa liittyä myös ei-satunnaiseen lisääntymiseen tai populaatiorakenteeseen siinä lajissa/populaatiossa, joka oli esi-isä lajeille/populaatioille W, X ja Y (Martin, Davey & Jiggins, 2015).

1.6.2 Pattersonin D-tunnusluku
Kun tutkitaan eri lajien tai populaatioiden välistä genomien sekoittumista ja geenien siirtymistä, ILS
on otettava huomioon, koska se aiheuttaa ristiriitaisuutta geenipuiden ja lajipuiden välillä. Pattersonin
D-tunnusluvussa, joka tunnetaan myös ABBA-BABA-tunnuslukuna, ILS on huomioitu, minkä vuoksi
kyseistä tunnuslukua hyödynnetään yleisesti tarkasteltaessa genomien sekoittumista eri lajien tai populaatioiden välillä (Zheng & Janke, 2018). Menetelmä kehitettiin alun perin tutkimuksessa, jossa
selvitettiin nykyihmisten ja neandertalinihmisten risteytymistä (Durand, ym. 2011; Zheng & Janke,
2018). D-tunnusluku lasketaan populaatioiden genotyypeistä, minkä vuoksi tarkasteltavassa aineistossa on oltava tietoa kunkin populaation yksilöissä esiintyvistä SNP:stä ja alleelien frekvensseistä
populaatioissa (Schaefer, ym. 2016; Zheng & Janke, 2018).
Pattersonin D-tunnusluvun määritys perustuu menetelmään, jossa mitataan muuttuneen alleelin frekvenssiä kahden tarkasteltavan populaation ja ulkoryhmänä toimivan populaation välillä. Muuttuneella
alleelilla tarkoitetaan alkuperäisen, esi-isiltä perityn alleelin mutatoitunutta muotoa eli varianttia. Jos
kumpaankaan tarkasteltavaan populaatioon ei ole kulkeutunut geenejä, ”ABBA”- ja ”BABA”-konfiguraatioiden lukumäärät ovat suunnilleen yhtä suuret (Racimo, ym. 2015). D-tunnusluku määritetään
yleisesti sellaisille eliölajeille, joiden erkaantumisesta on kulunut suhteellisen lyhyt ajanjakso tai joiden geneettinen etäisyys on pieni (Zheng & Janke, 2018).
Pattersonin D-tunnusluku antaa kvalitatiivista tietoa populaatioiden välisestä geenien virtauksesta ja
virtauksen suunnasta, mutta se ei kerro virtauksen suuruutta (Patterson, ym. 2012; Martin, Davey &
Jiggins, 2015; Zheng & Janke, 2018). Tunnuslukua määritettäessä on oletettava, että yksilöt ovat lisääntyneet sattumanvaraisesti tarkasteltavissa populaatioissa. Sen avulla voidaan myös selvittää, tapahtuiko populaatioiden välillä aikoinaan genomien sekoittumista, vaikka saatavilla ei olisi populaatioihin liittyvää geneettistä tietoa (Durand, ym. 2011). D-tunnusluku osoittaa herkemmin populaatioiden välisen geenivirtauksen, jos virtauksen ajankohdasta on kulunut vähemmän aikaa tai yksilöiden
genomeissa on suuri määrä linkittymättömiä lokuksia (Zheng & Janke, 2018). Sen odotusarvon on
todettu kasvavan suhteessa introgressioon, mutta kasvu ei ole lineaarista (Martin, Davey & Jiggins,
2015). Odotusarvo kasvaa myös populaatiokoon pienentyessä. Samoin ajankohta, jolloin tarkasteltavat populaatiot erkaantuivat toisistaan, vaikuttaa jonkin verran D-tunnusluvun odotusarvoon: mitä
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myöhemmin erkaantuminen tapahtui, sitä suurempi on tunnusluvun odotusarvo (Martin, Davey &
Jiggins, 2015).
Merkitään Pattersonin D-tunnusluvun laskemisessa käytettäviä populaatioita P1, P2 ja P3 sekä ulkoista
ryhmää merkinnällä O (Kuva 5). Tarkasteltavat populaatiot muodostavat fylogeneettisen sisäryhmän,
ja ulkoryhmä on populaatio tai laji, joka ei ole osana sisäryhmää ja luokitellaan tämän lähisukulaiseksi. D-tunnusluvun laskemisessa nollahypoteesina on, että P1 ja P2 polveutuvat samasta kantapopulaatiosta, joka erkaantui aikaisemmin populaation P3 kantapopulaatiosta. Tällöin geenien virtausta ei
ole tapahtunut populaatioiden P3 ja P1 tai P3 ja P2 välillä sen jälkeen, kun ne erkaantuivat toisistaan.
Vaihtoehtoinen hypoteesi vastaavasti on, että populaatiosta P3 on tapahtunut geenien virtausta populaatioon P1 tai P2 sen jälkeen, kun populaatiot ajautuivat erilleen toisistaan.

Kuva 5. Pattersonin D-tunnuslukuun liittyvät populaatioiden sukupuurakenteet.
P1, P2, P3: populaatiot 1 – 3; O: ulkoryhmä; A: esi-isiltä peritty alleeli; B: esi-isiltä perityn alleelin mutatoitunut muoto eli
variantti. Tähtikuvio viittaa tilanteeseen, jossa alleeli ”A” on mutatoitunut alleeliksi ”B”. a) Populaatioilla P 2 ja P3 on
enemmän yhteisiä alleeleja ”B” verrattuna populaatioiden P1 ja P3 yhteisiin alleeleihin, eli konfiguraatio ”ABBA” on yleisempi. b) Populaatioilla P1 ja P3 on enemmän yhteisiä alleeleja ”B” kuin populaatioilla P2 ja P3, jolloin vallitseva konfiguraatio on ”BABA”. Musta nuoli kohdassa a) ja b) viittaa populaatioiden väliseen mahdolliseen geenivirtaukseen ja virtauksen suuntaan. (Mukautettu kuva alkuperäisestä mallista: Huerta-Sanchez & Casey, 2015.)

Pattersonin D-tunnusluvun määrittämisessä tarkastellaan bialleelisia genomialueita, jolloin niissä on
joko esi-isiltä peritty alleeli tai sen myöhemmin mutatoitunut muoto. Merkitään ulkoryhmässä O olevaa alleelia tunnuksella ”A”, joka on samalla esi-isiltä periytyvä alleeli. Tarkastelu kohdistuu genomialueisiin, joissa populaatiot P1 ja P2 eroavat toisistaan ja populaation P3 alleelitunnus on ”B” eli esiisiltä periytyvän alleelin variantti. Kuvassa 5 sukupuun populaatiojärjestyksessä {P1, P2, P3, O} on
kaksi tarkasteltavaa alleelikonfiguraatiota, ”ABBA” ja ”BABA”. ”ABBA” ja ”BABA” ovat parsimoniainformatiivisia kohtia, jotka tukevat toisenlaista fylogeniaa kuin mitä lajipuun rakenteesta voidaan
päätellä (Zheng & Janke, 2018). ”ABBA” liittyy bialleelisiin genomialueisiin, joissa populaatiossa
P1 on alleeli ”A” sekä populaatioissa P2 ja P3 alleeli ”B”. Vastaavasti ”BABA” viittaa genomialuei-
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siin, joissa populaatioilla P1 ja P3 on alleeli ”B” ja populaatiolla P2 alleeli ”A” (Durand, ym. 2011;
Huerta-Sanchez & Casey, 2015; Martin, Davey & Jiggins, 2015; Schaefer, ym. 2016).
Parametrit CABBA(i) ja CBABA(i) ilmoittavat, esiintyykö kohdassa (i) jompikumpi alleeliasetelmista, jolloin parametrit voivat saada joko arvon 0 tai 1. Pattersonin D-tunnusluku lasketaan seuraavasti (Durand, ym. 2011):
∑𝑛𝑖=1 𝐶𝐴𝐵𝐵𝐴 (𝑖) − 𝐶𝐵𝐴𝐵𝐴 (𝑖)
𝐷(𝑃1 , 𝑃2 , 𝑃3 , 𝑂) = 𝑛
∑𝑖=1 𝐶𝐴𝐵𝐵𝐴 (𝑖) + 𝐶𝐵𝐴𝐵𝐴 (𝑖)
(1)
D-tunnusluvulle määritetty arvo on aina [-1,1]. Kuvan 5 ja yhtälön (1) perusteella positiiviset arvot
tarkoittavat, että populaatioilla P2 ja P3 on enemmän yhteisiä mutatoituneita alleeleja ”B” kuin populaatiolla P1 on populaation P3 kanssa, jolloin konfiguraatio ”ABBA” on vallitsevampi. Vastaavasti
negatiivinen D-tunnusluvun arvo osoittaa, että populaatiolla P1 ja P3 on enemmän yhteisiä mutatoituneita alleeleja ”B” kuin populaatioilla P2 ja P3, eli konfiguraatio ”BABA” on yleisempi (Huerta-Sanchez & Casey, 2015; Schaefer, ym. 2016). Jos D-tunnusluvun arvoksi määritetään nolla, genomien
sekoittumista ei ole tapahtunut. Tällöin populaatiot P1 ja P2 ovat geneettisesti enemmän toistensa kaltaisia, ja ”ABBA”- ja ”BABA”-kohtien lukumäärät ovat samat (Huerta-Sanchez & Casey, 2015;
Zheng & Janke, 2018). ILS tuottaa yhtä todennäköisesti sekä ”ABBA”- että ”BABA”-kohtia, minkä
vuoksi niiden lukumäärien ei pitäisi poiketa toistaan, jos ainoastaan ILS, mutta ei geenivirtaus, vaikuttaa taustalla (Zheng & Janke, 2018). Jos D-tunnusluvun arvo poikkeaa merkittävästi nollasta, genomien sekoittumista ja geenivirtausta on tapahtunut populaatioiden välillä (Huerta-Sanchez & Casey, 2015; Zheng & Janke, 2018). Tällöin ”ABBA”- ja ”BABA”-kohtien lukumäärät eivät ole tilastollisesti tarkasteltuna yhtä suuret. Samalla se osoittaa, että kaksi lajia tai populaatiota, jotka eivät ole
läheistä sukua, muistuttavat geneettisesti enemmän toisiaan kuin on oletettu (Zheng & Janke, 2018).
Pattersonin D-tunnusluku on määritetty havaitsemaan molempiin suuntiin tapahtunutta geenien siirtymistä populaatioiden P2 ja P3 sekä P1 ja P3 välillä (Kuva 5). Suunnassa P3 → P2 tapahtunut geenivirtaus havaitaan kuitenkin helpommin kuin suunnan P2 → P3 geenivirtaus, vaikka parametrit olisivat
täysin samanlaiset kummassakin tapauksessa (Zheng & Janke, 2018). Mutaatiot (Kuva 5, harmaa tähti kohdassa a)), jotka lisäävät konfiguraatioiden ”ABBA” määrää virtaussuunnassa P3 → P2, ovat syntyneet, kun populaatio P3 erkaantui populaatioiden P2 ja P1 yhteisestä esi-isästä, mutta ennen kuin
geenivirtaus alkoi populaatioiden P2 ja P3 välillä. Vastaavasti mutaatiot, jotka lisäävät konfiguraatioiden ”ABBA” määrää geenien virtaussunnassa P2 → P3 (ei ole esitetty Kuvassa 5 a)), ovat muodostuneet, kun populaatio P2 erkaantui populaatiosta P1, mutta ennen kuin geenien siirtyminen alkoi populaatioiden P2 ja P3 välillä. Ajanjakso, joka on kulunut mutaation syntymisen ja geenivirtauksen alkamisen välillä, on pidempi suunnassa P3 → P2 kuin suunnassa P2 → P3. Tällöin suunnassa P3 → P2
mutaatioiden ja konfiguraatioiden ”ABBA” määrät ovat suuremmat kuin suunnassa P2 → P3, ja ne
havaitaan helpommin D-tunnusluvun määrityksessä (Zheng & Janke, 2018).
Suunnassa P2 → P3 tapahtunut geenivirtaus havaitaan heikommin D-tunnuslukua laskettaessa, jos populaatioiden P2 ja P1 erkaantumisesta on kulunut vähemmän aikaa. Virtauksen vaikeampi määrittäminen selittyy sillä, että populaatioiden P2 ja P1 erkaantumisen jälkeen mutaatioita ja konfiguraatioita
”ABBA” on ehtinyt muodostua vähemmän. Päinvastaiseen suuntaan, P3 → P2, tapahtuneen geenivirtauksen havaitseminen on helpompaa, koska populaatioiden P2 ja P1 genomit ovat muistuttaneet
enemmän toisiaan ennen sekoittumista, jolloin populaatiosta P3 kulkeutunut geenivirtaus havaitaan
helpommin populaatiossa P2 (Zheng & Janke, 2018).
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Pattersonin D-tunnusluvun laskeminen

Ohjelmistopaketti AMDIXTOOLS sisältää työkalun Pattersonin D-tunnusluvun laskemista varten
(Patterson, ym. 2012; David Reich Lab, 2018). Työkalua käytettäessä tunnusluvun määritys perustuu
Kuvan 6 sukupuurakenteeseen, jossa vallitsee populaatiojärjestys {W, X, Y, Z}. Kunkin populaation
alleelin ”B” frekvenssi on w’, x’, y’ ja x’. Kun valitaan satunnaisesti mikä tahansa alleeli jokaisesta
populaatiosta ja määritetään sen jälkeen valitun alleelin osalta konfiguraatio ”BABA”, populaatioiden
W ja Y sekä X ja Z alleelit vastaavat toisiaan, mutta populaatioiden W ja X alleelit ovat erilaiset. Kun
määritetään vastaavasti konfiguraatio ”ABBA”, populaatioiden W ja Z alleelit sekä populaatioiden X
ja Y alleelit vastaavat toisiaan (Patterson, ym. 2012; David Reich Lab, 2018).

Kuva 6. Populaatioiden sukupuurakenne, kun Pattersonin D-tunnusluku lasketaan ADMIXTOOLSohjelmapaketilla.

Käytetään edelleen populaatioita W, X, Y ja Z. Merkitään lisäksi D-tunnusluvun osoittajaa Numi (numerator) ja nimittäjää Deni (denominator). Osoittaja ja nimittäjä voidaan täten ilmoittaa muodossa:

̂ 𝑢𝑚𝑖 = 𝑃(𝐵𝐴𝐵𝐴) − 𝑃(𝐴𝐵𝐵𝐴) = (𝑤 ′ − 𝑥 ′ )(𝑦 ′ − 𝑧 ′ )
𝑁
(2)
̂ 𝑒𝑛𝑖 = 𝑃(𝐵𝐴𝐵𝐴) + 𝑃(𝐴𝐵𝐵𝐴) = (𝑤 ′ + 𝑥 ′ − 2𝑤′𝑥′)(𝑦 ′ + 𝑧 ′ − 2𝑦′𝑧′)
𝐷
(3)
Jos D-tunnusluku halutaan määrittää käyttämällä yksilöiden SNP:jä, yksilöiden alleelifrekvenssit eri
populaatioissa ovat w, x, y ja z. Vastaavasti D-tunnusluvun osoittaja ja nimittäjä ovat tällöin:

̂ 𝑢𝑚𝑖 = (𝑤 − 𝑥)(𝑦 − 𝑧)
𝑁
(4)
̂ 𝑒𝑛𝑖 = (𝑤 + 𝑥 − 2𝑥𝑤)(𝑦 + 𝑧 − 2𝑦𝑧)
𝐷
(5)
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D-tunnusluku määritetään edelleen:
𝐷=

̂ 𝑢𝑚𝑖
∑𝑖 𝑁
̂ 𝑒𝑛𝑖
∑𝑖 𝐷
(6)

Yhtälön (6) mukaan SNP-alueilla lasketaan ensin erikseen yhteen osoittaja ja nimittäjä ja sen jälkeen
osoittajan sekä nimittäjän suhde (Patterson, ym. 2012). D-tunnusluvun määrittäminen perustuu yhtälöihin (4) – (6) käytettäessä ADMIXTOOLS-ohjelmapakettia (David Reich Lab, 2018).
Kun Pattersonin D-tunnusluku lasketaan ohjelmiston työkalulla, fylogeneettisen puun topologian täytyy olla Kuvan 6 mukainen. Jos (W, X) ja (Y, Z) muodostavat sukupuussa kladit eli monofyleettiset
ryhmät, ulkoryhmää ei pystytä määrittämään. Jos tässä tilanteessa jokin populaatioista W, X, Y tai Z
merkitään ulkoryhmäksi, yhtälön (6) osoittajan oletusarvo E[Numi] = 0 (Patterson, ym. 2012). Tällöin
myös D-tunnusluku saa arvon nolla, mikä viittaa siihen, että populaatioiden välillä ei ole ollut genomien sekoittumista.
Pattersonin D-tunnusluvulle voidaan laskea keskivirhe käyttämällä painotettua jackknife-menetelmää
(Patterson, ym. 2012). Siinä käytetään jackknife-estimaattoria, joka määritetään käyttämällä populaatioiden genomeista kerättyjä alaotoksia eli genomialueita. Alaotokset on saatu poistamalla alkuperäisestä otoksesta peräkkäiset ja toisensa poissulkevat, erikokoiset ryhmittymät (Busing, Meiijer & Van
Der Leenden, 1999). D-tunnusluvun keskivirhe, joka poikkeaa arvosta nolla, muodostaa Z-pistemäärän, joka noudattaa likimain normaalijakaumaa (Patterson, ym. 2012). ADMIXTOOLS-ohjelmapakettia käytettäessä D-tunnusluvulle määritetty positiivinen Z-pistemäärä viittaa siihen, että geenivirtausta on ollut populaatioiden W ja Y tai X ja Z välillä (Kuva 6) sekä populaatioiden W ja Z tai X ja
Y välillä, jos Z-pistemäärä on negatiivinen (David Reich Lab, 2018).

1.6.3 F4-tunnusluku ja F4-suhde-estimointi
Populaatioiden välistä yhteistä geneettistä ajautumista mitataan f-tunnuslukujen avulla (Peter, 2016).
Tarkastelussa voidaan käyttää kahden, kolmen tai neljän populaation muodostamia ryhmiä, jolloin
puhutaan f2, f3- tai f4-tunnusluvusta. Kyseisiä tunnuslukuja käyttämällä on mahdollista selvittää, onko
populaatioiden välillä tapahtunut genomien sekoittumista (Peter, 2016). Populaatioista voidaan muodostaa niin kutsuttu populaatiopuu, jossa ne on yhdistetty toisiinsa fylogeneettisen puun kaltaiseen
rakenteeseen. Populaatiopuu toimii yleensä nollahypoteesina, kun halutaan testata populaatioiden välistä sekoittumista. Puun oksien pituudet vastaavat geneettisen ajautumisen määrää, joka on tapahtunut populaatioiden välillä. Käytettäessä f-tunnuslukuja populaatiopuun oksien pituuksia verrataan eri
populaatioiden välillä (Peter, 2016).
Tarkastellaan f4-tunnuslukua ja merkitään sen määrittämisessä käytettyjä populaatioita tunnuksin P1,
P2, P3 ja P4. Populaatioiden alleelifrekvenssit ovat vastaavasti p1, p2, p3 ja p4. Tunnusluvun luonnollinen – ja samalla myös harhaton – estimaatti on tällöin (Reich, ym. 2009; Peter, 2016):

𝑓4 (𝑃1 , 𝑃2 ; 𝑃3 , 𝑃4 ) = 𝑓4 (𝑝1 , 𝑝2 ; 𝑝3 , 𝑝4 ) = 𝐸(𝑝1 − 𝑝2 )(𝑝3 − 𝑝4 )
(7)
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Tunnusluvun f4 oletetaan olevan verrannollinen korrelaatioon, joka ilmenee alleelifrekvenssien eroissa tarkasteltavien populaatioparien välillä (Reich, ym. 2009). Jos topologia (P1, P2) (P3, P4) on todellinen, alleelifrekvenssien erot populaatioiden P1 ja P2 välillä ilmentävät geneettistä ajautumista. Kyseinen ajautuminen ei kuitenkaan korreloi populaatioiden P3 ja P4 välisen geneettisen ajautumisen kanssa, jolloin frekvenssierojen odotusarvo on nolla (Reich, ym. 2009).
Kun halutaan selvittää, kuinka suuri osa tutkittavan populaation genomista on introgression seurauksena peräisin toisesta populaatiosta, analyyseissä voidaan käyttää f4-suhde-tunnuslukua. Kyseinen
tunnusluku mittaa sen osuuden geneettisestä ajautumisesta, joka liittyy toiseen vanhempaislinjaan.
Samalla se määrittää esi-isiltä perityn genomiosuuden, joka esiintyy kyseisessä vanhempaislinjassa
(Peter, 2016; Petr, ym. 2019). Vastaavasti F4-suhde-estimointi perustuu edellä mainittuun f4-suhdetunnuslukuun. Se ilmoittaa, missä suhteessa eri eliölajien genomit ovat sekoittuneet tarkasteltavassa
populaatiossa. Estimointi on mahdollista tehdä, vaikka käytettävissä ei olisi geneettistä tietoa esi-isäpopulaatioista. Menetelmä kuitenkin edellyttää, että populaatioiden fylogeneettisestä historiasta on
olemassa tietoa tai jonkinlainen olettamus (Patterson, ym. 2012).

F4-suhde-estimaatin laskeminen

Merkitään tarkasteltavia populaatioita tunnuksin A, B, X, C ja O (Kuva 7). Populaatio A on populaation B sisarpopulaatio, ja populaatio O toimii kaikkien populaatioiden ulkoryhmänä. Populaatioiden
A ja O genomeja ei ole sekoittunut populaatioiden B, C ja X genomeihin. Sen sijaan populaatioiden
B ja C esimuotojen, jotka merkitään tunnuksin B’ ja C’, oletetaan sekoittuneen keskenään ja muodostaneen populaation X (Patterson, ym. 2012; Petr, ym. 2019).

Kuva 7. F4-suhde-estimointiin liittyvä sukupuurakenne.
A, B, C, X: populaatiot A, B, C ja X, O: ulkoryhmä. Populaatio X on sekoitus populaatioita B (B’) ja C (C’). Parametri
 ilmoittaa osuuden, joka populaation X genomissa on peräisin populaatiosta B. Parametri 1 –  on vastaavasti populaatiosta C lähtöisin oleva osuus populaation X genomissa. (Mukautettu kuva alkuperäisestä mallista: Patterson, ym. 2012.)

Populaatioiden (Kuva 7) SNP-lokusten alleelien frekvensseissä on tapahtunut muutoksia, ja populaatiot ovat erilaistuneet geneettisen ajautumisen seurauksena (Patterson, ym. 2012). Arvioitaessa parametria  (Kuva 7) – eli populaatiossa X olevaa, esi-isiltä perityn genomin osuutta, joka on kulkeu18

tunut populaatiosta B – populaatiolla A ei saa olla samanlaista geneettistä ajautumista populaation X
kanssa sen jälkeen, kun populaatiot A ja B erkaantuivat toisistaan (Petr, ym. 2019). Parametri  voi
kuvata myös populaatiosta B peräisin olevaa osuutta populaation X genomissa (Patterson, ym. 2012;
Petr, ym. 2019). Tällöin parametri 1 –  on se osuus, joka on siirtynyt populaatiosta C populaation X
genomiin (Kuva 7).
Merkitään F4-suhde-estimointiin liittyvää tunnuslukua f4:lla. Kuvan 7 mukaan pätee tilanne (Patterson, ym. 2012):
𝑓4 (𝐴, 𝑂; 𝐶 ′ 𝐶) = 0
(8)
Yhtälön (8) perusteella populaatioparit (A, O) ja (C’, C) ovat erilliset, ja reitit A – O sekä C’ – C eivät
kulje puussa (Kuva 7) samojen oksien kautta. Populaatioiden A ja O välillä sekä C’ ja C välillä on
alleelifrekvenssieroja ja siten geneettistä ajautumista. Ajautumiset eivät kuitenkaan korreloi toistensa
kanssa, vaan ne ovat itsenäisiä. Tällöin frekvenssierojen tulojen summa useamman lokuksen yli on
nolla (Reich, ym. 2009).
Puolestaan jos reitit A – O sekä C’ – C kulkevat puussa (Kuva 7) samojen oksien kautta, niissä on
esiintynyt samansuuntaista geneettistä ajautumista, jolloin ajautumiset myös korreloivat toistensa
kanssa (Reich, ym. 2009). Tällöin pätee tilanne (Patterson, ym. 2012):

𝑓4 (𝐴, 𝑂; 𝑋, 𝐶) = 𝛼𝑓4 (𝐴, 𝑂; 𝐵′, 𝐶) = 𝛼𝑓4 (𝐴, 𝑂; 𝐵, 𝐶)
(9)
Jos parametrin  estimaatin arvo on nolla ja se sijoitetaan yhtälöön (9), reitit A – O sekä X – C eivät
kulje puussa (Kuva 7) samojen oksien kautta, ja ne ovat itsenäisiä:
𝑓4 (𝐴, 𝑂; 𝑋, 𝐶) = 0
(10)
Yhtälöä (9) muokkaamalla parametrin  estimaatti on (Patterson, ym. 2012):
𝛼̂ =

𝑓4 (𝐴, 𝑂; 𝑋, 𝐶)
𝑓4 (𝐴, 𝑂; 𝐵, 𝐶)
(11)

Yhtälössä (11) estimaatti saadaan laskemalla osoittajan tunnusluku f4(A, O; X, C) ja nimittäjän tunnusluku f4(A, O; B, C) SNP:ien yli (Patterson, ym. 2012). Nimittäjä viittaa oksan pituuteen (Kuva 7),
jonka alkupiste sijoittuu populaatioiden A ja O yhteisen esi-isän kohdalle ja loppupiste populaatioiden
B ja C yhteisen esi-isän kohdalle (Peter, 2016). Osoittaja viittaa puolestaan populaatiopuun kaksiosaiseen sisäiseen oksaan (Kuva 7). Ensimmäinen osa liittyy todennäköisyyteen  ja on yhdistettävissä populaatioiden A ja B yhteiseen esi-isään (Peter, 2016). Toinen osa viittaa vastaavasti todennäköisyyteen 1 –  (Kuva 7) ja on yhdistettävissä populaatioiden A ja C yhteiseen esi-isään (Peter, 2016).
AMDIXTOOLS-ohjelmistopaketissa on työkalu F4-suhde-estimointia varten (Patterson, ym. 2012;
David Reich Lab, 2018), ja siinä estimaatin laskeminen perustuu yhtälöön (11).
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1.7 Hampaiden kehitys nisäkkäillä ja harmaahylkeiden sekä norppien hammasmuodot

Nisäkkäiden hampaat jaetaan etu- ja kulmahampaisiin, välihampaisiin sekä poskihampaisiin. Hampaat muodostuvat sikiöaikana, ja niiden kehitystä säätelee koko kehitysvaiheen aikana useampi signaalireitti, joihin kuuluvat Shh (Sonic hedgehog), Wnt (Wingless-related integration rate), BMP
(Bone morphogenetic protein) ja FGF (Fibroblast growth factor) (Jernvall & Thesleff, 2000; Thesleff, 2003; Bei, 2009). Reittien toimintaan osallistuvat niiden spesifiset ligandit, Shh-, Wnt-, BMPja FGF-proteiinit, sekä ligandien reseptorit. Hampaan kehitysvaiheisiin (Kuva 8) kuuluvat kiinnittymisalueen ja hammastyypin määräytyminen sekä hampaan kruunuosan ja kruunuosan rakenteiden
muodostuminen (Jernvall & Thesleff, 2000). Kiinnittymiskohdan ja hammastyypin määräytymiseen
vaikuttavat reitit BMP ja FGF, jotka lähettävät signaaleja epiteelistä mesenkyymiin ja edistävät samalla hampaan kehityksen alkua (Jernvall & Thesleff, 2000; Thesleff, 2003).

Kuva 8. Nisäkkäiden hampaiden kehitys.
1. – 3. kehityksen alkuvaihe; 4. – 6. morfogeneesi; 7. erilaistuminen ja mineralisaatio; 8. hampaan juurten kehittyminen
ja hampaan puhkeaminen; A. hammasjuoste; B. hammassilmu; C. lakkirakenne; D. kellorakenne; E. myöhäinen kellorakenne; a. mesenkyymi; b. ektodermi; c. hammasplakodi; d. primaarinen kiillekyhmy; e. sekundaarinen kiillekyhmy; f. ja
k. hammasluu; g. ja j. hammaskiille; h. hampaan juuri; i. hammasydin. (Mukautettu kuva alkuperäisestä mallista: Thesleff,
2003.)

Hampaan kehittyminen alkaa epiteelikudokseen syntyvästä hammasjuosteesta, jonka muodostumista
säätelevät reitit BMP, EDA (Ectodysplasin A), FGF ja Wnt (Thesleff, 2003; Jernvall & Thesleff,
2012). Ennen kruunuosan kehittymistä hampaalla on silmumainen rakenne, joka kasvattaa kokoaan
laskostumalla kärkiosastaan samalla, kun reitit BMP, FGF, Shh ja Wnt säätelevät kasvuvaihetta (Jernvall & Thesleff, 2000). Hammassilmu saa vähitellen lakkimaisen rakenteen, jota ympäröi mesenkyymistä koostuva hammasnysty. Lakkirakenteen muodostuessa hammassilmun yläosaan kehittyy kiillekyhmy, jonka muodostumista säätelee EDA-signaalireitti ja erilaistumista reitit BMP sekä Wnt
(Thesleff, 2003; Jernvall & Thesleff, 2012). Kiillekyhmy vaikuttaa hampaan rakenteiden muodostumiseen, ja reitit Shh, Wnt, BMP ja FGF lähettävät kyhmystä hampaan kehitystä ohjaavia signaaleja
(Jernvall & Thesleff, 2000; Thesleff, 2003).
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Kasvaessaan lakkivaiheesta eteenpäin kehittyvä hammas saa kellomaisen rakenteen. Samalla mesenkyymin soluista kehittyy hammasluuta muodostavia odontoblasteja. Vastaavasti epiteelikudoksen soluista syntyy ameloblasteja, jotka tuottavat hammaskiillettä. Kellorakenne on viimeinen vaihe ennen
hampaan puhkeamista, ja sen aikana kehittyvä hammas kasvaa lopulliseen kokoonsa. Kruunuosan
rakentuessa tapahtuu tarkoin säädeltyä solujen lisääntymistä ja epiteelikudoksen laskostumista, mikä
toimii perustana kruunuosan kehittyville kärkiosille (Jernvall & Thesleff, 2000). Apoptoosi poistaa
kiillekyhmyt, kun kärkirakenteet ovat muodostuneet hampaan kruunuosaan. Kärkiin kehittyy tämän
jälkeen sekundaarisia kiillekyhmyjä, joista muodostuu hammaskärkien huippuosat (Jernvall & Thesleff, 2000; Jernvall & Thesleff, 2012). Signaalireitit FGF, Shh, BMP ja EDA säätelevät sekundaaristen kiillekyhmyjen asettumista toisiinsa nähden, jotta kruunuosan kärjet muotoutuisivat oikeankokoisiksi oikeille paikoille ja hammasrakenne olisi toimiva (Jernvall & Thesleff, 2012). Sekundaariset
kiillekyhmyt poistuvat valmiista hampaasta apoptoosin kautta.

Kuva 9. Hylkeiden hammasmuodot ja -rakenteet.
A. harmaahylje; B. saimaannorppa.

Harmaahylkeiden ja norppien hampaat poikkeavat ulkonäöltään toisistaan lähinnä hampaan kruunuosien rakenteiden perusteella (Kuva 9). Norpilla kulma- ja poskihampaiden välissä olevien välihampaiden muodoissa on havaittavissa kolmesta viiteen sirorakenteista kruunuosan kärkirakennetta, ja
hampaiden muoto on yhteneväinen koko leuan alueella. Harmaahylkeillä välihampaiden muodoissa
on havaittavissa keskellä torahampaan kaltainen kärkiosan rakenne, jonka molemmin puolin on vaihteleva lukumäärä pienempiä kärkiosien rakenteita (Savriama, ym. 2018).

2. Tutkielman tarkoitus ja tavoitteet
Nykyihmisten ja neandertalinihmisten risteytymistä on luultavasti tutkittu eniten kaikista eliölajien
risteytymisistä. Isolaatiomekanismien puute, joka aiheutuu suhteellisen pienestä geneettisestä etäisyydestä nykyihmisten ja neandertalilaisten välillä, sekä näiden lajien ajallisesti ja alueellisesti tapahtunut päällekkäinen levinneisyys ovat mahdollistaneet sen, että nykyihmisten ja neandertalilaisten
risteytymistä on pystytty tutkimaan (Reich, ym. 2010; Juric, ym. 2016; Petr, ym. 2019). Verrattuna
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nykyihmisten ja neandertalinihmisten väliseen geneettiseen etäisyyteen samainen etäisyys on Itämeren harmaahylkeen ja itämerennorpan välillä yli kaksinkertainen. Lajien etäisyys on suunnilleen samansuuruinen kuin sellaisilla morfologisesti samanlaisilla eliölajeilla, jotka ovat risteytyneet keskenään (Savriama, ym. 2018). Morfologian ja yksilönkehityksen perusteella harmaahylkeet ja norpat
poikkeavat selvästi toisistaan, jolloin lajien hybridijälkeläinen on luultavasti välimuoto kummastakin
vanhempaislajista (Savriama, ym. 2018). Harmaahylje ja norppa ovat todistetusti risteytyneet tarhatussa ympäristössä sekä oletettavasti myös luonnossa.
Itämeren harmaahylkeiden ja itämerennorppien hampaat ovat muodoiltaan ja rakenteiltaan erilaiset
(Kuva 9). Lisäksi lajien sisällä hampaiden morfologiassa on havaittu olevan muuntelua (Savriama,
ym. 2018). On yleistä, että eliölajeilla esiintyy vaihtelevuutta etenkin poskihampaiden muodoissa
(Jernvall & Thesleff, 2000). Nisäkkäillä hampaiden muodot ovat kehittyneet valmiiksi ennen puhkeamista, minkä jälkeen rakenteissa tapahtuvat muutokset aiheutuvat yleensä hampaan normaalista kulumisesta. Itämeren harmaahylkeiden ja itämerennorppien risteytymisten sekä lajien välisen introgression oletetaan aiheuttaneen poikkeavia genotyyppejä, jotka ovat vaikuttaneet erilaisten hammasmuotojen kehittymiseen yksilöillä lajien sisällä (Savriama, ym. 2018).
Tutkimusprojektissa, jonka osana tämä pro gradu -tutkielma on tehty, on tavoitteena arvioida, paljonko introgressiota on tapahtunut harmaahylkeiden ja norppien välillä ja minkälainen on introgression
jakauma lajien genomeissa. Tutkimusprojektissa ollaan kiinnostuneita introgressiosta, joka on kohdistunut hampaiden kehitystä ohjaavien geenien läheisyyteen ja näiden geenien säätelyalueisiin. Tässä tutkielmassa selvitetään ja arvioidaan introgression laajuutta harmaahylkeiden ja norppien välillä.
Tarkastelu kohdistuu Itämeren harmaahylkeisiin ja itämerennorppiin, mutta tutkittava aineisto sisältää muitakin harmaahylje- ja norppapopulaatioita Itämeren lähialueilta, Jäämereltä ja Atlantilta. Itämeren harmaahylkeiden ja itämerennorppien välistä introgressiota arvioidaan yleisesti genomitasolla.
Tarkempia viitteitä introgressiosta etsitään harmaahylkeiden ja norppien genomialueilta, joissa sijaitsee hampaiden kehitykseen vaikuttavia geenejä. Hammasgeenien introgressioalueilta määritetään lisäksi variantteja, jotka saattavat osaltaan selittää yksilöiden hampaissa havaittuja rakenteellisia eroja.

3. Aineisto ja menetelmät
3.1 Aineisto
Tutkimuksessa käytetään valmiita tiedostoja. Niihin kuuluvat saimaannorpan referenssigenomiin perustuva varianttiaineisto ja siihen liittyvä annotaatiotiedosto, tiedosto nisäkkäiden hampaiden kehitykseen vaikuttavista geeneistä sekä tiedosto pistemutaatioista sellaisissa geeneissä, joiden kopioluku
harmaahylkeiden ja norppien genomeissa on yksi ja joihin myös suurin osa hammasgeeneistä kuuluu.
Saimaannorpan referenssigenomi on contig-tasoinen, joka tarkoittaa, että genomin osia ei ole yhdistetty kromosomeiksi. Varianttitiedosto on puolestaan VCF-muotoinen (Variant call format). VCFtiedosto (.vcf) koostuu sisällön selittävästä otsikko-osiosta ja varsinaisesta tiedosto-osiosta, jossa jokainen rivi kuvaa yhden sekvenssissä esiintyvän variaation ja yksilöiden genotyypin kyseisessä lokuksessa. Tiedoston rivi käsittää vähintään seitsemän saraketta, jotka kuvaavat lokuksessa esiintyvää
variaatiota, ja yhden yleisen tietosarakkeen. Jos VCF-tiedosto sisältää yksilötietoa, jokaiselle lokukselle on oma sarakkeensa, joka kuvaa yksilöihin liittyvää tietoa. Tämän sarakkeen jälkeen kullekin
yksilölle on oma tietosarakkeensa. Koska VCF-tiedostot ovat yleensä suuria, ne on tiivistetty pak22

kausohjelmilla. Tässä tutkimuksessa käytetty varianttiaineisto on pakattu bgzip-ohjelmalla, joten sen
tiedostopääte on (.vcf.gz). Pakattua VCF-tiedostoa luetaan sille luodun indeksitiedoston avulla.
Saimaannorpan referenssigenomiin liittyvä annotaatiotiedosto on muodoltaan GFF (General feature
format). GFF-tiedosto (.gff) on taulukko, jonka yksi rivi sisältää tietoa yhdestä contigissa sijaitsevasta tekijästä tai ominaisuudesta, kuten geenistä tai eksonista. Rivi on jaettu yhdeksään sarakkeeseen,
jotka sisältävät tietoa esimerkiksi geenin tai eksonin sijaintipaikasta contigissa. Hampaiden kehitykseen vaikuttaviin geeneihin liittyvät tiedot oli koottu alun perin Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmalla luotuun tiedostoon (.xlsx), joka muutettiin CSV-muotoon (Comma-separated values) tutkimuksessa tehtyjen analyysien vuoksi. Kyseisessä tiedostomuodossa (.csv) tieto on tallennettu taulukon sijasta tekstitiedostoksi. Vastaavasti tiedosto, joka liittyy hammasgeenien pistemutaatioihin, on
TSV-muotoinen (Tab separated values). Sekin on tekstimuotoinen tiedosto (.tsv), jossa tarkasteltavat
tiedot on esitetty riveittäin.

3.1.1 Saimaannorpan genomiin perustuva varianttiaineisto ja genomiin liittyvä annotaatiotiedosto
Harmaahylkeiden ja norppien välillä tapahtunutta introgressiota tutkitaan käyttämällä varianttiaineistoa. Aineisto koostuu 2092 contigista ja sisältää 45 719 967 SNP:iä. Siihen kuuluu harmaahylje- ja
norppapopulaatioita, joista jokainen käsittää noin 10 – 20 yksilöä. Lisäksi aineistossa on yksi populaatio ja yksi laji, joissa kummassakin on ainoastaan yksi yksilö.
Yksilömääriltään suurimpia populaatioita ovat Itämeren harmaahylkeet (12 yksilöä), läntisellä Atlantilla olevan, Kanadan Nova Scotiaan kuuluvan Sable Islandin harmaahylkeet (12 yksilöä), itämerennorpat (9 yksilöä), laatokannorpat (9 yksilöä), saimaannorpat (18 yksilöä) sekä Huippuvuorten alueiden jäämerennorpat (11 yksilöä). Vienanmeren norpista ja Etelämantereen weddellinhylkeistä (Leptonychotes weddellii) esiintyy varianttiaineistossa yksi yksilö. Aineistoon kuuluu Itämeren harmaahylkeiden osalta myös yksilö, jonka hampaistossa oli havaittu norppien hammasrakenteisiin verrattavia piirteitä. Selitys yksilön poikkeaville hammasrakenteille ei ollut tiedossa ennen tämän tutkielman aloitusta. Kaikkiaan varianttiaineisto käsittää 72 hyljeyksilöä, jotka on eroteltu toisistaan omilla
tunnuksilla (Liite 1). Weddellinhyljettä käytetään ulkoryhmänä, jota tarvitaan tämän tutkimuksen eri
analyyseissä. Saimaannorpat toimivat analyyseissä puolestaan sopivana vertailuryhmänä, koska laji
on elänyt eristäytyneenä useamman tuhannen vuoden ajan, eikä Saimaan alueelle ole tiettävästi koskaan kulkeutunut muita hyljelajeja ja siten ulkopuolista geenivirtausta.
Saimaannorpan genomiin perustuva annotaatiotiedosto on luotu käyttämällä Ensembl-tietokannassa
olevaa fretin (Mustela putorius furo) annotaatiotiedostoa (Ferret, MusPutFur1.0.92). Annotaatiotiedosto sisältää lukuisan määrän erilaista tietoa. Tämän tutkimuksen kannalta niistä oleellisemmat ovat
hampaiden kehitykseen liittyvien geenien ja geenien proteiineja koodaavien alueiden, eli eksonien,
sijaintipaikat varianttiaineiston contigeissa.

3.1.2 Hampaiden kehitykseen vaikuttavat geenit ja geenien pistemutaatiot
Saimaannorpan referenssigenomin annotaatio on auttanut löytämään norpan genomista geenit, joiden
toiminta liittyy nisäkkäiden hampaiden kehitykseen (Liite 2). Geenit on jaettu vaikutustapansa perusteella kuuteen ryhmään (Taulukko 1). Yhteensä tarkasteltavia hammasgeenejä on 185 kappaletta.
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Taulukko 1. Nisäkkäiden hampaiden kehitykseen vaikuttavien geenien muodostamat geeniryhmät.
Geeniryhmä

Geenien lukumäärä

Geeniryhmän kuvaus

Välttämättömät hammasgeenit

15

Geenin hiljentäminen estää hampaiden kehityksen.

Hampaiden muoto

28

Geenin toiminta vaikuttaa kehittyvien hampaiden
muotoon.

Hammaskudos

24

Geenin toiminta vaikuttaa hammaskudoksen muodostumiseen.

Hampaiden puhkeaminen

3

Geenin toiminta vaikuttaa hampaiden puhkeamiseen.

Yhdysvaikutteiset hammasgeenit

11

Geenin toimiminen edellyttää jonkin toisen geenin
samanaikaista toimimista.

Muut hammasgeenit

128

Geenin hiljentämisen ei ole todettu vaikuttavan
hampaiden kehitykseen.

Useiden tarkasteltavien hammasgeenien alueille sijoittuu pistemutaatiota, joiden vaikutus on laskettu
valmiiksi erilliseen tiedostoon. Kyseisestä tiedostosta ilmenee mutaatiot, jotka esiintyvät kaikkiaan
noin 12 700:ssa, yhtenä kopiona esiintyvässä geenissä. Tiedostosta käy ilmi muiden muassa jokaisen
mutaation sijainti saimaannorpan referenssigenomissa, mutaatiotyyppi, pistemutaatioiden sijaintikohdassa olevat referenssialleelit ja vaihtoehtoiset alleelit sekä varianttiaineistoon kuuluvien harmaahylkeiden ja norppien genotyypit pistemutaatioiden kohdalla. Tiedostoon kootut mutaatiot ovat tyypeiltään hiljaisia mutaatioita, missense-mutaatioita, nonsense-mutaatioita, lukukehystä muuttavia
mutaatioita sekä silmukointikohtaan vaikuttavia mutaatioita.

3.2 Menetelmät

3.2.1 Hyljelajien välisten sukulaisuussuhteiden selvitys fylogeneettisen puun avulla sekä hyljepopulaatioiden välisen geneettisen variaation tarkastelu käyttämällä pääkomponenttianalyysiä
Varianttiaineiston hyljeyksilöistä koottiin fylogeneettinen puu NJ-menetelmällä käyttämällä itse kirjoitettua koodia (Liite 3). Puun muodostamiseksi aineistoa käsiteltiin ensin työkaluilla BCFtools (Li,
2009; ”BCFtools – utilities for variant calling and manipulating VCFs and BCFs”, 2019) ja PLINK
(Chang, ym. 2015; Purcell & Chang, 2019), jotka toimivat Unix-käyttöjärjestelmässä. Fylogeneettinen puu luotiin R-ohjelmiston ape-paketilla (Paradis & Schliep, 2019).
Fylogeneettinen puu luotiin varianttiaineiston 20 ensimmäisen contigin perusteella. Ne erotettiin aineistosta käyttämällä BCFtools-työkalua (BCFtools 1.6). Lohkottu aineisto sisälsi 5 212 614 SNP:iä,
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ja niistä laskettiin PLINK-työkalulla (PLINK v.1.90.b3.31) IBS-etäisyysmatriisi, jota tarvittiin puun
muodostuksessa. Lyhenne ”IBS” (identical by state / identity by state) tarkoittaa kahden alleelin tai
DNA-sekvenssin olevan keskenään täysin samanlaisia. Matriisia laskettaessa IBS-osuudet muutettiin
etäisyyksiksi.
Fylogeneettinen puu muodostettiin R-ohjelmistossa käyttämällä PLINK-työkalun tuottamaa matriisitiedostoa ja yksilötunnustiedostoa. Puun luomisessa käytettiin ape-pakettia (Analysis of Phylogenetics and Evolution, versio 5.2). Puusta tehtiin juurellinen määrittämällä varianttiaineistoon kuuluva
weddellinhylje ulkoryhmäksi.
Pääkomponenttianalyysissä käytettiin samaa 20 contigia sisältävää varianttiaineistoa, josta muodostettiin fylogeneettinen puu. Analyysi toteutettiin käyttämällä itse kirjoitettua koodia (Liite 4). Varianttiaineistosta luotiin PLINK-työkalulla kaksi tiedostoa, joista toisessa on määritetyt ominaisvektorit ja
toisessa ominaisarvot. Pääkomponenttianalyysi tehtiin R-ohjelmistossa edellä mainittujen tiedostojen
avulla. Ajettu koodi muodosti kuvaajan, jossa on esitetty aineiston hyljepopulaatioille määritetyt kaksi ensimmäistä ominaisvektoria, PC1 ja PC2, jotka jakavat populaatiot ryhmiksi.

3.2.2 Hyljepopulaatioiden välillä tapahtunut introgressio: Pattersonin D-tunnuslukujen määritys
Varianttiaineistosta lasketut Pattersonin D-tunnusluvut erilaisille hyljepopulaatioyhdistelmille auttoivat selvittämään, oliko aineistoon kuuluvien Itämeren harmaahylkeiden ja itämerennorppien välillä
tapahtunut genomien sekoittumista. F4-suhde-estimoinnin avulla saatiin puolestaan selville, kuinka
suuri osuus norppien ja harmaahylkeiden genomeista on introgressoitunutta ja peräisin toisen lajin
genomista. D-tunnuslukujen laskemiseen käytettiin koko varianttiaineistoa, jossa harmaahylkeisiin ja
norppiin kohdistuneen puuttuneen tiedon määräksi on rajattu enintään 10 %. Tämä aineisto sisältää
32 393 607 SNP:iä, joka on 70,9 % alkuperäisen varianttiaineiston SNP-määrästä.
Pattersonin D-tunnusluvut määritettiin ajetun koodin avulla (Liite 5). Koska puuttuneen tiedon määrää rajattiin varianttiaineistossa, tätä varten alkuperäistä aineistoa käsiteltiin Unix-käyttöjärjestelmässä työkaluilla BCFtools ja VCFtools (Danecek, ym. 2011; ”VCFtools – A set of tools written in Perl
and C++ for working with VCF files”, 2015). Varsinaiset D-tunnusluvut laskettiin ADMIXTOOLStyökalun avulla (ADMIXTOOLS 5.1). Laskemista varten varianttiaineistosta tehtiin EIGENSTRATmuotoinen käyttämällä aineistosta muodostettuja PED- ja MAP-tiedostoja, jotka luotiin VCFtoolstyökalulla (VCFtools 0.1.15). PED-tiedosto sisältää tietoa yksilöistä sekä niiden genotyypeistä ja vanhemmista. Yhdellä rivillä on esitetty aina yhden yksilön tiedot sarakemäärässä 2V+6, jossa V tarkoittaa yksilön varianttien lukumäärää. MAP-tiedosto liittyy vastaavasti genomissa esiintyviin variantteihin. Tiedoston yksi rivi viittaa aina yhteen varianttiin, ja siihen liittyvät tiedot on esitetty 3 – 4 sarakkeessa. PED- ja MAP-tiedostoja käytetään aina yhdessä.
Varianttiaineistosta luotiin EIGENSTRAT-muotoinen PED- ja MAP-tiedostojen avulla käyttämällä
edelleen ADMIXTOOLS-työkalua. Samalla saatiin luotua aineiston SNP:hin liittyvä tiedosto ja yksilötiedosto, joita tarvitaan Pattersonin D-tunnuslukujen määrittämisessä. Tunnuslukujen laskemista
varten luotiin tekstitiedosto, joka sisältää allekkain kirjotettuna listana kaikki tarkasteltavat populaatioyhdistelmät, joiden välillä mahdollisesti tapahtunutta genomien sekoittumista haluttiin selvittää.
Ensisijaisena tarkastelun kohteena oli Itämeren harmaahylkeiden ja itämerennorppien välinen genomien sekoittuminen, mutta tunnuslukuja laskettiin myös muille aineisossa oleville populaatioille.
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Tekstitiedostoon kootut populaatioiden yhdistelmät perustuvat Kuvan 6 sukupuurakenteeseen ja ovat
siten seuraavat:

Populaatio W

Populaatio X

Populaatio Y

Populaatio Z (ulkoryhmä)

Pattersonin D-tunnusluvut laskettiin ADMIXTOOLS-työkalulla käyttämällä luotua parametritiedostoa, johon sisältyy edellä mainittu populaatiolista, EIGENSTRAT-muotoinen varianttiaineisto, SNPtiedosto ja yksilötiedosto. Parametritiedoston ajo tuotti tulostiedoston, joka sisältää D-tunnuslukuihin
liittyvät arvot jokaiselle tarkastellulle populaatioyhdistelmälle.

3.2.3 Hyljepopulaatioiden välillä tapahtunut introgressio: F4-suhde-estimoinnin suorittaminen
Eri hyljelajien välillä tapahtunutta mahdollista introgressiota selvitettiin edelleen F4-suhde-estimoinnilla. Ensisijaisesti tarkasteltiin Itämeren harmaahylkeiden sekä itämerennorppien välistä introgressiota, mutta F4-suhde-estimointi tehtiin muillekin aineiston hyljelajeille. Estimointi tehtiin käyttämällä
kirjoitettua koodia (Liite 6) ja siinä hyödynnettiin samaa varianttiaineistoa, jota käytettiin Pattersonin
D-tunnuslukujen laskemisessa (kappale 3.2.2). Jotta F4-suhde-estimointi onnistuisi, varianttiaineiston
on oltava EIGENSTRAT-muotoinen. Täten estimoinnissa käytettiin D-tunnuslukuja varten muodostettua EIGENSTRAT-varianttitiedostoa sekä tähän liittyvää SNP-tiedostoa ja yksilötiedostoa.
F4-suhde-estimointi suoritettiin ADMIXTOOLS-työkalulla. Estimointia varten kirjoitettiin tekstitiedosto, johon on listattu allekkain kaikki tarkasteltavat populaatioyhdistelmät, joissa populaatioiden
välistä introgressiota haluttiin tutkia. Yhdistelmät perustuvat Kuvassa 7 esitettyyn sukupuurakenteeseen, ja ne ovat seuraavanlaiset:

Populaatio A Ulkoryhmä : Populaatio X Populaatio C :: Populaatio A Ulkoryhmä : Populaatio B Populaatio C

F4-suhde-estimoinnin suorittamiseksi luotiin parametritiedosto, johon kuuluvat populaatiolistan lisäksi EIGENSTRAT-muotoinen varianttiaineisto, SNP-tiedosto ja yksilötiedosto. Ajamalla parametritiedosto saatiin tulostiedosto, joka sisältää F4-suhde-estimoinnin parametrit kullekin tarkastellulle
populaatioyhdistelmälle.

3.2.4 Hyljepopulaatioiden välillä tapahtunut introgressio: genotyyppitodennäköisyyksien ja introgressiointervallien määrittäminen hyljeyksilöille
Sen lisäksi, että selvitettiin, kuinka suuri osa Itämeren harmaahylkeiden ja itämerennorppien genomeista on introgressoitunutta DNA:ta, harmaahylje- ja norppayksilöille määritettiin myös niiden genomeissa olevia introgressiointervalleja. Määritettyjen intervallien pituudet ilmoitettiin prosentuaalisina osuuksina varianttiaineiston contigien pituuksista. Samalla tutkittiin, millainen on introgressiointervallien pituuksien jakautuma Itämeren harmaahylkeillä ja itämerennorpilla. Edellä mainitut tar26

kastelut tehtiin vertailun vuoksi myös laatokan-, saimaan- ja jäämerennorpille sekä Sable Islandin
harmaahylkeille.
Introgressioon viittaavat intervallit laskettiin harmaahylje- ja norppayksilöille itse kirjoitetun koodin
avulla (Liite 7). Intervallien määrittämisessä käytettiin varianttiaineistosta lohkottua aineistoa, joka
sisältää alkuperäisen varianttiaineiston 100 ensimmäistä contigia ja jossa puuttuneen tiedon enimmäismäärä on 10 %. Tässä aineistossa on yhteensä 11 789 911 SNP:iä, joka vastaa 25,8 % alkuperäisen varianttiaineiston SNP-määrästä. Introgressioaluiden määrittämisessä hyödynnettiin tietoa harmaahylje- ja norppayksilöiden genotyypeistä, jotka saatiin selville luomalla varianttiaineistosta genotyyppitiedosto BCFtools-työkalun avulla.
Intervallit laskettiin yksilöille käyttämällä genotyyppitiedostoa ja kirjoitettua koodia R-ohjelmistossa
(Liite 7). Koodissa hyödynnettiin Bioconductorin tarjoamaa IRanges-ohjelmapakettia (Lawrence,
ym. 2013). Ohjelman (versio 2.16.0) avulla on mahdollista käsitellä tiedostojen annotoituja genomialueita ja genomeissa olevia intervalleja. Introgressiointervallit määritettiin harmaahylje- ja norppayksilöille populaatioittain. Varianttiaineistossa esiintyviä yksilöiden genotyyppejä verrattiin muiden
yksilöiden genotyyppeihin. Vertailussa laskettiin seuraavat todennäköisyydet:

Norpat
todennäköisyys A norppa =

genotyyppi-intervalli on homotsygoottinen ja muistuttaa harmaahylkeitä
genotyyppi-intervalli on homotsygoottinen ja muistuttaa norppia

(12)

todennäköisyys 𝐵 𝑛𝑜𝑟𝑝𝑝𝑎 =

genotyyppi-intervalli on heterotsygoottinen (hybridi norpasta ja harmaahylkeestä)
genotyyppi-intervalli on homotsygoottinen ja muistuttaa norppia

(13)

Harmaahylkeet

todennäköisyys Aharmaahylje =

genotyyppi-intervalli on homotsygoottinen ja muistuttaa norppia
genotyyppi-intervalli on homotsygoottinen ja muistuttaa harmaahylkeitä

(14)

todennäköisyys Bharmaahylje =

genotyyppi-intervalli on heterotsygoottinen (hybridi harmaahylkeestä ja norpasta)
genotyyppi-intervalli on homotsygoottinen ja muistuttaa harmaahylkeitä

(15)
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Todennäköisyydet muutettiin log10-arvoiksi ja sovitettiin loess-funktioon. Loess-metodi (locally estimated scatter plot smoothing) perustuu paikalliseen regressioon. Paikallisessa regressiossa tehdään
yhteensovittamista tietyssä pisteessä ”x”, ja yhteensovitus painottuu ”x”:n lähiympäristössä esiintyviin datapisteisiin. Lähiympäristön laajuus määritetään span-parametrillä, joka saa arvoja [0, 1]. Jos
parametrin arvo asetetaan liian matalaksi, varianssi on suuri, ja pisteen ”x” ympärillä on liian vähän
datapisteitä, jolloin tarkkaa yhteensovittamista ei voida tehdä. Vastaavasti liian suuri span-arvo tasoittaa regressiota liikaa, jolloin saatava tieto jää puutteelliseksi ja harha muodostuu liian suureksi.
Loess-funktiota käytettäessä datapisteiden lähiympäristöissä sovitetaan useita regressioita, ja kahden
tai useamman sarjassa olevan pisteen välille muodostetaan tasoittava käyrä. Logaritmiarvoiksi muutetut harmaahylkeiden ja norppien genotyyppi-intervallien todennäköisyydet sijoitettiin loess-funktioon, jossa datapisteiden läheisyysalueen suuruus määritettiin span-parametrilla. Funktioon sijoittamisen jälkeen katsottiin, missä kohdin funktion muodostama käyrä leikkasi määritetyn raja-arvon. Rajaarvojen leikkauskohdat määrittivät intervallien alku- ja päättymiskohdat.
Jokaista tutkittua harmaahylje- ja norppapopulaatiota varten tulostettiin oma introgressiointervalleja
kuvannut tiedosto. Muodostettuihin intervallitiedostoihin on merkitty harmaahylje-/norppayksilöiden
tunnukset, yksilölle määritetyt intervallit sekä kyseisten intervallien alku- ja päättymiskohdat yksilön
genomissa (Liite 8). Norppien intervallit ovat joko heterotsygoottisia tai homotsygoottisia. Heterotsygoottisissa intervalleissa genotyyppien alleelit ovat samoja kuin norpilla ja harmaahylkeillä, joten
intervallit ovat sekoitus kummankin lajin genotyyppejä. Norppien homotsygoottiset intervallit puolestaan muistuttavat harmaahylkeitä, eli intervallien genotyyppien alleelit ovat peräisin harmaahylkeistä. Samoin harmaahylkeiden intervallit ovat joko homotsygoottisia – ja muistuttavat norppia – tai
heterotsygoottisia eli sekoituksia harmaahylkeistä ja norpista.
Määritetyistä introgressiointervalleista luotiin summakuvaaja, josta ilmenee harmaahylje- ja norppayksilöiden intervallien prosentuaaliset osuudet varianttiaineiston contigien pituuksista. Lisäksi muodostettiin histogrammikuvaajat intervallien pituuksien jakaumista populaatioittain. Nämä kaikki kuvaajat tehtiin R-ohjelmistossa kirjoitetun koodin avulla. Intervallitiedostoista muodostettiin histogrammikuvaajat introgressiointervallien pituuksien jakaumista. Summakuvaaja muodostettiin myös
intervallitiedostoista, joista laskettiin erikseen yhteen heterotsygoottiset ja homotsygoottiset intervallit jokaisen yksilön osalta kaikista tutkituista populaatioista. Päällekkäin asettuneet heterotsygoottiset
ja homotsygoottiset intervallit huomioitiin laskuissa siten, että alueet sisältyivät vain kertaalleen yhteenlaskettuihin intervalleihin (Liite 9).

3.2.5 Hampaiden kehitykseen osallistuviin geeneihin kohdistunut introgressio
Hampaiden kehitykseen vaikuttavien geenien eksoni- ja intronialueilla sekä näiden alueiden ympärillä mahdollisesti esiintyvää introgressiota tarkasteltiin ensisijaisesti Itämeren harmaahylkeiden ja
itämerennorppien osalta. Vertailun vuoksi tarkastelu tehtiin myös saimaan-, laatokan- ja jäämerennorpille sekä Sable Islandin harmaahylkeille. Geeneihin kohdistunutta introgressiota tutkittiin hammasgeeniryhmittäin (Taulukko 1 ja Liite 2).
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Introgressiota kuvaavien intervallien määritys eri hammasgeeniryhmien geenien alueille harmaahylje- ja norppapopulaatioittain

Jotta hampaiden kehitykseen vaikuttavien geenien alueilla olevat introgressiointervallit oli mahdollista löytää, aluksi oli selvitettävä geenien sijainti varianttiaineistossa. Tämä vaihe tehtiin R-ohjelmistossa käyttäen itse kirjoitettua koodia ja IRanges-ohjelmapakettia (Liite 10). Contigit, joissa on hampaiden kehitykseen osallistuvia geenejä ja niiden eksoneja, erotettiin geeniryhmittäin alkuperäisestä
varianttiaineistosta. Tuloksena muodostui kuusi lohkottua varianttiaineistoa, joista luotiin genotyyppitiedostot BCFtools-työkalulla (Liite 10).
Genotyyppitiedostoista määritettiin hammasgeeniryhmittäin introgressioon viittaavat intervallit harmaahylje- ja norppapopulaatioiden yksilöille. Määritys tehtiin kirjoitetun koodin avulla R-ohjelmistossa (Liite 10). Näin saatiin tiedot yksilöiden intervallien alku- ja päättymiskohdista eri contigeissa
ja yksittäiselle populaatiolle kuusi erilaista intervallitiedostoa. Näistä intervallitiedostoista muodostettiin edelleen populaatiokohtaiset BED-tiedostot siten, että jokaista harmaahylje- ja norppapopulaatiota varten oli heterotsygoottisiin introgressiointervalleihin liittyvä BED-tiedosto sekä homotsygoottisiin introgressiointervalleihin liittyvä BED-tiedosto (Liite 11). BED-tiedostossa (.bed) yksi rivi
sisältää tietoa aina yhdestä spesifisestä tekijästä ja ominaisuudesta esimerkiksi contigissa. Tilanteesta
riippuen rivillä on 3 – 12 saraketta. Niistä kolme ensimmäistä ovat pakollisia, ja ne ilmoittavat spesifisen tekijän tai ominaisuuden sijainnin tarkasteltavalla alueella, kuten tässä tapauksessa contigissa.
BED-tiedostot luotiin populaatiokohtaisista intervallitiedostoista käyttämällä R-ohjelmistossa kirjoitettua koodia (Liite 11). Tiedostoista selviää intervalleja sisältävät contigit, intervallien sijaintikohdat
contigeissa sekä harmaahylje- ja norppayksilöt, joilla esiintyy intervalleja contigeissa. Samoin hampaiden kehitykseen osallistuvia geenejä varten luotiin BED-tiedostot R-ohjelmistossa itse kirjoitetun
koodin avulla (Liite 12), jotta harmaahylje- ja norppayksilöiden introgressiointervallit oli mahdollista
asettaa kohdakkain geenien kanssa. Jokaista hammasgeeniryhmää varten muodostettiin oma BEDtiedosto, joka sisältää kaikki kyseisen ryhmän geenit ja niiden sijainnit contigeissa. Tämän jälkeen
harmaahylje- ja norppapopulaatioiden yksilöiden heterotsygoottiset ja homotsygoottiset introgressiointervallit sijoitetiin eri hammasgeeneihin (Liite 13) käyttämällä BEDTools-työkalua (Quinlan &
Hall, 2010). Työkalun (bedtools v.2.25.0) avulla harmaahylje- ja norppapopulaatioille muodostettiin
hammasgeeniryhmittäin uudet BED-tiedostot, joista ilmenee yksilöiden introgressiointervallit geenien alueilla.

Itämeren harmaahylje- ja itämerennorppayksilöiden yhteisten introgressiointervallien määrittäminen

Hampaiden kehitykseen vaikuttaviin geeneihin liittyvää introgressiota tutkittiin ensisijaisesti Itämeren harmaahylkeiden ja itämerennorppien osalta katsomalla, onko lajien yksilöillä introgressiointervalleja hammasgeenien alueilla. Erikseen tarkasteltiin vielä Itämeren harmaahylkeen, jonka hampaat
muistuttavat norpan hampaita, geeneihin liittyviä introgressiointervalleja, ja niitä verrattiin muiden
Itämeren harmaahylkeiden ja itämerennorppien intervalleihin eri hammasgeenien alueilla.
Tarkastelu, jossa selvitettiin, onko Itämeren harmaahylje- ja itämerennorppayksilöillä intervalleja samoilla genomialueilla, tehtiin vertailemalla kaikkien Itämeren harmaahylkeiden intervalleja kaikkien
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itämerennorppien intervalleihin (Liite 14). Vertailussa käytettiin aiemmin muodostettuja BED-tiedostoja (kappale ”Introgressiota kuvaavien intervallien määritys eri hammasgeeniryhmien geenien
alueille harmaahylje- ja norppapopulaatioittain”) ja BEDTools-työkalua. Heterotsygoottisia ja homotsygoottisia intervalleja tarkasteltiin erikseen, samoin harmaahylje- ja norppapopulaatioita kummankin intervallityypin osalta. Lopputuloksena saatiin uudet BED-tiedostot, joista ilmenee Itämeren harmaahylje- ja itämerennorppayksilöt, joilla on päällekkäin meneviä intervalleja eri hammasgeeniryhmien geeneissä.

Introgressiointervallit Itämeren harmaahylkeellä, jonka hampaistossa on piirteitä norppien hampaista

Itämeren harmaahylkeelle, jonka hampaistossa oli havaittu samanlaisia piirteitä kuin norppien hampaissa, määritettyjä introgressiointervalleja verrattiin itämerennorppien ja Itämeren harmaahylkeiden
vastaaviin intervalleihin. Tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö kyseisessä yksilössä sellaisia introgressiointervalleja, joita ei esiinny muissa Itämeren harmaahylkeissä ja itämerennorpissa (Liite 15).
Tarkastelussa käytettiin samoja BED-tiedostoja kuin aiemmin (kappale ”Itämeren harmaahylje- ja
itämerennorppayksilöiden yhteisten introgressiointervallien määrittäminen”) sekä BEDTools-työkalua. Lopputuloksena saaduista BED-tiedostoista ilmenevät spesifiset introgressiointervallit Itämeren
harmaahylkeelle, jolla on norppamaiset hampaat, sekä näiden intervallien sijainnit eri hammasgeeniryhmien geenien alueilla.
Harmaahyljeyksilön spesifisten introgressiointervallien lisäksi katsottiin, esiintyykö sillä intervalleja
samoilla genomialueilla kuin muilla Itämeren harmaahylkeillä ja itämerennorpilla (Liite 16). Vertailu
oli mahdollista tehdä aiemmin saatujen BED-tiedostojen avulla (kappale ”Introgressiota kuvaavien
intervallien määritys eri hammasgeeniryhmien geenien alueille harmaahylje- ja norppapopulaatioittain”), joissa Itämeren harmaahylje- ja itämerennorppayksilöiden introgressiointervallit on kohdistettu eri hammasgeeniryhmien geeneihin. Tarkastelun tuloksena saaduista BED-tiedostoista käy selville
ne introgressiointervallit, jotka asettuvat kohdakkain toistensa kanssa ja esiintyvät Itämeren harmaahyljeyksilöllä, jolla on norppamaiset hampaat, sekä muilla Itämeren harmaahylkeillä ja itämerennorpilla. Kyseisistä BED-tiedostoista ilmenee myös, minkä hammasgeeniryhmien geenien alueille intervallit sijoittuvat.

3.2.6 Variantit hammasgeenien introgressioalueilla
Pistemutaatioita etsittiin jokaisen hammasgeeniryhmän sellaisista geeneistä, joista oli määritetty eniten introgressiointervalleja Itämeren harmaahylkeiltä ja itämerennorpilta. Erityisiä tarkastelun kohteita olivat mutaatiot, jotka esiintyvät harmaahylje- ja norppayksilöiden heterotsygoottisissa ja homotsygoottisissa intervalleissa. Pistemutaatioiden oletettiin olevan tyypeiltään ensisijaisesti hiljaisia mutaatioita tai missense-mutaatioita.
Mutaatiot määritettiin valittujen hammasgeenien introgressioalueilta hyödyntämällä valmista tiedostoa, josta ilmenee noin 12 700:ssa, yhtenä kopiona esiintyvässä geenissä olevat mutaatiot. Kyseistä
tiedostoa ja kirjoitettua koodia käyttämällä valituille hammasgeenille luotiin R-ohjelmistossa BEDtiedostot (Liite 17). Tiedostoista ilmenee pistemutaatioiden sijainnit eri hammasgeenien alueilla.
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Jotta pistemutaatiot löydettiin hammasgeenien alueille kohdistuvista introgressiointervalleista, apuna
käytettiin intervalleille muodostettuja aiempia BED-tiedostoja (kappale ”Introgressiota kuvaavien intervallien määritys eri hammasgeeniryhmien geenien alueille harmaahylje- ja norppapopulaatioittain”) ja BEDTools-työkalua (Liite 17). Tuloksena saaduista uusista BED-tiedostoista ilmenee Itämeren harmaahylkeiden sekä itämerennorppien pistemutaatiotyypit hammasgeenien heterotsygoottisissa ja homotsygoottisissa introgressiointervalleissa.

4. Tulokset
4.1 Hyljelajien välisten sukulaisuussuhteiden tarkastelu fylogeneettisen puun avulla

Varianttiaineistoon kuuluvien hyljelajien evolutiivisista historiaa ja suhdetta tarkasteltiin muodostamalla fylogeneettinen puu (Kuva 10). Se luotiin käyttämällä NJ-menetelmää ja perustuu varianttiaineiston 20 ensimmäiseen contigiin, joiden sisältämät SNP:it käsittävät 11,4% aineiston koko SNPlukumäärästä.

Kuva 10. Harmaahylkeiden ja eri norppalajien muodostama fylogeneettinen puu.
Puu on muodostettu NJ-menetelmällä ja juurrutettu ulkoryhmäksi valitulla weddellinhylkeellä. Puuhun liitetty mitta-asteikko ilmoittaa nukleotidikorvautumisten määrän yhtä nukleotidipaikkaa kohden. Tämän puun kohdalla annettu mitta
esittää oksan pituutta, jossa on tapahtunut keskimäärin neljä substituutiota 100 nukleotidia kohden.
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Fylogeneettisen puun rakenteessa harmaahylje- ja norppapopulaatiot asettuvat omiksi ryhmiksi (Kuva 10). Harmaahylkeiden ryhmittymässä Itämeren ja Sable Islandin harmaahylkeet jakaantuvat erilleen. Myös norppien osalta alalajit erottautuvat ryhmittymiksi. Huomattavaa on, että yksi jäämerennorppa sijoittuu puussa itämerennorppien joukkoon (Kuva 10). Tämä oletettavasti aiheutuu virheellisestä yksilönmerkinnästä, ja yksilö on todellisuudessa itämerennorppa. Sen alkuperää ei kuitenkaan
voida tarkistaa. Lisäksi jäämerennorpat muodostivat aluksi fylogeneettisen puun rakenteessa kaksi
erillistä joukkoa (mikä ei ole näkyvissä Kuvassa 10). Joukot oli kuitenkin mahdollista siirtää toistensa
rinnalle muokkaamalla puun rakennetta siten, että sen sisältämä informaatio ei samalla muuttunut.

4.2 Hyljepopulaatioiden geneettisen variaation tarkastelu pääkomponenttianalyysin avulla

Varianttiaineisosta tehty pääkomponenttianalyysi perustuu 20 ensimmäiseen contigiin, ja siinä harmaahylkeet ja norpat erottuvat ryhmiksi populaatioiden geneettisen tiedon perusteella. Kaksi ensimmäistä määritettyä ominaisvektoria, PC1 ja PC2, on esitetty Kuvassa 11. Vektori PC1 selittää analyysissä havaitusta varianssista 31,24 % ja vektori PC2 vastaavasti 9,97 %. PC1 erottaa Itämeren ja Sable
Islandin harmaahylkeet norpista (Kuva 11). Itämeren harmaahylkeet muodostavat tiiviin ryhmän, jonka lähelle Sable Islandin harmaahylkeet hajaantuvat laajemmaksi ryhmäksi. Huomioitavaa on, että
Sable Islandin harmaahylkeiden matala sekvenointisyvyys aiheuttaa virhettä analyysiin.
Ominaisvektori PC2 erottaa puolestaan itämeren-, laatokan- ja jäämerennorpat saimaannorpista sekä
Vienanmeren norpasta (Kuva 11). Myös Vienanmeren norpan erittäin alhainen sekvenointisyvyys
vaikuttaa virheellisesti analyysin tuloksiin. Itämeren, Laatokan ja Jäämeren norpat muodostavat yhteisen ryhmän, jossa populaatiot asettuvat päällekkäin toistensa kanssa. Saimaannorppien ryhmä sijoittuu selvästi erilleen muista norpista.

Kuva 11. Pääkomponenttianalyysi ja sen kaksi ensimmäistä ominaisvektoria, PC1 ja PC2.
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4.3 Hyljepopulaatioiden välillä tapahtunut introgressio

4.3.1 Populaatioiden välisen geenivirtauksen selvittäminen Pattersonin D-tunnuslukujen avulla
Varianttiaineistosta lasketut Pattersonin D-tunnusluvut, jotka liittyvät harmaahylkeiden ja norppien
väliseen risteytymiseen Itämerellä ja sen lähialueilla, on esitetty Taulukossa 2. D-tunnuslukujen laskemisessa on käytetty Kuvan 6 sukupuurakennetta ja ulkoisena ryhmänä weddellinhyljettä.

Taulukko 2. Saimaannorpan referenssigenomiin perustuvasta varianttiaineistosta lasketut Pattersonin D-tunnusluvut Itämeren alueella elävien hyljelajien osalta.
W

X

Y

Z

D-tunnusluku

Keskivirhe

Z-pistemäärä

”BABA”määrä

”ABBA”määrä

SNPmäärä

SN
SN

IN
LN

IH
IH

WH
WH

-0,0546
-0.0558

0,005134
0.004047

-10,629
-13.787

97 213
96 580

108 439
107 996

7 898 752
7 898 752

W, X, Y ja Z: populaatiotunnukset, IH: Itämeren harmaanhylje, IN: itämerennorppa, LN: laatokannorppa, SN: saimaannorppa, WH: weddellinhylje

Genomien sekoittumista oletetaan tapahtuneen tarkasteltujen harmaahylje- ja norppapopulaatioiden
välillä, jos ehto |Z-pistemäärä| ≥ 3 toteutuu (Taulukko 2). Tällöin tulos on merkittävä. Negatiivinen
D-tunnusluku osoittaa, että populaatiot X sekä Y ovat risteytyneet keskenään, ja vastaavasti positiivinen tunnusluku viittaa populaatioiden W sekä Y väliseen risteytymiseen (Taulukko 2). Laskettujen
tunnuslukujen perusteella Itämeren harmaahylkeiden ja itämerennorppien välillä on tapahtunut genomien sekoittumista (|Z-pistemäärä| = 10,629; Taulukko 2), samoin Itämeren harmaahylkeiden ja laatokannorppien välillä (|Z-pistemäärä| = 13,787; Taulukko 2).

4.3.2 Introgression selvittäminen F4-suhde-estimoinnin avulla
Taulukoon 3 on koottu varianttiaineistosta tehdyn F4-suhde-estimoinin tulokset itämerennorpille, jotka ovat D-tunnuslukujen mukaan risteytyneen Itämeren harmaahylkeiden kanssa (|Z-pistemäärä| ≥ 3;
Taulukko 2). Itämerennorppiin kohdistunutta introgressiota tutkittiin populaatio- ja yksilötasolla.
Taulukon 3 riveillä on populaatioyhdistelmät, jotka vastaavat Kuvassa 7 esitettyä sukupuurakennetta
ja joiden avulla introgressiota on tarkasteltu. Populaatio tai yksiö, johon on kohdistunut introgressiota, on merkitty tunnuksella X. Introgressoituneen DNA:n lähteenä on joko populaatio B tai C.
Laatokannorpat esiintyvät kaikissa populaatioyhdistelmissä, joiden avulla on tutkittu Itämeren harmaahylkeistä itämerennorppiin kohdistunutta introgressiota (Taulukko 3). Pattersonin D-tunnuslukujen mukaan laatokannorpat ja Itämeren harmaahylkeet olisivat risteytyneet keskenään (Taulukko 2),
jolloin norpissa olisi myös harmaahylkeistä introgressoitunutta DNA:ta. Jos laatokannorpat valitaan
F4-suhde-estimoinnissa populaatioksi B (Kuva 7), asetelma vääristää tuloksia, joiden tarkoituksena
on kertoa, paljonko itämerennorpissa esiintyy harmaahylkeistä introgressoitunutta DNA:ta.
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Taulukko 3. F4-suhde-estimoinnin tulokset itämerennorpille, joihin on kohdistunut geenivirtausta
Pattersonin D-tunnuslukujen perusteella.
A

B

X

C

O



1–

Keskivirhe

Z-pistemäärä

SN
SN (p)
SN (e)
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN

LN
LN
LN
LN
LN
LN
LN
LN
LN
LN
LN
LN

IN
IN
IN
BG.01 (IN)
BG.02 (IN)
BG.03 (IN)
BG.09new (IN)
BG.10 (IN)
BG.12 (IN)
N3.09 (IN)
N7.07 (IN)
NN3.07(IN)

IH
IH
IH
IH
IH
IH
IH
IH
IH
IH
IH
IH

WH
WH
WH
WH
WH
WH
WH
WH
WH
WH
WH
WH

0,989092
0,989148
0,989046
0,997935
0,989921
0,971412
0,976707
0,999429
0,987177
0,991007
1,003270
0,986209

0,010908
0,010852
0,010954
0,002065
0,010079
0,028588
0,023293
0,000571
0,012823
0,008993
-0,003270
0,013791

0,003151
0,003146
0,003271
0,004822
0,005138
0,003359
0,004807
0,00427
0,003955
0,004506
0,006302
0,005925

313,919
314,405
302,380
206,946
192,652
287,748
203,165
234,076
249,611
219,932
159,209
166,457

A, B, C, X, C ja O: populaatiotunnukset, IH: Itämeren harmaahylje, IN: itämerennorppa, LN: laatokannorppa, SN: saimaannorppa, WH: weddellinhylje; p: pohjoinen populaatio; e: eteläinen populaatio

Huolimatta edellä mainitusta seikasta laatokannorpat on pidettävä populaatioyhdistelmissä. Ainoa
vaihtoehto niiden tilalle olisi käyttää saimaannorppien pohjoista ja eteläistä alapopulaatiota, jolloin
populaationa A (Kuva 7) olisi pohjoinen ja populaationa B eteläinen alapopulaatio, tai päinvastoin,
ja populaationa X itämerennorpat, populaationa C Itämeren harmaahylkeet ja ulkoryhmänä weddellinhylje. Siten F4-suhde-estimoinnin sukupuurakenne olisi (((SNp, SNe), IN, IH), WH). Kyseinen rakenne on kuitenkin vastoin estimoinnissa tehtävän testin oletuksia, sillä populaatioiden A ja B täytyy
olla sisarpopulaatioita. Todellisuudessa saimaannorppien alapopulaatiot eivät ole toistensa sisarpopulaatioita, koska ne muistuttavat geneettisesti liian paljon toisiaan. Näin lopullinen vaihtoehto, jolla arvioidaan itämerennorpissa olevaa introgressoidun DNA:n määrää, on testata sukupuurakennetta
(((SN, LN), IN, IH), WH). Rakenne voi kuitenkin tehdä testistä mahdollisesti hyvin konservatiivisen.

Kuva 12. Itämeren harmaahylkeistä itämerennorppiin kohdistunut introgressio yksilötasolla.
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F4-suhde-estimoinnin mukaan introgressiota on tapahtunut, jos ehto |Z-pistemäärä| ≥ 3 toteutuu (Taulukko 3), jolloin tulos on merkittävä. Estimoinnissa saadun suureen  avulla laskettu arvo, 1 – ,
kertoo, kuinka suuri osuus itämerennorppien genomeista on peräisin harmaahylkeiden genomeista
(Taulukko 3). Populaatiotasolla tarkasteltuna harmaahylkeiden DNA:ta on itämerennorppien genomeissa noin 1,1 % (Taulukko 3) ja yksilötasolla 0,0 – 2,9 % (Taulukko 3 ja Kuva 12). Kun F4-suhdeestimoinnissa käytetään yksilöitä eikä populaatioita, Z-pistemääriin kannattaa suhtautua varauksella.
Introgression määrä yksilöissä on kuitenkin linjassa populaatiossa olevaan introgression määrään.

4.3.3 Introgressioon viittaavien intervallien määrittäminen harmaahylje- ja norppayksilöille
Itämeren ja Sable Islandin harmaahylkeiden sekä itämeren-, laatokan-, jäämeren ja saimaannorppien
genomeissa olevia introgressiointervalleja määritettiin varianttiaineiston 100 ensimmäisestä contigista. Harmaahylkeiden ja norppien heterotsygoottisten ja homotsygoottisten introgressiointervallien pituuksille (Liite 9) laskettiin prosentuaaliset osuudet contigien pituuksista (Kuva 13).
Kun tarkastellaan Itämerellä ja sen lähialueilla eläviä lajeja, harmaahylkeillä esiintyy enemmän heterotsygoottisia kuin homotsygoottisia introgressiointervalleja (Kuva 13). Vastaavasti itämerennorppien joukossa homotsygoottiset intervallit ovat yleisempiä suurimmalla osalla yksilöistä (Kuva 13).
Huomattavaa on, että saimaannorpilla introgressioon viittaavien intervallien prosentuaaliset osuudet
varianttiaineiston contigien pituuksista ovat selvästi pienemmät kuin muilla harmaahylje- ja norppayksilöillä (Kuva 13).

Kuva 13. Introgressioon viittaavien intervallien prosentuaaliset osuudet saimaannorpan referenssigenomiin perustuvan varianttiaineiston contigien pituuksista harmaahylje- ja norppayksilöittäin.
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Kuva 14. Heterotsygoottisten ja homotsygoottisten introgressiointervallien pituuksien jakauma itämerennorppien (kuvan yläosa) ja Itämeren harmaahylkeiden (kuvan alaosa) osalta.
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Määritettyjen introgressiointervallien pituuksien jakaumaa Itämeren harmaahylkeillä ja itämerennorpilla on esitetty Kuvassa 14. Kuvan 14 mukaan harmaahylkeillä on huomattavasti enemmän heterotsygoottisia kuin homotsygoottisia introgressioon viittaavia intervalleja, mikä on yhteneväinen tulos Kuvan 13 ilmentämän tuloksen kanssa. Harmaahyljeyksilöiden heterotsygoottisista ja homotsygoottisista intervalleista suurin osa on lyhyempiä (pituus ≤ 5 000 bp), ja pidempien intervallien (pituus ≥ 10 000 bp) osuus on selvästi pienempi (Kuva 14).
Itämerennorpilla ero heterotsygoottisten ja homotsygoottisten introgressiointervallien pituuksien jakaumien välillä ei ole yhtä huomattava kuin Itämeren harmaahylkeillä (Kuva 14). Homotsygoottisia
intervalleja esiintyy norpilla kuitenkin enemmän, mikä on jälleen yhteneväinen tulos Kuvassa 13 ilmenevän tuloksen kanssa. Aivan kuten harmaahylkeillä myös norpilla on enemmän lyhyempiä heterotsygoottisia ja homotsygoottisia intervalleja (pituus ≤ 5 000 bp). Pidempien introgressiota kuvaavien intervallien (pituus ≥ 10 000 bp) osuus on itämerennorpillakin selvästi pienempi (Kuva 14).

4.4 Introgressio hampaiden kehitykseen osallistuvien geenien alueilla Itämeren harmaahylkeillä ja itämerennorpilla

Kaikkien tarkasteltujen, hampaiden kehitykseen vaikuttavien geenien (Liite 2) alueilta katsottiin,
asettuuko niiden kohdalle harmaahylje- ja norppapopulaatioiden yksilöistä löydettyjä, introgressioon
viittaavia intervalleja. Vaikka ensisijaisia tarkastelun kohteita olivat Itämeren harmaahylkeet ja itämerennorpat sekä niistä määritettyjen introgressiointervallien kohdistuminen hammasgeenien alueille, geenien alueilta etsittiin vertailun vuoksi myös saimaan-, laatokan- ja jäämerennorpista sekä Sable
Islandin harmaahylkeistä määritettyjä intervalleja.

4.4.1 Eniten introgressiointervalleja sisältävät hammasgeenit
Itämeren harmaahylkeille ja itämerennorpille laskennallisesti määritettyjä, introgressiota kuvaavia intervalleja ilmenee jokaisessa tutkitussa hammasgeeniryhmissä (Taulukko 1). Niissä geeneissä, joiden
alueilta harmaahylje- ja norppayksilöiltä määritettiin eniten intervalleja, intervallit on laskettu prosentuaalisina osuuksina kummankin populaation osalta. Osuuksissa on huomioitu erikseen heterotsygoottiset sekä homotsygoottiset intervallit, ja miten ne sijoittuvat hammasgeenien eksoni- ja intronialueille (Taulukko 4).
Jos verrataan eri geeniryhmiä keskenään, hampaiden puhkeamiseen vaikuttavista geeneistä (3 kappaletta, Liite 2) jokaisessa esiintyy suhteellisen paljon määritettyjä introgressiointervalleja sekä Itämeren harmaahylkeillä että itämerennorpilla (Taulukko 4). Muissa ryhmissä (Liite 2) runsaasti introgressiointervalleja sisältävien geenien (Taulukko 4) osuus on selvästi pienempi. Välttämättömissä hammasgeeneissä tämä osuus on suunnilleen 13,3 %, hampaiden muotoon vaikuttavissa geeneissä noin
14,3 %, hammaskudokseen vaikuttavissa geeneissä 12,5 %, yhdysvaikutteisissa hammasgeeneissä lähes 18,2 % ja muissa hammasgeeneissä, joiden vaimentaminen ei vaikuta hampaiden kehitykseen,
noin 3,1 %.
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Taulukko 4. Hampaiden kehitykseen vaikuttavat geenit, joissa Itämeren harmaahylkeillä ja itämerennorpilla on eniten laskennallisesti määritettyjä introgressiointervalleja.
IN (%) *)

IH (%) *)

Heterotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

11,11
88,89

9,09
36,36

Homotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

0,0
11,11

18,18
0,0

IN (%) *)

IH (%) *)

Heterotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

66,67
55,56

9,09
27,27 **)

Homotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

11,11
0,0

0,0
0,0

IN (%) *)

IH (%) *)

Heterotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

11,11
22,22

18,18 **)
18,18 **)

Homotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

11,11
11,11

0,0
0,0

IN (%) *)

IH (%) *)

Heterotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

22,22
33,33

18,18 **)
45,45 **)

Homotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

0,0
22,22

0,0
0,0

BMP7 (Bone morphogenetic protein 7)

DICER1 (Dicer 1, ribonuclease III)

EDAR (Ectodysplasin A receptor)

EDARADD (EDAR associated death domain)

Geeniryhmä ja
geenin vaikutus
Välttämättömät
hammasgeenit:
hampaiden muoto
ja rakenteet (Jernvall ja Thesleff,
2012;
Wang, ym. 2012;
Seppälä, ym. 2017;
Meguro ym. 2019)
Geeniryhmä ja
geenin vaikutus
Välttämättömät
hammasgeenit:
hampaiden muoto ja
rakenteet
(Cao, ym. 2010;
Oomen, 2012)

Geeniryhmä ja
geenin vaikutus
Hampaiden muoto:
EDA-signaalireitin
toiminta
(Jernvall & Thesleff, 2012;
Fons Romero, ym.
2017
Geeniryhmä ja
geenin vaikutus
Hampaiden muoto:
EDA-signaalireitin
toiminta
(Jernvall & Thesleff, 2012;
Fons Romero, ym.
2017

IH: Itämeren harmaahylje; IN: itämerennorppa; *) niiden yksilöiden, joilla on intervalleja geenien alueella, osuus kaikista
tarkastelluista itämerennorpista / Itämeren harmaahylkeistä; **) osuus sisältää Itämeren harmaahylkeen, jonka hampaistossa on piirteitä norppien hampaista
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Taulukko 4. Hampaiden kehitykseen vaikuttavat geenit, joissa Itämeren harmaahylkeillä ja itämerennorpilla on eniten laskennallisesti määritettyjä introgressiointervalleja (jatkoa sivulta 38).
IN (%) *)

IH (%) *)

Heterotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

88,89
88,89

54,54 **)
72,73 **)

Homotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

11,11
22,22

0,0
18,18

IN (%) *)

IH (%) *)

Heterotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

33,33
44,44

18,18 *)
36,36 *)

Homotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

0,0
11,11

0,0
0,0

IN (%) *)

IH (%) *)

Heterotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

11,11
11,11

27,27 *)
36,36 *)

Homotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

22,22
22,22

9,09
9,09

IN (%) *)

IH (%) *)

Heterotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

44,44
77,78

27,27
63,64 *)

Homotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

22,22
44,44

9,09
18,18

EVC (Ellis-van Creveld ciliary complex subunit 1)

SMO (Smoothened, frizzled class receptor)

AMTN (Amelotin)

EVC2 (Ellis-van Creveld ciliary complex subunit 2)

Geeniryhmä ja
geenin vaikutus
Hampaiden muoto:
Shh-signaalireitin
toiminta
(Nakatomi, ym.
2013; Seppälä, ym.
2017)

Geeniryhmä ja
geenin vaikutus
Hampaiden muoto:
Shh-signaalireitin
toiminta
(Seppälä, ym. 2017)

Geeniryhmä ja
geenin vaikutus
Hammaskudos:
hammaskiilteen
muodostus
(Yoshizaki, de
Vega & Yamada,
2013)

Geeniryhmä ja
geenin vaikutus
Hampaiden muoto:
Shh-signaalireitin
toiminta
(Nakatomi, ym.
2013; Seppälä, ym.
2017)

IH: Itämeren harmaahylje; IN: itämerennorppa; *) niiden yksilöiden, joilla on intervalleja geenien alueella, osuus kaikista
tarkastelluista itämerennorpista / Itämeren harmaahylkeistä; **) osuus sisältää Itämeren harmaahylkeen, jonka hampaistossa on piirteitä norppien hampaista
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Taulukko 4. Hampaiden kehitykseen vaikuttavat geenit, joissa Itämeren harmaahylkeillä ja itämerennorpilla on eniten laskennallisesti määritettyjä introgressiointervalleja (jatkoa sivulta 39).
IN (%) *)

IH (%) *)

Heterotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

22,22
88,89

9,09
63,64 *)

Homotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

33,33
55,56

0,0
27,27

IN (%) *)

IH (%) *)

Heterotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

11,11
33,33

9,09
9,09

Homotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

0,0
11,11

9,09
9,09

IN (%) *)

IH (%) *)

Heterotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

22,22
33,33

9,09
9,09

Homotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

0,0
0,0

0,0
0,0

IN (%) *)

IH (%) *)

Heterotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

33,33
33,33

27,27
27,27

Homotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

11,11
11,11

0,0
0,0

LAMA3 (Laminin subunit alpha 3)

OSTM1 (Osteoclastogenesis associated transmembrane protein 1)

PTHLH (Parathyroid hormone like hormone)

TRAF6 (TNF receptor associated factor 6)

Geeniryhmä ja
geenin vaikutus
Hammaskudos:
hammaskiilteen
muodostus
(Ryan, ym. 1999)

Geeniryhmä ja
geenin vaikutus
Hampaiden puhkeaminen

Geeniryhmä ja
geenin vaikutus
Hampaiden puhkeaminen

Geeniryhmä ja
geenin vaikutus
Hampaiden puhkeaminen

IH: Itämeren harmaahylje; IN: itämerennorppa; *) niiden yksilöiden, joilla on intervalleja geenien alueella, osuus kaikista
tarkastelluista itämerennorpista / Itämeren harmaahylkeistä; **) osuus sisältää Itämeren harmaahylkeen, jonka hampaistossa on piirteitä norppien hampaista
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Taulukko 4. Hampaiden kehitykseen vaikuttavat geenit, joissa Itämeren harmaahylkeillä ja itämerennorpilla on eniten laskennallisesti määritettyjä introgressiointervalleja (jatkoa sivulta 40).
IN (%) *)

IH (%) *)

Heterotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

22,22
88,89

27,27
90,91 *)

Homotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

0,0
55,56

0,0
36,36

IN (%) *)

IH (%) *)

Heterotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

33,33
88,89

9,09
72,73 *)

Homotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

11,11
22,22

0,0
36,36

IN (%) *)

IH (%) *)

Heterotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

44,44
88,89

27,27 *)
90,91 *)

Homotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

11,11
22,22

9,09
9,09

IN (%) *)

IH (%) *)

Heterotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

22,22
55,56

45,45 *)
63,64 *)

Homotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

11,11
11,11

0,0
0,0

GLI2 (GLI family zinc finger 2)

GLI3 (GLI family zinc finger 3)

ALCAM (Activated leukocyte cell adhesion molecule)

EPHA7 (Erythropoietin-producing human hepatocellular receptor A7)

Geeniryhmä ja
geenin vaikutus
Yhdysvaikutteiset
hammasgeenit:
Shh-reitin toiminta
(Bei, 2009; Hu, ym.
2013; Seppälä, ym.
2017)

Geeniryhmä ja
geenin vaikutus
Yhdysvaikutteiset
hammasgeenit:
Shh-signaalireitin
toiminta
(Bei, 2009; Hu, ym.
2013; Seppälä, ym.
2017)
Geeniryhmä ja
geenin vaikutus
Muut hammasgeenit:
kehittyvän hampaan
kasvu
(Kaneko, ym. 2013)

Geeniryhmä ja
geenin vaikutus
Muut hammasgeenit:
hampaiden rakenteiden ja hermojen
muodostuminen
(Luukko, ym. 2005)

IH: Itämeren harmaahylje; IN: itämerennorppa; *) niiden yksilöiden, joilla on intervalleja geenien alueella, osuus kaikista
tarkastelluista itämerennorpista / Itämeren harmaahylkeistä; **) osuus sisältää Itämeren harmaahylkeen, jonka hampaistossa on piirteitä norppien hampaista
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Taulukko 4. Hampaiden kehitykseen vaikuttavat geenit, joissa Itämeren harmaahylkeillä ja itämerennorpilla on eniten laskennallisesti määritettyjä introgressiointervalleja (jatkoa sivulta 41).
IN (%) *)

IH (%) *)

Heterotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

44,44
66,66

0,0
54,55

Homotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

0,0
44,44

0,0
0,0

IN (%) *)

IH (%) *)

Heterotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

11,11
66,67

18,18
36,36

Homotsygoottinen intervalli
- eksonialue
- intronialue

0,0
0,0

0,0
0,0

FBLN1 (Fibulin 1)

LAMA4 (Laminin subunit alpha 4)

Geeniryhmä ja
geenin vaikutus
Muut hammasgeenit: epiteeli-mesenkyymi-vuorovaikutukset kehittyvässä hampaassa
(Zhang, ym. 2006)

Geeniryhmä ja
geenin vaikutus
Muut hammasgeenit:
hampaiden
yleinen kehitys ja
kasvu
(Salmivirta, ym.
1997

IH: Itämeren harmaahylje; IN: itämerennorppa; *) niiden yksilöiden, joilla on intervalleja geenien alueella, osuus kaikista
tarkastelluista itämerennorpista / Itämeren harmaahylkeistä; **) osuus sisältää Itämeren harmaahylkeen, jonka hampaistossa on piirteitä norppien hampaista

Määritettyjen introgressiointervallien perusteella itämerennorpilla esiintyy pääsääntöisesti enemmän
introgressoituneita alueita hammasgeenien alueilla kuin Itämeren harmaahylkeillä, vaikkakin harmaahylkeillä on tietyissä geeneissä runsaammin intervalleja norppiin verrattuna. Heterotsygoottiset
intervallit ovat selvästi yleisempiä kuin homotsygoottiset intervallit, ja intervallit sijoittuvat geeneissä
useammin introni- kuin eksonialueille (Taulukko 4). Hammasgeenien introgressoituneet alueet ovat
enimmäkseen lyhyitä (pituus < 5 000 bp) kuten harmaahylkeiden ja norppien muilta genomialueilta
määritetyt intervallitkin (Kuva 14).
Itämeren harmaahylkeisiin kuuluvalta yksilöltä, jonka hampaiden rakenteissa on piirteitä norppien
hampaistosta, määritettiin useampi heterotsygoottinen introgressiointervalli hampaiden muotoon vaikuttavissa geeneissä. Intervallit asettuvat näissä geeneissä eksoni- ja intronialueille (Taulukko 4).
Hampaiden muotoon vaikuttavien geenien lisäksi kyseisellä harmaahyljeyksilöllä on introgressioon
viittaavia heterotsygoottisia intervalleja vaihtelevasti myös muiden hammasgeeniryhmien geeneissä.
Niissä intervallit esiintyvät hieman useammin intronien kuin eksonien kohdalla (Taulukko 4).

4.4.2 Itämeren harmaahylkeiden ja itämerennorppien introgressiointervallien sisältämät variantit ja
intervallien sovittaminen yksilöiden genotyyppeihin hammasgeenien alueilla
Hammasgeenien introgressiointervallien alueilla norpilla ja harmaahylkeillä on tapahtunut pistemutaatioita, jotka ovat aiheuttaneet varianttien muodostumista. Osassa geenejä intervallien variantit ovat
lähinnä hiljaisia ja vaikutukseltaan merkityksettömiä, koska ne eivät ole muuttaneet muodostettavan
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proteiinin aminohappojärjestystä. Osassa geenejä mutaatiot ovat puolestaan vaikuttaneet aminohappojärjestykseen, mikä ilmenee muuttuneena aminohappona proteiinin polypeptidiketjussa. Pääsääntöisesti yhtä introgressiointervallia kohden Itämeren harmaahylkeillä ja itämerennorpilla on korkeintaan viisi aminohappomuutosta tai hiljaista varianttia (Taulukko 5).

Taulukko 5. Itämeren harmaahylkeiden ja itämerennorppien variantit introgressiointervalleissa, jotka näkyvät selvästi, ovat pidempiä ja sijaitsevat hampaiden kehitykseen vaikuttavissa geeneissä.
1 – 5 kpl
IN (%) *)

Yli 5 kpl
IN (%) *)

1 – 5 kpl
IH (%) *)

Geeni

Varianttityyppi

Yli 5 kpl
IH (%) *)

EDAR
heterotsygoottinen
intervalli

- hiljainen
- aminohappomuutos

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

homotsygoottinen
intervalli

- hiljainen
- aminohappomuutos

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

SMO
heterotsygoottinen
intervalli

- hiljainen
- aminohappomuutos

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

9,09 **)
9,09 **)

homotsygoottinen
intervalli

- hiljainen
- aminohappomuutos

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
9,09 **)

9,09 **)
0,0

LAMA3
heterotsygoottinen
intervalli

- hiljainen
- aminohappomuutos

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

homotsygoottinen
intervalli

- hiljainen
- aminohappomuutos

11,11
11,11

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

GLI2
heterotsygoottinen
intervalli

- hiljainen
- aminohappomuutos

11,11
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

homotsygoottinen
intervalli

- hiljainen
- aminohappomuutos

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

ALCAM
heterotsygoottinen
intervalli

- hiljainen
- aminohappomuutos

0,0
11,11

11,11
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

homotsygoottinen
intervalli

- hiljainen
- aminohappomuutos

0,0
11,11

11,11
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

EPHA7
heterotsygoottinen
intervalli

- hiljainen
- aminohappomuutos

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

homotsygoottinen
intervalli

- hiljainen
- aminohappomuutos

11,11
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Geeniryhmä
ja geenin vaikutus
Hampaiden
muoto:

Hampaiden
muoto

Hammaskudos

Yhdysvaikutteiset hammasgeenit

Muut
hammasgeenit

Muut
hammasgeenit

IH: Itämeren harmaahylje; IN: itämerennorppa; *) niiden yksilöiden, joilla on variantteja introgressiointervallien alueilla,
osuus kaikista tarkastelluista itämerennorpista / Itämeren harmaahylkeistä; **) osuus sisältää Itämeren harmaahylkeen,
jonka hampaistossa on piirteitä norppien hampaista
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Taulukko 5. Itämeren harmaahylkeiden ja itämerennorppien variantit introgressiointervalleissa, jotka näkyvät selvästi, ovat pidempiä ja sijaitsevat hampaiden kehitykseen vaikuttavissa geeneissä (jatkoa sivulta 43).
1 – 5 kpl
IN (%) *)

Geeni

Varianttityyppi

Yli 5 kpl
IN (%) *)

FBLN1
heterotsygoottinen
intervalli

- hiljainen
- aminohappomuutos

11,11
0,0

0,0
0,0

homotsygoottinen
intervalli

- hiljainen
- aminohappomuutos

11,11
11,11

LAMA4
heterotsygoottinen
intervalli

- hiljainen
- aminohappomuutos

homotsygoottinen
intervalli

- hiljainen
- aminohappomuutos

1 – 5 kpl
IH (%) *)

Yli 5 kpl
IH (%) *)

Geeniryhmä
ja geenin vaikutus

0,0
0,0

0.0
0.0

Muut
hammasgeenit

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Muut
hammasgeenit

IH: Itämeren harmaahylje; IN: itämerennorppa; *) niiden yksilöiden, joilla on variantteja introgressiointervallien alueilla,
osuus kaikista tarkastelluista itämerennorpista / Itämeren harmaahylkeistä; **) osuus sisältää Itämeren harmaahylkeen,
jonka hampaistossa on piirteitä norppien hampaista

Itämerennorpilta löytyy enemmän selviä ja pidempiä introgressiointervalleja hammasgeenien alueilla
kuin Itämeren harmaahylkeiltä. Norppayksilöillä on tällaisia intervalleja kehittyvien hampaiden muotoon vaikuttavissa geeneissä EDAR (Ectodysplasin A receptor, Kuva 15: yksilö ”N7.07”) ja SMO
(Smoothened, frizzled class receptor, Kuva 15: yksilö ”BG.10”). Selkeitä intervalleja esiintyy myös
geeneissä EPHA7 (Erythropoietin-producing human hepatocellular receptor A7, Kuva 16: yksilö
”BG.10”), FBLN1 (Fibulin 1, Kuva 16: yksilöt ”BG.02”, ”BG.03”, ”BG.12”) ja ALCAM (Activated
leukocyte cell adhesion molecule, Liite 19: yksilö ”BG.12”), joiden toiminta edesauttaa hampaiden
kehitystä nisäkkäillä mutta joiden toiminnan hiljentäminen ei toisaalta vaikuta merkittävästi hampaiden muodostumiseen. Myös hammaskudoksen muodostumiseen vaikuttavassa geenissä LAMA3 (Laminin subunit alpha 3, Liite 18, yksilö ”N7.07”) sekä yhdysvaikutteisessa geenissä GLI2 (GLI family
zinc finger 2, Liite 18, yksilö ”N3.09”) norpilla esiintyy selviä harmaahylkeiltä peräisin olevia genomialueita.
Jos tarkastellaan Itämeren harmaahylkeitä, yksilöllä, jonka hampaistossa on piirteitä norppien hampaista, esiintyy merkittävä introgressiointervalli SMO-geenin alueella (Kuva 18, yksilö ”Outohalli”).
Intervallissa on useampia aminohappomuutoksina näkyviä variantteja sekä hiljaisia variantteja (Taulukko 5). Geenissä LAMA4 (Laminin subunit alpha 4) esiintyy myös selvä alue, joka on introgressoitunut norpilta harmaahylkeille (Liite 19, yksilö ”Hg.08”). Intervallissa ei kuitenkaan ole pistemutaatioiden aiheuttamia hiljaisia variantteja tai aminohappomuutoksia (Taulukko 5).
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Kuva 15. Itämeren harmaahylkeiden ja itämerennorppien genotyypit sekä selvimmät introgressiointervallit geeneissä EDAR (yllä) ja SMO (alla).
Kuvissa x-akselilla on geenin eksonit (mustat palkit) ja y-akselilla hyljepopulaatioiden yksilöt. Yksilötunnuksista ”Hg”alkuiset viittaavat Itämeren harmaahylkeisiin sekä ”BG”- ja ”N”-alkuiset itämerennorppiin. Yksilötunnus ”Outohalli” tarkoittaa Itämeren harmaahyljettä, jonka hampaistossa on piirteitä norppien hampaista. Yksilöiden genotyypit on ilmoitettu
seuraavasti: referenssialleelin suhteen homotsygoottinen (”0/0”), keltainen; referenssialleelin suhteen heterotsygoottinen
(”0/1”), punainen; vaihtoehtoisen alleelin suhteen homotsygoottinen (”1/1”), harmaa; ei tietoa genotyypistä, valkoinen.
Merkittävimmät introgressiointervallit on merkitty genotyyppien kohdalle (korostus vaaleansinisellä).
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Kuva 16. Itämeren harmaahylkeiden ja itämerennorppien genotyypit sekä selvimmät introgressiointervallit geeneissä EPHA7 (yllä) ja FBLN1 (alla).
Kuvissa x-akselilla on geenin eksonit (mustat palkit) ja y-akselilla hyljepopulaatioiden yksilöt. Yksilötunnuksista ”Hg”alkuiset viittaavat Itämeren harmaahylkeisiin sekä ”BG”- ja ”N”-alkuiset itämerennorppiin. Yksilötunnus ”Outohalli” tarkoittaa Itämeren harmaahyljettä, jonka hampaistossa on piirteitä norppien hampaista. Yksilöiden genotyypit on ilmoitettu
seuraavasti: referenssialleelin suhteen homotsygoottinen (”0/0”), keltainen; referenssialleelin suhteen heterotsygoottinen
(”0/1”), punainen; vaihtoehtoisen alleelin suhteen homotsygoottinen (”1/1”), harmaa; ei tietoa genotyypistä, valkoinen.
Merkittävimmät introgressiointervallit on merkitty genotyyppien kohdalle (korostus vaaleansinisellä).
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5. Tulosten tarkastelu
5.1 Hyljelajien väliset sukulaisuussuhteet ja hyljepopulaatioiden välinen geneettinen variaatio

Fylogeneettisessä puussa, joka on muodostettu saimaannorpan referenssigenomiin perustuvasta varianttiaineistosta, aineistoon kuuluvat kahden merialueen harmaahylkeet sekä suolaisen veden ja makeanveden eri norppalajit erottuvat selvästi omiksi ryhmikseen (Kuva 10). Varianttiaineistosta tehty
pääkomponenttianalyysi tukee ja vahvistaa fylogeneettisen puun rakenteen ilmentämiä tuloksia (Kuva 11). Harmaahylkeiden osalta Itämeren ja Sable Islandin harmaahylkeet jakautuvat erillisiksi joukoiksi osoittaen, että populaatiot elävät maantieteellisesti eri alueilla. Aineistoon kuuluva Itämeren
harmaahylje, jonka hampaistossa on piirteitä norppien hampaista, sijoittuu fylogeneettisessä puussa
Itämeren harmaahylkeiden joukkoon (Kuva 10).
Norppien osalta kaikki varianttiaineiston lajit muodostavat tarkoin rajatut ryhmät fylogeneettisessä
puussa. Puun rakennetta tarkasteltaessa käy ilmi, että saimaan- ja laatokannorpat ovat erillään itämeren- sekä jäämerennorpista (Kuva 10), mikä vahvistaa näiden makeanveden lajien olevan reliktejä ja
kotoperäisiä. Lisäksi saimaannorppien kohdalla on havaittavissa, että yksilöt jakaantuvat puussa alaryhmiin järven eteläisen ja pohjoisen populaation perusteella. Puun rakenteessa saimaannorpparyhmän kymmenen ensimmäistä yksilöä ylhäältä lukien kuuluvat eteläiseen populaatioon ja kahdeksan
seuraavaa yksilöä pohjoiseen populaatioon (Kuva 10 ja Liite 1). Tehdyissä aikaisemmissa tutkimuksissa saimaannorppien on todettu jakautuneen järven alueilla alapopulaatioiksi, jotka poikkeavat geneettisesti toisistaan (Valtonen, ym. 2012).

5.2 Introgressio Itämeren harmaahylkeistä itämerennorppiin

Jos harmaahylje ja norppa risteytyvät keskenään, hybridijälkeläisen jokaisessa kromosomiparissa on
yksi kromosomikopio harmaahylkeestä ja yksi kopio norpasta. Jälkeläisessä kromosomit järjestäytyvät itsenäisesti ja sattumanvaraisesti uusien sukusolujen muodostuessa, joten jokaisessa muodostuvassa sukusolussa on erilainen yhdistelmä harmaahylkeestä ja norpasta peräisin olevia kromosomeja.
Tämän lisäksi sukusolujen muodostumisen aikana tapahtuu yleensä rekombinaatiota, minkä vuoksi
geneettinen materiaali sekoittuu kromosomiparien sisällä. Tällöin harmaahylkeestä peräisin olevaan
kromosomiin saattaa siirtyä osia norpan kromosomista ja päinvastoin. Jos hybridijälkeläinen lisääntyy myöhemmin harmaahylje- tai norppayksilöiden kanssa, tulevissa jälkeläisissä on yhä pienenevissä määrin harmaahylkeistä tai norpista peräisin olevaa DNA:ta, mitä useampi sukupolvi ehtii syntyä.
Samalla jälkeläisissä oleva, harmaahylkeistä tai norpista introgressoitunut DNA pilkkoutuu yhä lyhyemmiksi osiksi (Kuva 14). Tähän pilkkoutumiseen vaikuttavat syntyneiden sukupolvien määrä ja sukupolvien yksilöissä tapahtuva rekombinaatio, jota esiintyy sukusolujen muodostumisen aikana.
Itämeren harmaahylje- ja itämerennorppayksilöiden genomeista määritetyt pidemmät, introgressiota
kuvaavat intervallit (Kuva 14) viittaavat todennäköisesti siihen, että lajien välisen introgression alkamisajankohdasta ei olisi kulunut pitkää ajanjaksoa. Toisaalta pidemmät intervallit saattavat myös viitata tilanteeseen, jossa lajien välillä on tapahtunut introgressiota jo selvästi aikaisemmin ja introgres47

siointervallit ovat jääneet pilkkoutumatta rekombinaatiosta huolimatta. Vastaavasti harmaahylkeiden
ja norppien genomeista määritetyt lyhyemmät introgressiointervallit (Kuva 14) viittaavat aikaisemmin tapahtuneeseen introgressioon. Toinen, mutta epätodennäköisempi, mahdollisuus saattaa olla, että introgressiota on ilmennyt lajien välillä myöhemmässä vaiheessa, ja tehokas rekombinaatio olisi
muodostanut harmaahylkeiden ja norppien genomeihin lyhyitä introgressiointervalleja. Tämän tutkimuksen aineistoon kuuluvista Itämeren harmaahylkeistä ja itämerennorpista määritetyt introgressiointervallit ovat enimmäkseen lyhyempiä (pituus ≤ 5 000 bp), kun vastaavasti pidempiä intervalleja
(pituus ≥ 10 000 bp) on molemmissa lajeissa selvästi vähemmän (Kuva 14). Täten on mahdollista
olettaa, että lajien välillä tapahtuneesta introgressiosta on ehtinyt kulua pidempi ajanjakso.
Saimaannorpan referenssigenomiin perustuvasta varianttiaineistosta määritetyt Pattersonin D-tunnusluvut antavat viitteitä siitä, että Itämeren harmaahylkeiden ja itämerennorppien välillä on tapahtunut genomien sekoittumista (|Z-pistemäärä| ≥ 3, Taulukko 2), jolloin lajit ovat risteytyneet keskenään
historian aikana. Myös aikaisemmat tutkimustulokset ovat osoittaneet, että Itämeren harmaahylkeiden ja itämerennorppien välillä on ollut risteytymistä luonnon olosuhteissa (Savriama, ym. 2018).
Tässä tutkimuksessa tehdyssä F4-suhde-estimoinnissa määritettiin, että populaatiotasolla itämerennorppien genomeissa on Itämeren harmaahylkeistä introgressoitunutta DNA:ta noin 1,1 %:n verran
(Taulukko 3). Yksilötasolla tarkasteltuna itämerennorppien genomeissa on jäänteitä harmaahylkeiden
genomeista 0,0 – 2,9 % (Taulukko 3). F4-suhde-estimoinnin määritelmän mukaan tarkasteltavassa
populaatiossa X esiintyvä genomiosuus  on peräisin populaatiosta B, ja osuus 1 –  on vastaavasti
peräisin populaatiosta C (Kuva 7). Tämän perusteella F4-suhde-estimoinnista saatu tulos osoittaa, että
itämerennorpat muistuttavat geneettisesti paljon laatokannorppia, mutta niiden genomeissa on jäänteitä Itämeren harmaahylkeiden DNA:sta tapahtuneen introgression vuoksi (Taulukko 3). Laatokan
norppapopulaatio muodostui viimeisimmän jääkauden jälkeen silloisen järven alueelle eristyksiin
jääneistä itämerennorpista (Ukkonen, 2002; Nyman, ym. 2014), mikä selittää nykyisten itämeren- ja
laatokannorppien geneettisen samankaltaisuuden.
Itämeren harmaahylkeistä introgressoituneen DNA:n osuus itämerennorppien genomeissa on lähes
samansuuruinen kuin mitä on määritetty esimerkiksi tutkimuksissa, joissa on tarkasteltu Aasiassa elävien nautalajien välistä introgressiota. Kyseisistä tutkimuksista saadut tulokset osoittavat, että Mongolian jakkien perimästä noin 1,3 % on naudoista peräisin olevaa DNA:ta (Medugorac, ym. 2017).
Lisäksi on arvioitu, että Tiibetissä muinaisina aikoina eläneiden nautojen genomeista noin 1,2 % oli
peräisin jakeista. Samoin Kiinan muinaisten seebujen perimästä lähes 2,9 % oli peräisin bantengeista
(Chen, ym. 2018). Itämerennorpissa ilmenevän introgressoituneen DNA:n osuus on myös samansuuruinen kuin ruskeakarhujen genomeissa esiintyvän vierasperäisen DNA:n osuus. Ruskeakarhuissa on
vielä nykyäänkin jäänteitä muinaisten luolakarhujen genomeista arviolta 0,9 – 2,4 %:n verran (Barlow, ym. 2018). Tämän lisäksi ruskeakarhujen genomeissa on vaihtelevia määriä jääkarhuista peräisin
olevaa DNA:ta. Introgressoituneen genomiosuuden on arvioitu olevan ruskeakarhuyksilöissä enimmillään 8,8 % (Cahill, ym. 2015).
Itämerennorppien genomeissa on jäänteitä Itämeren harmaahylkeiden DNA:sta selvästi vähemmän
kuin mitä introgressoituneen vieraan DNA:n osuus on esimerkiksi lampaissa, koirissa ja susissa. Tiibetin ylängöllä eläviin lampaisiin on sekoittunut suunnilleen 5,2 – 5,8 %:n verran samoilla alueilla
eläneiden argaalien DNA:ta (Hu, ym. 2019). Siperianhuskyjen ja grönlanninkoirien perimässä on
puolestaan arvioitu olevan 1,4 – 27,3 % Taimyrin susista introgressoituneita genomialueita (Skoglund, ym. 2015). Vastaavasti Itä-Aasian susissa on todettu olevan enimmillään 20 % koirista siirtyneitä DNA-alueita, ja Euroopassa sekä Lähi-Idässä elävien susien genomeista noin 7 – 25 % on peräisin eri koiraroduista (Fan, ym. 2016).
48

Jos itämerennorpissa ilmenevää introgressoitunutta DNA-osuutta verrataan nykyihmisten genomeissa esiintyviin introgressoituneisiin alueisiin, osuudet olivat suunnilleen samansuuruisia. Erään tutkimuksen mukaan niiden nykyihmisten, jotka kuuluvat muihin kuin Afrikasta peräisin oleviin kansoihin, genomeista arviolta 1,5 – 2,1 % on peräisin neandertalinihmisistä (Prüfer, ym. 2014). Toisissa
tutkimuksissa tulokset ovat osoittaneet, että euraasialaisten genomeista noin 2 – 3 % on neandertalilaisista introgressoitunutta DNA:ta (Reich, ym. 2010; Petr, ym. 2019). Vastaavasti nykyisillä Lähiidän kansoilla on jäänteitä neandertalinihmisten DNA:sta on noin 2,0 %:n verran (Petr, ym. 2019).
Toisen muinaisen ihmislajin, denisovanihmisen, DNA:ta ei ole juurikaan jäljellä Euraasian nykyihmisissä, mutta melanesialaisten genomeissa sitä on suunnilleen 4 – 5 % (Reich, ym. 2010).
Vaikka tässä tutkimuksessa Pattersonin D-tunnuslukujen (Taulukko 2) ja F4-suhde-estimoinnin (Taulukko 3) tulokset viittaavat siihen, että Itämeren harmaahylkeiden ja itämerennorppien välillä on tapahtunut hybridisaatiota ja introgressiota, lajien kokoerot saattavat vaikuttaa luonnossa syntyvien
hybridijälkeläisten elinkelpoisuuteen. Lisäksi on mahdollista, harmaahylkeiden ja norppien kokoero
on estänyt lajien risteytymistä yleisesti, vaikka hybridisaatiota onkin tapahtunut. Itämeren harmaahylkeet ovat selvästi kookkaampia verrattuna itämerennorppiin, sillä ne saattavat olla jopa 3,3 metriä
pitkiä urosten ollessa suurempia kuin naaraat, ja ne voivat painaa noin 300 kilogrammaa. (”Harmaahylje – SYKEn lajiesittely”, 2014.) Sen sijaan itämerennorppien pituus on keskimäärin 1,0 – 1,3 metriä, ja ne painavat 50 – 90 kilogrammaa (WWF, 2019).

5.3 Introgressio Itämeren harmaahylkeistä laatokan- ja saimaannorppiin

Saimaan- ja laatokannorppiin ei lähtökohtaisesti oletettu kohdistuneen introgressiota Itämeren harmaahylkeistä, sillä kumpikin norppalaji on elänyt useiden tuhansien vuosien ajan eristäytyneenä sisämaan järvialueilla (Ukkonen, 2002; Valtonen, ym. 2012; Nyman, ym. 2014). Laatokan- ja saimaannorppayksilöille määritettiin kuitenkin introgressiota kuvaavat intervallit kuten muillekin tarkastelluille harmaahylje- ja norppapopulaatioille (Kuva 13). Norppien heterotsygoottiset ja homotsygoottiset lyhyet intervallit ovat todennäköisesti vanhaa, esi-isien ajoilta peräisin olevaa muuntelua, joka on
säilynyt yksilöiden genomeissa pitkään, mahdollisesti lajien erkaantumisesta lähtien.
Laatokannorppien genomeissa on todettu olevan melkein yhtä paljon monimuotoisuutta kuin mitä
itämerennorpilla on (Nyman, ym. 2014). Silti Laatokan norppayksilöt eroavat geneettisesti sekä Itämeren että Saimaan yksilöistä (Valtonen, ym. 2012). Täten on mahdollista olettaa, että Laatokan alueilla norpat ovat saaneet kehittyä ja muuttua geneettisesti ilman, että niiden perimään olisi sekoittunut
genomialueita muista hyljelajeista. Toisaalta Laatokkaa ja Itämerta yhdistää Neva-joki, jota pitkin ainakin laatokannorpat ovat päässeet liikkumaan (Seal Rescue 699-23-99, 2019) merialueille. Tällöin
muidenkin hyljelajien, kuten Itämeren harmaahylkeiden ja itämerennorppien, kulkeutuminen Laatokan alueelle ja risteytyminen siellä elävien norppien kanssa on teoriassa mahdollista. Huomioitavaa
on, että tässä tutkimuksessa käytetystä varianttiaineistosta lasketut Pattersonin D-tunnusluvut osoittavat, että genomien sekoittumista on tapahtunut Itämeren harmaahylkeiden ja laatokannorppien välillä
(Taulukko 2).
Laskettujen Pattersonin D-tunnuslukujen avulla ei pystytä osoittamaan varmuudella, että saimaannorppiin ei olisi kohdistunut introgressiota muista hyljelajeista. Tunnuslukujen määrityksessä tehtävän testauksen oletuksena on, että jos saimaannorpat muodostavat vertailupopulaation, jossa ei ole
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tapahtunut introgressiota, D-tunnusluku ilmoittaa toisessa populaatiossa tapahtuneesta introgressiosta
(Taulukko 2). Vastaavasti jos testauksessa oletetaan, että molemmissa populaatioissa esiintyy introgressiota, D-tunnusluku kertoo tällöin, onko jommassakummassa populaatiossa introgressiota merkittävästi enemmän (Taulukko 2).
Aikaisemmissa tutkimuksissa tehdyt geneettiset vertailut saimaannorppien sekä itämeren- ja laatokannorppien välillä ovat osoittaneet, että saimaannorpat eroavat selvästi näistä kahdesta muusta norppalajista (Martinez-Bakker, 2013; Valtonen, ym. 2012; Nyman, ym. 2014; Valtonen, ym. 2014). Lisäksi on arvioitu, että Itämereltä Saimaalle ja Saimaalta Itämerelle ei olisi kulkeutunut, eikä kulkeutuisi nykyäänkään, lainkaan norppayksilöitä (Martinez-Bakker, ym. 2013). Tämän perusteella saimaannorppiin ei olisi todennäköisesti kohdistunut introgressiota muista hyljelajeista, vaikka Pattersonin D-tunnusluvut eivät tätä todista (Taulukko 2).

5.4 Hampaiden kehitykseen vaikuttaviin geeneihin kohdistunut introgressio Itämeren harmaahylkeillä ja itämerennorpilla

5.4.1 Introgressiointervallit ja harmaahylje- sekä norppayksilöiden genotyypit hammasgeenien alueilla
Geenejä, joiden on todettu liittyvän nisäkkäillä kehittyvien hampaiden muodostumiseen ja joita on
tarkasteltu tässä tutkimuksessa, on kaikkiaan 185 kappaletta (Liite 2). Ne on jaettu vaikutustapansa
perusteella kuuteen eri ryhmään (Taulukko 1). Jokaisen ryhmän geeneihin saatiin liitettyä laskennallisesti määritettyjä intervalleja (Taulukko 4), jotka viittaavat Itämeren harmaahylkeiden ja itämerennorppien väliseen introgressioon. Havaittavissa on, että hammasgeenien alueille asettuu enemmän
heterotsygoottisia kuin homotsygoottisia introgressiointervalleja (Taulukko 4).
Kun laskennallisesti määritetyt intervallit sijoitetaan kohdakkain hammasgeenien alueilla ilmenevien
Itämeren harmaahylkeiden ja itämerennorppien genotyyppien kanssa, tietyissä geeneissä intervallit
ilmentävät selviä ja pidempiä introgressoituneita genomialueita (Taulukko 5). Osa näistä intervalleista esiintyy kolmen eri norppayksilön genomissa (yksilön ”N.07” intervallit EDAR:ssa (Kuva 15) ja
LAMA3:ssa (Liite 18), yksilön ”BG.10” intervallit SMO:ssa (Kuva 15) ja EPHA7:ssa (Kuva 16) sekä
yksilön ”BG.12” intervallit FBLN1:ssa (Kuva 16) ja ALCAM:ssa (Liite 19)). Se, että useampi, selkeä,
introgressoitunut alue ilmenee yhden norppayksilön perimässä, vaikkakin tarkasteltuna ainoastaan eri
hammasgeenien alueilla, tukee myös osaltaan olettamusta, että norppien ja harmaahylkeiden välillä
on tapahtunut risteytymistä Itämeren alueella.
Tässä tutkimuksessa käytetyn laskennallisen menetelmän avulla voidaan selvittää harmaahylje- ja
norppayksilöiden genomeista alueita, jotka ovat siirtyneet toisesta lajista risteytymisten seurauksena.
Toisaalta introgressiota kuvaavia intervalleja on mahdollista määrittää muillakin, ehkä paremmilla ja
tarkoituksenmukaisimmilla, laskennallisilla menetelmillä. Kun tämän tutkimuksen kokeellinen osuus
oli päättynyt, itämerennorppayksilöiden (Liite 1) introgressiointervalleja määritettiin uudestaan erillisessä analyysissä, joka ei liity tässä esitettyyn tutkimukseen. Kyseisessä analyysissä käytettiin laskennallista menetelmää, jonka Skov, ym. (2018) ovat kehittäneet, ja intervallit määritettiin saimaannorpan genomin 250 ensimmäisestä contigista. Tässä tutkimuksessa määritetyt itämerennorppien introgressiointervallit korreloivat suhteellisen hyvin uudessa määrityksessä saatujen intervallialueiden
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kanssa ainakin geeneissä SMO (Kuva 15), FBLN1 (Kuva 16), GLI2 (Liite 18) ja ALCAM (Liite 19).
Sen sijaan ei ole varmuutta, korreloivatko EDAR:n (Kuva 15), EPHA7:n (Kuva 16) sekä LAMA3:n
(Liite 18) alueelle sijoittuvat norppien introgressiointervallit uudessa määrityksessä saatujen intervallien kanssa, sillä edellä mainitut geenit sijaitsevat muissa kuin 250 ensimmäisessä contigissa.
Myös niissä Taulukossa 4 esitetyissä geeneissä, joiden sijaintikohta löytyy 250 ensimmäisestä contigista (DICER1, EVC, AMTN, EVC2, OSTM1 ja TRAF6), itämerennorppien introgressiointervallit korreloivat jälkeenpäin tehdyssä analyysissä saatujen intervallien kanssa. Koska kyseisessä analyysissä
ei määritetty lainkaan Itämeren harmaahylkeiden introgressiointervalleja, geeneissä SMO (Kuva 15)
ja LAMA4 (Liite 19) sijaitsevia harmaahylkeiden introgressiointervalleja ei ole mahdollista verrata
toisella laskennallisella menetelmällä määritettyihin intervalleihin. Jos tämän tutkimuksen kokeellinen osio uusittaisiin, harmaahylkeiden ja norppien introgressiota kuvaavat intervallit määritettäisiin
todennäköisesti Skovin, ym. (2018) esittämällä menetelmällä.

5.4.2 Introgression vaikutus Itämeren harmaahylkeiden ja itämerennorppien hampaiden morfologiaan
Simuloimalla ja mallintamalla harmaahylkeiden ja norppien hampaiden kehitystä on saatu selville,
että Itämeren harmaahylkeen ja itämerennorpan tarhatuissa olosuhteissa syntyneen hybridijälkeläisen
hampaat olivat kehityksellisesti, muodoiltaan ja rakenteiltaan välimuoto vanhempaislajien yksilöiden
hampaista (Savriama, ym. 2018). Tässä tutkimuksessa saatiin määritettyä Itämeren harmaahylkeistä
ja itämerennorpista vaihtelevan pituisia, mutta pääsääntöisesti lyhyempiä, genomialueita, joissa on
toiseen lajiin verrattavissa olevaa samankaltaisuutta. Osa näistä alueista kohdistuu tiettyihin hampaiden kehitystä ohjaaviin geeneihin (Taulukko 5). Lyhyempien introgressiointervallien suuri osuus viittaa siihen, että harmaahylkeiden ja norppien välistä introgressiota on todennäköisesti tapahtunut melko kauan aikaa sitten, ja rekombinaatio on saanut aikaan intervallien pilkkoutumisen lyhyemmiksi.
Osa introgressioksi luokitelluista, toisen lajin kaltaisista alueista voivat olla virheellisiä, ja todellisuudessa ne kuvastavat vanhaa, lajien esimuodosta perittyä muuntelua. Tällaiset alueet ovat saattaneet
yleistyä populaatioissa sattuman vuoksi, ja niiden esiintymisfrekvenssit voivat olla korkeita. Kyseisten alueiden voidaan myös olettaa olevan pituudeltaan erittäin lyhyitä.
Harmaahylkeiden ja norppien hampaissa on fenotyyppistä vaihtelua ja monimuotoisuutta. Muuntelu
on hyvin suurta ja aiheutuu oletettavasti heikentyneestä luonnonvalinnasta. Koska harmaahylkeet ja
norpat käyttävät hampaita lähinnä tarttuakseen saaliiseen ja vähemmän ravinnon pureskeluun, ylä- ja
alaleuan hammasrakenteiden ei tarvitse välttämättä sopia täydellisesti yhteen. Hampaiden fenotyyppinen vaihtelu saattaa osittain aiheutua lajien risteytymisten seurauksena tapahtuneesta genomien sekoittumisesta. Tässä tutkimuksessa tarkastellun varianttiaineiston perusteella muutamassa kehittyvän
hampaan muotoon ja rakenteisiin vaikuttavassa geenissä näkyy viitteitä Itämeren harmaahylkeiden ja
itämerennorppien välisestä introgressiosta (Kuvat 15 ja 16 sekä Liitteet 18 ja 19).
Hampaiden muotoon vaikuttavien säätelymekanismien on oletettu olevan erittäin konservoituneita
lajin sisällä niin harmaahylkeillä kuin norpillakin (Savriama, ym. 2018), mikä tarkoittaa, että mekanismit ovat säilyneet kummassakin lajissa luonnonvalinnan seurauksena. Shh-signaalireitti toimii nisäkkäillä koko hampaan kehityksen ajan alkaen kehityksen aloitusvaiheesta ja päätyen hampaiden
kruunuosien sekä juurten rakenteiden muodostumiseen (Jernvall & Thesleff, 2012; Hu, ym. 2013;
Seppälä, ym. 2017). Aineiston harmaahylkeellä, jonka hampaiston rakenteissa oli havaittu samanlai51

sia piirteitä kuin norppien hampaissa, ilmenevä introgressio Shh-signaalireitin toimintaan osallistuvassa SMO-geenissä (Kuva 15) on merkittävä, sillä geenin introgressiointervallissa esiintyy myös
aminohappomuutoksina näkyviä variantteja sekä hiljaisia variantteja (Taulukko 5). Myös eräällä itämerennorpalla esiintyy introgressiota kuvaava intervalli SMO:n alueella (Kuva 15), mutta intervallissa ei ole variantteja (Taulukko 5).
EDA-signaalireitti vaikuttaa Shh-reitin tavoin kehittyvän hampaan kruunu- ja juuriosien kehitykseen
ja etenkin kruunuosan muotoon, kruununosan kärkien korkeuteen ja kärkien etäisyyksiin toisistaan
(Jernvall & Thesleff, 2012; Fons Romero, ym. 2017). EDA-reitissä toimivassa EDAR-geenissä yhdellä itämerennorppayksilöllä on useampi introgressioon viittaava intervalli (Kuva 15), joissa esiintyy
hiljaisia variantteja. Lisäksi on huomioitava, että myös geenissä EPHA7, jonka toiminta vaikuttaa
muun muassa hampaiden rakenteiden muodostumiseen (Luukko, ym. 2005), itämerennorpalla esiintyy introgressiointervalli (Kuva 16). Vaikka näissä edellä mainituissa geeneissä on viitteitä itämerennorppien ja Itämeren harmaahylkeiden välillä tapahtuneesta introgressiosta, on kuitenkin erittäin todennäköistä, että geeneistä määritetyt introgressiointervallit tai niissä esiintyvät, aminohappomuutoksina ilmenevät variantit eivät yksistään selitä harmaahylkeiden ja itämerennorppien hampaiden fenotyyppistä muuntelua. Eri hammasgeenien säätelyalueilla ilmenevä introgressio saattaa osaltaan vaikuttaa norppien sekä harmaahylkeiden hammasmuotoihin ja -rakenteisiin. Säätelyalueisiin kohdistunutta introgressiota ei kuitenkaan tarkasteltu lainkaan tässä tutkimuksessa.

6. Johtopäätökset
Vaikka Itämeren harmaahylje ja itämerennorppa ovat onnistuneet lisääntymään keskenään tarhatussa
elinympäristössä, luonnossa tapahtuneesta lajien välisestä risteytymisestä ja sen laajuudesta ei ole
ollut aikaisemmin tarkkaa tietoa. Itämeren harmaahylkeen ja itämerennopan hampaiden morfologiassa on kuitenkin havaittu vaihtelevuutta, ja sen on oletettu olevan osittain seurausta introgressiosta,
jota on tapahtunut lajien välillä. Tässä tutkimuksessa saadut tulokset osoittavat, että itämerennorppien
genomeissa on Itämeren harmaahylkeistä peräisin olevia genomialueita, mikä viittaa lajien lisääntyneen keskenään. Harmaahylkeiden ja norppien genomeissa esiintyy enemmän lyhyitä kuin pitkiä introgressoituneita DNA-alueita, jolloin lajien välisestä risteytymisestä ja sitä seuranneesta introgressiosta on kulunut pidempi ajanjakso.
Itämeren harmaahylkeillä ja itämerennorpilla ilmenee viitteitä introgressiosta muutamassa geenissä,
joiden toiminta vaikuttaa nisäkkäillä kehittyvien hampaiden muotoon ja rakenteisiin. Myös geeneissä,
joiden tuottamat proteiinit osallistuvat nisäkkäillä kehittyvän hampaan kasvuun sekä hammaskiilteen
ja hermojen muodostamiseen, on havaittavissa merkkejä harmaahylkeiden ja norppien välisestä introgressiosta. Tässä tutkimuksessa keskityttiin kuitenkin lähinnä tarkastelemaan introgression vaikutusta hampaiden ulkonäköön. Itämeren harmaahylkeiden ja itämerennorppien hampaiden muodoissa
ja rakenteissa havaittu vaihtelevuus saattaa osittain aiheutua introgressiosta, joka on kohdistunut hammasgeenien eksoni- ja intronialueille ja joka havaitaan myös tämän tutkimuksen tuloksissa. Joidenkin
hammasgeenien introgressioalueilta Itämeren harmaahylkeiltä ja itämerennorpilta määritettiin aminohappomuutoksina näkyviä variantteja. Niiden aiheuttamat muutokset geenien tuottamien proteiinien kolmiulotteisissa rakenteissa ovat myös mahdollisesti vaikuttaneet poikkeaviin hammasmuotoihin ja -rakenteisiin harmaahylkeillä sekä norpilla.
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Hampaiden muotoon vaikuttavia geenejä, joissa harmaahylje- ja norppayksilöillä ilmenee introgressiota, on kuitenkin suhteellisen vähän, mikä viittaa siihen, että vaihtelevuus Itämeren harmaahylkeiden
ja itämerennorppien hammasmuodoissa ja -rakenteissa aiheutuisi muistakin tekijöistä. Hampaiden
kehitykseen osallistuvien geenien alueilla ilmenevää introgressiota on tarkasteltava syvällisemmin
mahdollisissa myöhemmissä tutkimuksissa. Introgressio, joka on kohdistunut kehittyvien hampaiden
muotoihin ja rakenteisiin vaikuttavien geenien säätelyalueille, saattaa osaltaan lisätä hampaiden ulkomuodon vaihtelevuutta Itämeren harmaahylkeillä ja itämerennorpilla. Tämänkin selvittämiseksi on
tehtävä tarkempia jatkotutkimuksia.

7. Kiitokset
Haluan kiittää tutkija ja ryhmänjohtaja Ari Löytynojaa tämän pro gradu -tutkielmani ohjaamisesta ja
hänen antamastaan avusta liittyen tutkielmani menetelmät-osiossa tehtyihin analyyseihin. Haluan
kiittää myös tutkija Outi Hallikasta hänen antamistaan tiedoista, jotka liittyvät nisäkkäiden hampaiden kehitykseen osallistuviin geeneihin. Lisäksi haluan kiittää vielä tutkija Mia Valtosta hänen antamastaan perehdytyksestä, joka liittyy Itämeren harmaahylkeisiin, itämerennorppiin ja hylkeiden hammasrakenteisiin, sekä myös hänen antamistaan tiedoista, jotka koskevat saimaannorppien populaatiota ja sen alaryhmiä.
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Liitteet
Liite 1. Hylkeiden yksilötunnukset saimaannorpan genomiin perustuneessa varianttiaineistossa. (e): eteläinen populaatio; (p): pohjoinen populaatio.
Laji
Itämeren harmaahylje
Itämeren harmaahylje
Itämeren harmaahylje
Itämeren harmaahylje
Itämeren harmaahylje
Itämeren harmaahylje
Itämeren harmaahylje
Itämeren harmaahylje
Itämeren harmaahylje
Itämeren harmaahylje
Sable Islandin harmaahylje
Sable Islandin harmaahylje
Sable Islandin harmaahylje
Sable Islandin harmaahylje
Sable Islandin harmaahylje
Sable Islandin harmaahylje
Sable Islandin harmaahylje
Sable Islandin harmaahylje
Sable Islandin harmaahylje
Sable Islandin harmaahylje
Sable Islandin harmaahylje
Sable Islandin harmaahylje
Vienanmeren harmaahylje
weddellinhylje

Tunniste
Hg.01
Hg.02
Hg.04
Hg.06
Hg.07
Hg.08
Hg.10
Hg.11
Hg.13
Hg.15
C1.98
C10.98
C11.98
C12.98
C13.98
C15.98
C16.98
C17.98
C18.98
C2.98
C7.98
C8.98
WS1.14
weddell

Laji

Tunniste

Laji

Tunniste

Itämeren harmaahylje, jonka hampaistossa on piirteitä norppien hampaista
itämerennorppa
itämerennorppa
itämerennorppa
itämerennorppa
itämerennorppa
itämerennorppa
itämerennorppa
itämerennorppa
itämerennorppa
laatokannorppa
laatokannorppa
laatokannorppa
laatokannorppa
laatokannorppa
laatokannorppa
laatokannorppa
laatokannorppa
laatokannorppa
saimaannorppa (e)
saimaannorppa (e)
saimaannorppa (p)
saimaannorppa (p)
saimaannorppa (e)

Outohalli
BG.01
BG.02
BG.03
BG.09.new
BG.10
BG.12
N3.09
N7.07
NN3.07
L1501
L1683
L1684
LG.01
LG.02
LG.03
LG.04
LG.05
LG.06
X1090
X1271
X1482
X1983
X2259

saimaannorppa (e)
saimaannorppa (e)
saimaannorppa (p)
saimaannorppa (e)
saimaannorppa (p)
saimaannorppa (e)
saimaannorppa (e)
saimaannorppa (e)
saimaannorppa (p)
saimaannorppa (p)
saimaannorppa (e)
saimaannorppa (p)
saimaannorppa (p)
jäämerennorppa
jäämerennorppa
jäämerennorppa
jäämerennorppa
jäämerennorppa
jäämerennorppa
jäämerennorppa
jäämerennorppa
jäämerennorppa
jäämerennorppa
jäämerennorppa

X2343
X2357
X2399
X2436
X2474
X2496
X2528
X2564
X258
X2585
X2614
X292
X819
S10.07
S11.07
S11.96
S15.96
S18.96
S19.07
S20.07
S4.07
S6.07
S7.07
S8.07
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Liite 2. Hammasgeenit ja niiden tutkittu vaikutus hampaiden kehitykseen.
Geeni
ACVR2A
BMP4
BMP7
BMPR1A
CTNNA1
CTNNB1
DICER1
FGFR2
INHBA
LEF1
MSX1
PAX9
PITX2
RUNX2
SHH
APC
BARX1
BCL11B
BMP2
CHUK
EDA
EDAR
EDARADD
EVC
FGF10
FGF20
FGF3
FOXI3
FST
GAS1
IFT88
JAG2
LRP4
MSX2
NFIC
OSR2
RPS6KA3
SMO
SOSTDC1
SP6

Vaikutus
Tärkeä
Tärkeä
Tärkeä
Tärkeä
Tärkeä
Tärkeä
Tärkeä
Tärkeä
Tärkeä
Tärkeä
Tärkeä
Tärkeä
Tärkeä
Tärkeä
Tärkeä
Muoto
Muoto
Muoto
Muoto
Muoto
Muoto
Muoto
Muoto
Muoto
Muoto
Muoto
Muoto
Muoto
Muoto
Muoto
Muoto
Muoto
Muoto
Muoto
Muoto
Muoto
Muoto
Muoto
Muoto
Muoto

Geeni
SPRY2
SPRY4
WNT10A
ALPL
AMBN
AMELX
AMTN
BMI1
DMP1
DSPP
ENAM
EVC2
FAM20A
FAM20C
FGFR1
GDNF
GREM2
KLK4
LAMA3
MMP14
MMP20
PKD2
POSTN
NECTIN1
SLC39A13
SP3
SPPL2A
ACVR2B
DLX1
DLX2
DLX3
DLX4
DLX5
DLX6
GLI2
GLI3
LHX6
LHX8
OSTM1
PTHLH

Vaikutus
Muoto
Muoto
Muoto
Kudos
Kudos
Kudos
Kudos
Kudos
Kudos
Kudos
Kudos
Kudos
Kudos
Kudos
Kudos
Kudos
Kudos
Kudos
Kudos
Kudos
Kudos
Kudos
Kudos
Kudos
Kudos
Kudos
Kudos
Yhteisvaikutus
Yhteisvaikutus
Yhteisvaikutus
Yhteisvaikutus
Yhteisvaikutus
Yhteisvaikutus
Yhteisvaikutus
Yhteisvaikutus
Yhteisvaikutus
Yhteisvaikutus
Yhteisvaikutus
Puhkeaminen
Puhkeaminen

Geeni
TRAF6
AHR
ALCAM
AQP1
AQP3
AQP4
AQP5
AQP9
AXIN2
BCAN
BGLAP
BMP3
BMP5
BMP6
BTRC
CALB1
CDH3
CDKN1A
CDKN2A
CLU
COL1A1
COL4A1
CSPG4
CSPG5
CYP26C1
DAB1
DCN
DST
EGF
EGR1
EPHA7
FBLN1
FBLN2
FGF1
FGF2
FGF7
FGFR4
FRZB
FUS
FZD6

Vaikutus
Puhkeaminen
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta

Geeni
GLI1
GPC1
GPC2
HES5
HGF
HHIP
HOXA9
IL11RA
IRF6
IRX2
IRX3
IRX4
IRX6
ITGB5
LAMA2
LAMA4
LFNG
LNPEP
LRRN3
MDK
MFNG
MME
MMP13
MMP3
MMP9
MYB
NDRG1
NOG
NOTCH3
NRP2
MDK
MFNG
MME
MMP13
MMP3
MMP9
MYB
NDRG1
NOG
NOTCH3

Vaikutus
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta

Geeni
NRP2
PKD1
PTCH2
PTN
PTPRZ1
RAB23
RELN
RET
RFNG
RUNX3
RXRB
RXRG
SDC1
SDC3
SDC4
SEMA3B
SEMA3F
SFRP2
SLIT1
SLIT3
SLITRK6
SP4
SPOCK1
SPP1
TAC1
THY1
TIMP1
TIMP2
TJP1
TJP3
TLX1
TNC
SLIT1
SLIT3
SLITRK6
SP4
SPOCK1
SPP1
TAC1
THY1

Vaikutus
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta

Geeni
TIMP1
TIMP2
TJP1
TJP3
TLX1
TNC
TNFRSF19
TRAF1
WNT10B

Vaikutus
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
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Liite 3. Fylogeneettisen puun (NJ) luominen saimaannorpan referenssigenomiin perustuvasta vcftiedostosta.
# The NJ tree is based on the first 20 contigs of the variant file (seals72_norppa_snps.vcf.gz).
bcftools index -s data/seals72_norppa_snps.vcf.gz | head -n20 | cut -f1,2 > data/names_20_first_contigs.txt
less -S data/names_20_first_contigs.txt | awk '{OFS="\t";print $1,"1",$2}' >
data/names_first_20_contigs_seals72_norppa_snps.txt
bcftools view data/seals72_norppa_snps.vcf.gz -R data/names_first_20_contigs_seals72_norppa_snps.txt
-Oz -o data/first_20_contigs_seals72_norppa_snps.vcf.gz
bcftools index data/first_20_contigs_seals72_norppa_snps.vcf.gz
bcftools index -n data/first_20_contigs_seals72_norppa_snps.vcf.gz
## 5212614 SNPs
# IBS matrix is created by using PLINK (plink1.9). The NJ tree is created on the basis of the
# matrix.
mkdir plink
plink1.9 --vcf data/first_20_contigs_seals72_norppa_snps.vcf.gz --distance 1-ibs square gz --out
plink/first_20_contigs_seals72_norppa_snps --allow-extra-chr
# The R-script is run in order to create the tree.
library(ape)
nms = read.table("first_20_contigs_seals72_norppa_snps.mdist.id",
header=F,sep="\t")[,1]
dst = read.table("first_20_contigs_seals72_norppa_snps.mdist.gz",
header=F,sep="\t",col.names=nms, fill=T)
njt = nj(as.dist(dst))
outgroup = grep("weddell",njt$tip.label,value=T)
njt2 = root(njt,outgroup)
clr = rep("black",72) #72 samples
pop = c("X","BG","C","Hg","L","LG","N","NN","Outohalli","S","WS","weddell")
palette = c("red","chocolate2","darksalmon","azure4","black","black","chocolate2",
"chocolate2","purple","deepskyblue","darkcyan","chartreuse3")
## Creating a plot with a Finnish legend
jpeg("NJ_tree_first_20_contigs_seals72_norppa_snps.jpeg",width=737,height=596)
for (i in 1:72) {
clr[grep(pop[i],njt2$tip.label)]=palette[i]
}
plot(njt2,cex=0.9,tip.color=clr)
add.scale.bar()
dev.off()
## A separate legend for the plot
jpeg("NJ_tree_first_20_contigs_seals72_norppa_snps_Finnish_legend.jpeg”,width=737, height=595)
plot(NULL,xaxt='n',yaxt='n',bty='n',ylab='',xlab='', xlim=0:1, ylim=0:1)
legend("bottomleft",legend=c("weddellinhylje","Sable Islandin harmaahylje",
"Itämeren harmaahylje","Itämeren harmaahylje (norppamaiset hampaat)",
"Vienanmeren norppa","jäämerennorppa","saimaannorppa",
"laatokannorppa","itämerennorppa"),
col=c("chartreuse3","darksalmon","azure4","purple","darkcyan","deepskyblue",
"red","black","chocolate2"),pch=20,pt.cex=1.5,cex=0.9,bty='n')
dev.off()
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Liite 4. Pääkomponenttianalyysi saimaannorpan referenssigenomiin perustuvasta varianttitiedostosta.
# Principal component analysis (PCA) is carried out by using the same variant file which the NJ
# tree is based on (first_20_contigs_seals72_norppa_snps.vcf.gz).
# To perform the analysis, both eigenval and eigenvec files are needed.
cd RingedSeal
plink1.9 --vcf data/first_20_contigs_seals72_norppa_snps.vcf.gz --pca -out plink/first_20_contigs_seals72_norppa_snps --allow-extra-chr
less -S plink/first_20_contigs_seals72_norppa_snps.eigenval
less -S plink/first_20_contigs_seals72_norppa_snps.eigenvec
# The R-script is run in order to carry out PCA.
vec = read.table("first_20_contigs_seals72_norppa_snps.eigenvec",header=F)
val = read.table("first_20_contigs_seals72_norppa_snps.eigenval",header=F)
nms = array(vec[,1])
pop = c("1","2","8","BG","C","Hg","L","LG","N","NN","Outohalli","S","WS") ##weddell is excluded
clr = rep("black",71) ##71 samples if weddell is excluded, otherwise 72 samples
palette = c("deeppink","deeppink","deeppink","orange","purple","chartreuse4","deepskyblue",
"deepskyblue","orange","orange","pink","brown","darkolivegreen3")
## add a colour if weddell is included
jpeg("PCA_first_20_contigs_seals72_norppa_snps.jpeg",width=737,height=596)
for(i in 1:13) {
## change 13->14 if weddell is included and add a colour to palette2
clr[grep(pop[i],nms)]=palette[i]
}
plot(vec[,4],vec[,3],col=clr,pch=20,cex=2.0,xlab="PC2",ylab="PC1")
palette2=c("orange","deeppink","deepskyblue","brown","chartreuse4","pink","purple",
"darkolivegreen3")
legend("topleft",inset=0,legend=c("itämerennorppa","saimaannorppa","laatokannorppa",
"jäämerennorppa","Itämeren harmaahylje",
"Itämeren harmaahylje (norppamaiset hampaat)",
"Sable Islandin harmaahylje","Vienanmeren norppa"),
col=palette2,pch=16,pt.cex=1.0,cex=1.0,bty='o')
dev.off()
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Liite 5. Pattersonin D-tunnuslukujen määritys.
# The variant file (including all the contigs) which is used for calculating D-statistics
# contain at most 10 % missing data.
cd RingedSeal
bcftools view data/seals72_norppa_snps.vcf.gz | vcftools --vcf - --max-missing 0.90 --recode --recode-INFO-all --stdout | bcftools view -Oz -o data/missingMax10_seals72_norppa_snps.vcf.gz
bcftools index data/missingMax10_seals72_norppa_snps.vcf.gz
bcftools index -n data/missingMax_seals72_norppa_snps.vcf.gz
## 32393607 SNPs
bcftools index -n data/seals72_norppa_snps.vcf.gz
## 45719967 SNPs
# PED and MAP files based on the variant file are needed for creating an EIGENSTRAT file.
bcftools view -H data/missingMax10_seals72_norppa_snps.vcf.gz | cut -f1| uniq | awk '{print
$0"\t","1"}' > admixtools/missingMax10_seals72_norppa_snps_chrom-map.txt
less -S admixtools/missingMax10_seals72_norppa_snps_chrom-map.txt
vcftools --gzvcf data/missingMax10_seals72_norppa_snps.vcf.gz --plink --chrom-map admixtools/missingMax10_seals72_norppa_snps_chrom-map.txt --out admixtools/missingMax10_seals72_norppa_snps
less -S admixtools/missingMax10_mseals72_norppa_snps.map
less -S admixtools/missingMax10_seals72_norppa_snps.ped
# In order to create the EIGENSTRAT file from the variant file, a specific parameter file is
# needed.
echo '
genotypename: admixtools/missingMax10_seals72_norppa_snps.ped
snpname: admixtools/missingMax10_seals72_norppa_snps.map
indivname: admixtools/missingMax10_seals72_norppa_snps.ped
outputformat: EIGENSTRAT
genotypeoutname: admixtools/missingMax10_seals72_norppa_snps.eigenstratgeno
snpoutname: admixtools/missingMax10_seals72_norppa_snps.snp
indivoutname: admixtools/missingMax10_seals72_norppa_snps.ind
familynames: NO
' > admixtools/convert_missingMax10_seals72_norppa_snps
# The parameter file is run.
/viikkibc/aahovuo/bin/convertf -p admixtools/convert_missingMax10_seals72_norppa_snps
less -S admixtools/missingMax10_seals72_norppa_snps.eigenstratgeno
less -S admixtools/missingMax10_seals72_norppa_snps.snp
less -S admixtools/missingMax10_seals72_norppa_snps.ind
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Liite 5. Pattersonin D-tunnuslukujen määritys.
(jatkoa)
# A population list is written before calculating D-statistics.
mkdir F4statistics
echo '
OUTGROUP BalticRingedSeal BalticGreySeal LadogaRingedSeal
OUTGROUP BalticRingedSeal LadogaRingedSeal BalticGreySeal
OUTGROUP BalticRingedSeal LadogaRingedSeal Saimaa
OUTGROUP BalticRingedSeal Saimaa LadogaRingedSeal
OUTGROUP BalticRingedSeal BalticGreySeal Saimaa
OUTGROUP BalticRingedSeal Saimaa BalticGreySeal
OUTGROUP BalticGreySeal BalticRingedSeal Saimaa
OUTGROUP BalticGreySeal Saimaa BalticRingedSeal
OUTGROUP LadogaRingedSeal BalticRingedSeal Saimaa
OUTGROUP LadogaRingedSeal Saimaa BalticRingedSeal
OUTGROUP LadogaRingedSeal BalticRingedSeal BalticGreySeal
OUTGROUP LadogaRingedSeal BalticGreySeal BalticRingedSeal
OUTGROUP BalticGreySeal LadogaRingedSeal Saimaa
OUTGROUP BalticGreySeal Saimaa LadogaRingedSeal
OUTGROUP SableIsland BalticGreySeal Svalbard
OUTGROUP SableIsland Svalbard BalticGreySeal
OUTGROUP BalticGreySeal Svalbard BalticRingedSeal
OUTGROUP BalticGreySeal BalticRingedSeal Svalbard
OUTGROUP BalticGreySeal BalticRingedSeal LadogaRingedSeal
OUTGROUP BalticGreySeal LadogaRingedSeal BalticRingedSeal
OUTGROUP Svalbard BalticRingedSeal LadogaRingedSeal
OUTGROUP Svalbard LadogaRingedSeal BalticRingedSeal
OUTGROUP Svalbard BalticRingedSeal Saimaa
OUTGROUP Svalbard Saimaa BalticRingedSeal
OUTGROUP Svalbard LadogaRingedSeal Saimaa
OUTGROUP Svalbard Saimaa LadogaRingedSeal
OUTGROUP BalticGreySeal Svalbard LadogaRingedSeal
OUTGROUP BalticGreySeal LadogaRingedSeal Svalbard
OUTGROUP Svalbard BalticGreySeal LadogaRingedSeal
OUTGROUP Svalbard LadogaRingedSeal BalticGreySeal
OUTGROUP Saimaa BalticRingedSeal LadogaRingedSeal
OUTGROUP Saimaa LadogaRingedSeal BalticRingedSeal
OUTGROUP BalticGreySeal Svalbard Saimaa
OUTGROUP BalticGreySeal Saimaa Svalbard
OUTGROUP BalticGreySeal LadogaRingedSeal Saimaa
OUTGROUP BalticGreySeal Saimaa LadogaRingedSeal
' > F4statistics/f4statistics_poplist.txt
# In order to calculate D-statistics, a specific parameter file is created.
echo '
genotypename: admixtools/missingMax10_seals72_norppa_snps.eigenstratgeno
snpname: admixtools/missingMax10_seals72_norppa_snps.snp
indivname: admixtools/missingMax10_seals72_norppa_snps_edited1.ind
popfilename: F4statistics/f4statistics_poplist.txt
f4mode: NO
printsd: YES
blgsize: 0.01
' > F4statistics/f4statistics_missingMax10_seals72_norppa_snps_f4mode_no
# The parameter file is run, and the results of D-statistics are available in the output file.
/viikkibc/aahovuo/AdmixTools/qpDstat -p F4statistics/f4statistics_missingMax10_seals72_norppa_snps_f4mode_no > F4statistics/f4statistics_missingMax10_seals72_norppa_snps_f4mode_no.out

66

Liite 6. F4-suhde-estimointi.
# F4-ratio estimation is carried out by using the same variant file which is used when calculating
# D-statistics.
# Two separate population lists are written by using Nano text editor. The Saimaa ringed seals
# form one population group in “poplist1” and two separate population groups (south and north) in
# “poplist2”.
cd RingedSeal
Saimaa OUTGROUP : BalticRingedSeal BalticGreySeal :: Saimaa OUTGROUP : LadogaRingedSeal BalticGreySeal
Saimaa OUTGROUP : BalticGreySeal BalticRingedSeal :: Saimaa OUTGROUP : LadogaRingedSeal BalticRingedSeal
Saimaa OUTGROUP : BalticGreySeal LadogaRingedSeal :: Saimaa OUTGROUP : SableIsland LadogaRingedSeal
Svalbard OUTGROUP : BalticRingedSeal BalticGreySeal :: Svalbard OUTGROUP : LadogaRingedSeal BalticGreySeal
Svalbard OUTGROUP : BalticGreySeal BalticRingedSeal :: Svalbard OUTGROUP : LadogaRingedSeal BalticRingedSeal
Svalbard OUTGROUP : BalticGreySeal LadogaRingedSeal :: Svalbard OUTGROUP : SableIsland LadogaRingedSeal
SableIsland OUTGROUP : BalticRingedSeal BalticGreySeal :: SableIsland OUTGROUP : Svalbard BalticGreySeal
Saimaa OUTGROUP : LadogaRingedSeal BalticGreySeal :: Saimaa OUTGROUP : BalticRingedSeal BalticGreySeal
Svalbard OUTGROUP : LadogaRingedSeal BalticGreySeal :: Svalbard OUTGROUP : BalticRingedSeal BalticGreySeal
BalticGreySeal OUTGROUP : BalticRingedSeal Saimaa :: BalticGreySeal OUTGROUP : LadogaRingedSeal Saimaa
BalticGreySeal OUTGROUP : LadogaRingedSeal Saimaa :: BalticGreySeal OUTGROUP : BalticRingedSeal Saimaa
BalticGreySeal OUTGROUP : BalticRingedSeal LadogaRingedSeal :: BalticGreySeal OUTGROUP : Saimaa LadogaRingedSeal
BalticGreySeal OUTGROUP : LadogaRingedSeal BalticRingedSeal :: BalticGreySeal OUTGROUP : Saimaa BalticRingedSeal
BalticGreySeal OUTGROUP : Saimaa LadogaRingedSeal :: BalticGreySeal OUTGROUP : BalticRingedSeal LadogaRingedSeal
Svalbard OUTGROUP : BalticRingedSeal BalticGreySeal :: Svalbard OUTGROUP : Saimaa BalticGreySeal
SableIsland OUTGROUP : BalticRingedSeal BalticGreySeal :: SableIsland OUTGROUP : Saimaa BalticGreySeal
BalticRingedSeal OUTGROUP : BalticGreySeal LadogaRingedSeal :: BalticRingedSeal OUTGROUP : SableIsland LadogaRingedSeal
BalticRingedSeal OUTGROUP : SableIsland LadogaRingedSeal :: BalticRingedSeal OUTGROUP : BalticGreySeal LadogaRingedSeal
LadogaRingedSeal OUTGROUP : BalticGreySeal BalticRingedSeal :: LadogaRingedSeal OUTGROUP : SableIsland BalticRingedSeal LadogaRingedSeal OUTGROUP : SableIsland BalticRingedSeal :: LadogaRingedSeal OUTGROUP : BalticGreySeal BalticRingedSeal
Saimaa OUTGROUP : BalticRingedSeal SableIsland :: Saimaa OUTGROUP : LadogaRingedSeal SableIsland
Saimaa OUTGROUP : LadogaRingedSeal SableIsland :: Saimaa OUGROUP : BalticRingedSeal SableIsland
Saimaa OUTGROUP : LadogaRingedSeal BalticGreySeal :: Saimaa OUTGROUP : Svalbard BalticGreySeal
Saimaa OUTGROUP : Svalbard BalticGreySeal :: Saimaa OUTGROUP : LadogaRingedSeal BalticGreySeal
Saimaa OUTGROUP : BalticRingedSeal BalticGreySeal :: Saimaa OUTGROUP : Svalbard BalticGreySeal
Saimaa OUTGROUP : LadogaRingedSeal BalticRingedSeal :: Saimaa OUTGROUP : Svalbard BalticRingedSeal
Saimaa OUTGROUP : BalticRingedSeal LadogaRingedSeal :: Saimaa OUTGROUP : Svalbard LadogaRingedSeal
BalticRingedSeal OUTGROUP : Svalbard BalticGreySeal :: BalticRingedSeal OUTGROUP : LadogaRingedSeal BalticGreySeal
LadogaRingedSeal OUTGROUP : Svalbard BalticGreySeal :: LadogaRingedSeal OUTGROUP : BalticRingedSeal BalticGreySeal
SableIsland OUTGROUP : Svalbard BalticRingedSeal :: SableIsland OUTGROUP : BalticGreySeal BalticRingedSeal
SableIsland OUTGROUP : Svalbard LadogaRingedSeal :: SableIsland OUTGROUP : BalticGreySeal LadogaRingedSeal
Saimaa OUTGROUP : BalticGreySeal SableIsland :: Saimaa OUTGROUP : BalticRingedSeal SableIsland
Saimaa OUTGROUP : BalticGreySeal SableIsland :: Saimaa OUTGROUP : LadogaRingedSeal SableIsland
BalticRingedSeal OUTGROUP : BalticGreySeal SableIsland :: BalticRingedSeal OUTGROUP : LadogaRingedSeal SableIsland
LadogaRingedSeal OUTGROUP : BalticGreySeal SableIsland :: LadogaRingedSeal OUTGROUP : BalticRingedSeal SableIsland
Svalbard OUTGROUP : BalticGreySeal SableIsland :: Svalbard OUTGROUP : BalticRingedSeal SableIsland
Svalbard OUTGROUP : BalticGreySeal SableIsland :: Svalbard OUTGROUP : LadogaRingedSeal SableIsland

# The first population list is saved as: admixtools/seals72_norppa_snps_poplist1.txt
SaimaaSouth
SaimaaSouth
SaimaaSouth
SaimaaSouth
SaimaaSouth
SaimaaNorth
SaimaaSouth
SaimaaNorth

OUTGROUP
OUTGROUP
OUTGROUP
OUTGROUP
OUTGROUP
OUTGROUP
OUTGROUP
OUTGROUP

:
:
:
:
:
:
:
:

BalticRingedSeal BalticGreySeal :: SaimaaSouth OUTGROUP : SaimaaNorth BalticGreySeal
BalticRingedSeal SableIsland :: SaimaaSouth OUTGROUP : SaimaaNorth SableIsland
BalticGreySeal SableIsland :: SaimaaSouth OUTGROUP : SaimaaNorth SableIsland
LadogaRingedSeal SableIsland :: SaimaaSouth OUTGROUP : SaimaaNorth SableIsland
BalticRingedSeal BalticGreySeal :: SaimaaSouth OUTGROUP : LadogaRingedSeal BalticGreySeal
BalticRingedSeal BalticGreySeal :: SaimaaNorth OUTGROUP : LadogaRingedSeal BalticGreySeal
Svalbard BalticGreySeal :: SaimaaSouth OUTGROUP : LadogaRingedSeal BalticGreySeal
Svalbard BalticGreySeal :: SaimaaNorth OUTGROUP : LadogaRingedSeal BalticGreySeal

# The second population list is saved as: admixtools/seals72_norppa_snps_poplist2.txt
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Liite 6. F4-suhde-estimointi.
(jatkoa)
# Since there are two population lists, two parameter files are created for F4-ratio estimation.
echo '
genotypename: admixtools/missingMax10_seals72_norppa_snps.eigenstratgeno
snpname: admixtools/missingMax10_seals72_norppa_snps.snp
indivname: admixtools/missingMax10_seals72_norppa_snps_edited1.ind
popfilename: admixtools/missingMax10_seals72_norppa_snps_poplist1.txt
printsd: YES
blgsize: 0.01
' > F4ratio/missingMax10_seals72_norppa_snps_poplist1
echo '
genotypename: admixtools/missingMax10_seals72_norppa_snps.eigenstratgeno
snpname: admixtools/missingMax10_seals72_norppa_snps.snp
indivname: admixtools/missingMax10_seals72_norppa_snps_edited2.ind
popfilename: admixtools/missingMax10_seals72_norppa_snps_poplist2.txt
printsd: YES
blgsize: 0.01
' > F4ratio/missingMax10_seals72_norppa_snps_poplist2
# F4-ratio estimation is performed by running the parameter files, and the results are available
# in the output files.
/viikkibc/aahovuo/AdmixTools/qpF4ratio -p F4ratio/missingMax10_seals72_norppa_snps_poplist1 > F4ratio/missingMax10_seals72_norppa_snps_poplist1.out
/viikkibc/aahovuo/AdmixTools/qpF4ratio -p F4ratio/missingMax10_seals72_norppa_snps_poplist2 > F4ratio/missingMax10_seals72_norppa_snps_poplist2.out
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Liite 7. Genotyyppitodennäköisyyksien ja introgressiointervallien määrittäminen hyljeyksilöille.
# Introgression intervals are determined from a variant file which contain the first 100 contigs
# of the original variant file( seals72_norppa_snps.vcf.gz) and at most 10 % missing data.
cd RingedSeal
bcftools index -s data/seals72_norppa_snps.vcf.gz | head -n100 | cut -f1,2 >
data/names_100_first_contigs.txt
less -S data/names_100_first_contigs.txt | awk '{OFS="\t";print $1,"1",$2}' >
data/names_first_100_contigs_seals72_norppa_snps.txt
bcftools view data/seals72_norppa_snps.vcf.gz -R data/names_first_100_contigs_seals72_norppa_snps.txt -Oz -o data/first_100_contigs_seals72_norppa_snps.vcf.gz
bcftools index data/first_100_contigs_seals72_norppa_snps.vcf.gz
bcftools index -n data/first_100_contigs_seals72_norppa_snps.vcf.gz
## 15782170 SNPs
bcftools view data/first_100_contigs_seals72_norppa_snps.vcf.gz | vcftools --vcf - --max-missing
0.90 --recode --recode-INFO-all --stdout | bcftools view -Oz -o data/first_100_contigs_missingMax10_seals72_norppa_snps.vcf.gz
bcftools index data/first_100_contigs_missingMax10_seals72_norppa_snps.vcf.gz
bcftools index -n data/first_100_contigs_missingMax_seals72_norppa_snps.vcf.gz
## 11789911 SNPs
# A genotype file is created.
bcftools query -H -f '%CHROM\t%POS[\t%GT]\n' data/first_100_contigs_missingMax10_seals72_norppa_snps.vcf.gz > genotypes/genotypes_first_100_contigs_missingMax10_seals72_norppa_snps.txt
less -S genotypes/genotypes_first_100_contigs_missingMax10_seals72_norppa_snps.txt
sed 's/^# //;s/\[[0-9]*\]//g;s/:GT//g' genotypes/genotypes_first_100_contigs_missingMax10_seals72_norppa_snps.txt > genotypes/genotypes_first_100_contigs_missingMax10_seals72_norppa_snps_edited.txt
# Marking of the genotypes in the file was changed in a following way: homozygous for a reference
# allele = 0, heterozygous = 1, and homozygous for an alternative allele = 2.
sed 's/0\/0/0/g;s/0\/1/1/g;s/1\/1/2/g;s/.\/./NA/g' genotypes/genotypes_first_100_contigs_missingMax10_seals72_norppa_snps_edited.txt > genotypes/genotypes_first_100_contigs_missingMax10_seals72_norppa_snps_edited2.txt
less -S genotypes/genotypes_first_100_contigs_missingMax10_seals72_norppa_snps_edited2.txt
# The introgression intervals are calculated for each individual by running the R-script.
library(IRanges)
probodds <- function(d,wr,er,ti,maxNAs=5,minMAF=0.1,bgProb=0.001,spi=50,oc=20,il=200,doplot=F,clr="black") {
# max NAs per set
# minMAF for variants
# bgProb for unobserved alleles
# spi for smoothing (spi/length(sites))
# oc as odds score cutoff
# il as interval for smoothing
# select good sites
sites <which(
apply(is.na(d[,wr]),1,sum) <= maxNAs &
apply(is.na(d[,er]),1,sum) <= maxNAs &
apply(d[,c(wr,er)],1,sum,na.rm=T) > minMAF*2*length(c(wr,er)) &
!is.na(d[,ti])
)
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Liite 7. Genotyyppitodennäköisyyksien ja introgressiointervallien määrittäminen hyljeyksilöille.
(jatkoa)
# compute ALT allele freqs for wr and er
fw <- apply(d[sites,wr],1,sum,na.rm=T)/(2*apply(!is.na(d[sites,wr]),1,sum))
fe <- apply(d[sites,er],1,sum,na.rm=T)/(2*apply(!is.na(d[sites,er]),1,sum))
# compute probability of genotype being WW|WE|EE
pw <- rep(0,length(sites))
ph <- rep(0,length(sites))
pe <- rep(0,length(sites))
# ti is hom REF
set0 <- d[sites,ti] == 2
pw[set0] <- fw[set0]*fw[set0]
ph[set0] <- fw[set0]*fe[set0]
pe[set0] <- fe[set0]*fe[set0]
# ti is HET
set1 <- d[sites,ti] == 1
pw[set1] <- fw[set1]*(1-fw[set1])
ph[set1] <- apply(cbind(fw[set1]*(1-fe[set1]),(1-fw[set1])*fe[set1]),1,max)
pe[set1] <- fe[set1]*(1-fe[set1])
# ti is hom ALT
set2 <- d[sites,ti] == 0
pw[set2] <- (1-fw[set2])^2
ph[set2] <- (1-fw[set2])*(1-fe[set2])
pe[set2] <- (1-fe[set2])^2
# give a low
pw[pw==0] <ph[ph==0] <pe[pe==0] <-

background probability for each genotype
bgProb
bgProb
bgProb

# compute probability ratios
prh <- (ph/pe)
prw <- (pw/pe)
# smoothen the values (span needs to be dynamically computed)
sp <- spi/length(sites)
lprh <- loess(prh~d$POS[sites],span=sp)
lprw <- loess(prw~d$POS[sites],span=sp)
# predict the values for evenly spaced positions
pos <- seq(1,max(d$POS),il)
sprh <- predict(lprh,pos)
sprw <- predict(lprw,pos)
sprh.runs <- rle(sprh>oc)
sprh.runs.st <- cumsum(sprh.runs$lengths)[which(sprh.runs$values==TRUE)-1]+1
sprh.runs.en <- cumsum(sprh.runs$lengths)[which(sprh.runs$values==TRUE)]
sprh.rng <IRanges(names=rep(d$CHROM[1],length(sprh.runs.st)),start=pos[sprh.runs.st],end=pos[sprh.runs.en])
sprw.runs <- rle(sprw>oc)
sprw.runs.st <- cumsum(sprw.runs$lengths)[which(sprw.runs$values==TRUE)-1]+1
sprw.runs.en <- cumsum(sprw.runs$lengths)[which(sprw.runs$values==TRUE)]
sprw.rng <IRanges(names=rep(d$CHROM[1],length(sprw.runs.st)),start=pos[sprw.runs.st],end=pos[sprw.runs.en])
if(doplot) {
lines(pos,sprw,col=clr,lwd=0.25)
lines(pos,sprh,col=clr,lwd=0.25,lty=3)
}
list(ww=sprw.rng,we=sprh.rng)
}
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Liite 7. Genotyyppitodennäköisyyksien ja introgressiointervallien määrittäminen hyljeyksilöille.
(jatkoa)
runprobs <- function(wr,er,tis,spec) {
outname <- paste0(fname,spec,".tsv")
if(file.exists(outname)) {file.remove(outname)}
write.table(paste(c("# wr:",colnames(d)[wr]),collapse=" "),outname,append=T,quote=F,sep="\t",row.names = F, col.names = F)
write.table(paste(c("# er:",colnames(d)[er]),collapse=" "),outname,append=T,quote=F,sep="\t",row.names = F, col.names = F)
for(i in 1:length(tis)) {
ti <- tis[i]
erset <- as.numeric(grep(paste0("^",ti,"$"),er,invert=T,value=T))
for(chr in unique(d$CHROM)) {
dset <- d[d$CHROM==chr,]
res <- probodds(dset,wr,erset,ti)
if(length(res$ww)>0) {
out <- data.frame(sample=colnames(d)[ti],type="ww",contig=names(res$ww),start=start(res$ww),end=end(res$ww))
write.table(out,outname,append=T,quote=F,sep="\t",row.names = F, col.names = F)
}
if(length(res$we)>0) {
out <- data.frame(sample=colnames(d)[ti],type="we",contig=names(res$we),start=start(res$we),end=end(res$we))
write.table(out,outname,append=T,quote=F,sep="\t",row.names = F, col.names = F)
}
}
}
}
d<-read.table("genotypes_first_100_contigs_missingMax10_seals72_norppa_snps_edited2.txt",
sep="\t",header=T)
# Genotypes in data d: 0 = 0/0 ; 1 = 0/1 ; 2 = 1/1
fname <- "test_intervals_"
# All greyseals and all ringed seals
gs <- c(grep("^C",colnames(d)),grep("^H",colnames(d)),grep("^O",colnames(d)))
gs <- gs[gs>2]
rs <c(grep("^N",colnames(d)),grep("^B",colnames(d)),grep("^L",colnames(d)),grep("^X",colnames(d)),grep("
^S",colnames(d)))
# For historical reasons the reference sets are W and E
# The tests are: prob(homozygote from W) / prob(homozygote from E), and
#

prob(hybrid) / prob(homozygote from E)

## Grey seals ##
# E (harmaahylje) and W (norppa)
er <- gs
wr <- rs
# Baltic grey seal:
tis <- c(grep("^Hg",colnames(d)),grep("^O",colnames(d)))
spec <- "balticgrey"
runprobs(wr,er,tis,spec)
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Liite 7. Genotyyppitodennäköisyyksien ja introgressiointervallien määrittäminen hyljeyksilöille.
(jatkoa)
# Canada grey seal:
tis <- grep("^C",colnames(d))
tis <- tis[tis>2]
spec <- "canadagrey"
runprobs(wr,er,tis,spec)
## Ringed seals ##
#W (harmaahylje) and E (norppa)
wr <- gs
er <- rs
# Baltic ringed seal:
tis <- c(grep("^B",colnames(d)),grep("^N",colnames(d)))
spec <- "balticringed"
runprobs(wr,er,tis,spec)
# Ladoga ringed seal:
tis <- grep("^L",colnames(d))
spec <- "ladogaringed"
runprobs(wr,er,tis,spec)
# Saimaa ringed seal:
tis <- grep("^X",colnames(d))
spec <- "saimaaringed"
runprobs(wr,er,tis,spec)
# Arctic ringed seal:
tis <- grep("^S",colnames(d))
spec <- "arcticringed"
runprobs(wr,er,tis,spec)
# A plot related to the sum of the introgression intervals is created (the R-script for that is not
# attached nor provided).
# Also, histograms related to the distribution of the introgression intervals is created for each
# grey seal and ringed seal population (the R-script is not attached nor provided).
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Liite 8. Esimerkki osasta itämerennorpille muodostetusta TSV-tiedostosta, joka liittyy laskettuihin introgressiointervalleihin. Jokaiselle hyljelajille
muodostettiin vastaavanlaiset TSV-tiedostot. Kohdassa ”wr” olevat yksilötunnukset liittyvät harmaahyljeyksilöihin (Itämeri ja Sable Island), kohdan ”er” yksilötunnukset kuuluvat norppayksilöille (Itämeri, Laatokka, Saimaa, Jäämeri). Sarake 1: norppayksilön tunnus; Sarake 2: lasketun intervallin tyyppi (ww = homotsygoottinen / harmaahylkeiden kaltainen, we = heterotsygoottinen / hybridi); Sarake 3: contig ja sen tunnus, jossa laskettu
intervalli sijaitsee; Sarake 4: intervallin alkukohta; Sarake 5: intervallin päättymiskohta.
# wr: C1.98 C10.98 C11.98 C12.98 C13.98 C15.98 C16.98 C17.98 C18.98 C2.98 C7.98 C8.98 Hg.01 Hg.02 Hg.04 Hg.06 Hg.07 Hg.08 Hg.10
Hg.11 Hg.13 Hg.15 Outohalli
# er: N3.09 N7.07 NN3.07 BG.01 BG.02 BG.03 BG.09.new BG.10 BG.12 L1501 L1683 L1684 LG.01 LG.02 LG.03 LG.04 LG.05 LG.06 X1090
X1271 X1482 X1983 X2259 X2343 X2357 X2399 X2436 X2474 X2496 X2528 X2564 X258 X2585 X2614 X292 X819 S10.07 S11.07 S11.96 S15.96
S18.96 S19.07 S20.07 S4.07 S6.07 S7.07 S8.07
BG.01
ww
000000F|quiver|pilon
1061201
1066001
BG.01
ww
000000F|quiver|pilon
2450201
2456201
BG.01
ww
000000F|quiver|pilon
2800201
2802801
BG.01
ww
000000F|quiver|pilon
3049601
3055801
BG.01
ww
000000F|quiver|pilon
4092801
4095401
BG.01
ww
000000F|quiver|pilon
4462001
4463201
BG.01
ww
000000F|quiver|pilon
4955001
4957601
BG.01
ww
000000F|quiver|pilon
5153601
5158001
BG.01
ww
000000F|quiver|pilon
5301401
5302601
BG.01
ww
000000F|quiver|pilon
5323801
5325801
BG.01
ww
000000F|quiver|pilon
5793401
5794201
BG.01
ww
000000F|quiver|pilon
6052001
6054201
.
.
BG.01
we
000000F|quiver|pilon
1051001
1057001
BG.01
we
000000F|quiver|pilon
1160601
1163001
BG.01
we
000000F|quiver|pilon
2347601
2351401
BG.01
we
000000F|quiver|pilon
3496201
3499401
BG.01
we
000000F|quiver|pilon
3965201
3968801
BG.01
we
000000F|quiver|pilon
5296001
5298201
BG.01
we
000000F|quiver|pilon
5739001
5741001
BG.01
we
000000F|quiver|pilon
5751601
5755401
BG.01
we
000000F|quiver|pilon
7226201
7227601
BG.01
we
000000F|quiver|pilon
7432801
7436801
BG.01
we
000000F|quiver|pilon
7990801
7994001
BG.01
we
000000F|quiver|pilon
9340801
9344601
.
.
.

73

Liite 9. Harmaahylje- ja norppayksilöille lasketut intervallit, joiden avulla muodostettiin kuvaaja introgressiointervalleista.
P

Y

Homotsyg.

Heterotsyg.

Summa

P

Y

Homotsyg.

Heterotsyg.

Summa

P

Y

Homotsyg.

Heterotsyg.

Summa

IH

Hg.01

0.005854144

0.04350102

0.045622615

IN

BG.01

0.010267942

0.009224676

0.018113295

JN

S19.07

0.01065339

0.029089261

0.038312256

IH

Hg.02

0.005918718

0.017383247

0.021188628

IN

BG.02

0.010697631

0.00844012

0.018287171

JN

S20.07

0.008135657

0.022068719

0.02859227

IH

Hg.04

0.009123252

0.01809643

0.024858696

IN

BG.03

0.005720015

0.0106018

0.01566591

JN

S4.07

0.01084762

0.019088254

0.028156713

IH

Hg.06

0.005766783

0.021798219

0.025432315

IN

BG.09.new

0.007756787

0.011701457

0.018703029

JN

S6.07

0.011012583

0.018925555

0.027907171

IH

Hg.07

0.006933805

0.015024946

0.020300131

IN

BG.10

0.010342255

0.008251906

0.017627259

JN

S7.07

0.013755601

0.015826548

0.027900351

IH

Hg.08

0.00710324

0.01803268

0.021909974

IN

BG.12

0.010690885

0.009685959

0.019255575

JN

S8.07

0.01070573

0.018113052

0.027251065

IH

Hg.10

0.007437489

0.015592105

0.021140337

IN

N3.09

0.007884064

0.008258271

0.015448364

SN

X1090

0.000552123

0.000395588

0.000928667

IH

Hg.11

0.00530753

0.014403385

0.018064962

IN

N7.07

0.013739191

0.007970314

0.020552359

SN

X1271

0.000693918

0.000968752

0.0016542

IH

Hg.13

0.007902948

0.023916071

0.030005821

IN

NN3.07

0.010396975

0.010417869

0.019788717

SN

X1482

0.000370232

0.00070226

0.00104076

IH

Hg.15

0.0092124

0.029294742

0.035236426

LN

L1501

0.010978524

0.006625134

0.016791219

SN

X1983

0.000401974

0.000465364

0.000698126

IH

Outohalli

0.007083985

0.017643722

0.022901883

LN

L1683

0.009136057

0.006625049

0.015166614

SN

X2259

0.000492888

0.000524578

0.001017466

SIH

C1.98

0.005345479

0.012732161

0.016933056

LN

L1684

0.022071553

0.00301632

0.024491319

SN

X2343

0.001470152

0.000638817

0.002081467

SIH

C10.98

0.003951395

0.010983166

0.014331452

LN

LG.01

0.00548295

0.005812863

0.010862117

SN

X2357

0.002622911

0.000200977

0.002819647

SIH

C11.98

0.003915592

0.012042536

0.014775615

LN

LG.02

0.007755063

0.004750987

0.012057519

SN

X2399

0.000173516

0.001222619

0.001362278

SIH

C12.98

0.004031841

0.011499

0.014722704

LN

LG.03

0.008004722

0.004740488

0.012286094

SN

X2436

0.000930814

0.000247512

0.001152938

SIH

C13.98

0.007441042

0.010673025

0.016965454

LN

LG.04

0.007613067

0.00527989

0.01249518

SN

X2474

0.000107927

0.000340583

0.00044851

SIH

C15.98

0.008673801

0.015093063

0.022311642

LN

LG.05

0.009489688

0.006083543

0.014699579

SN

X2496

0.001017445

0.000943439

0.001929141

SIH

C16.98

0.006138453

0.015794551

0.019037204

LN

LG.06

0.010151451

0.005772524

0.015225859

SN

X2528

0.000562675

0.000964533

0.001288219

SIH

C17.98

0.005802353

0.014667498

0.018206281

JN

S10.07

0.010895911

0.00807841

0.018144943

SN

X2564

0.000414578

0.000685321

0.0010999

SIH

C18.98

0.007204347

0.015815625

0.02054925

JN

S11.07

0.014745607

0.014790091

0.027811457

SN

X258

0.000518265

0.000841877

0.001155

SIH

C2.98

0.00592078

0.013269523

0.01786794

JN

S11.96

0.010815677

0.018246599

0.027257674

SN

X2585

0.000296173

0.000294037

0.00059021

SIH

C7.98

0.003149878

0.013584781

0.015727587

JN

S15.96

0.012433778

0.020357314

0.031068881

SN

X2641

0.000539402

0.000545715

0.001030123

SIH

C8.98

0.00772239

0.013785261

0.019957084

JN

S18.96

0.012250016

0.017783202

0.028103791

SN

X292

0.000605087

0.000598605

0.001203692

SN

X819

0.000514099

0.000621889

0.001087327

P: populaatio; Y: yksilö; Homotsyg.: homotsygoottinen intervalli; Heterotsyg.: heterotsygoottinen intervalli; Summa: redusoitu summaintervalli; IH: Itämeren harmaahylje; IN:
itämerennorppa; JN: jäämerennorppa; LN: laatokannorppa; SIH: Sable Islandin harmaahylje; SN; saimaannorppa
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# The following procedure is related to the tooth shape genes and how to determine their location in
# the variant file used. The same procedure is carried out also for the other tooth gene groups (the
# script is not attached nor provided here).
# The annotation file (lifted_over_MusPutFur1.0.92.gff) need to be modified in order to be able to
# convert it to a TxDb object in a R-script.
awk -F"\t" '{match($1,/00+[0-9]+[0-9]+[0-9]+[09]F+/,arr);gsub("ENSMPU",arr[0]".ENSMPU");OFS="\t";print $0}' data/lifted_over_MusPutFur1.0.92.gff
> data/edited_lifted_over_MusPutFur1.0.92.gff
# The R-script is run. The output file includes the contigs which the tooth shape genes are located
# in.
# List of tooth genes #
geneData<-read.csv("Tooth_gene_list_Elina.csv",sep=";",header=T)
colnames(geneData)<-c("Ensembl_name","Human_Ensembl_ID","Mouse_Ensembl_ID",
"Effect_on_teeth")
# Extracting the gene names #
# Genes affecting teeth shape
genesShape<-subset(geneData,Effect_on_teeth=="Shape")
genesShape<-as.vector(genesShape$Ensembl_name)
suppressPackageStartupMessages(library('GenomicFeatures'))
library(GenomicRanges)
# Loading the annotation file (the modified file from the original one)
gff.file<-'C:/Users/Elina/Tiedostot/edited_lifted_over_MusPutFur1.0.92.gff'
# Importing the gff.file to a TxDb object which stores transcipt data.
txdb<-makeTxDbFromGFF(gff.file,format="gff")
# Intervals for each gene group found in the txdb-object #
columns(txdb)
keytypes(txdb)
keys<-genesShape
txdb.genesShape<-select(txdb,keys=keys,keytype="GENEID",columns=c("TXID","TXNAME","TXCHROM","TXSTART","TXEND"))
# Contigs related to the tooth genes #
# The genes affecting teeth shape
contig.Shape<-sort(unique(txdb.genesShape$TXCHROM))
contig.Shape<-data.frame(contig.Shape)
# Adding the contig positions to the data frame
contigPos<-read.table("names_contigs_seals72_norppa_snps.txt",sep="\t",
header=F)
colnames(contigPos)<-c("contig","length")
shape.Positions<-data.frame(v1=contig.Shape$contig.Shape,
v2=contigPos[match(contig.Shape$contig.Shape,
contigPos$contig),2])
colnames(shape.Positions)<-c("contig","length")
# Creating the output file
write.table(shape.Positions,"Contigs_shape_genes_seals72_norppa_snps.txt",
sep="\t",quote=F,row.names=F,col.names=F)
# Saving the txdb-object created
write.table(txdb.genesShape,"Genes_shape_txdb_object_seals72_norppa_snps.txt",
sep="\t",quote=F,row.names=F,col.names=T)
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(jatkoa)
# Next the contigs including the tooth shape genes are extracted from the variant file
# (seals72_norppa_snps.vcf.gz).
cd RingedSeal
mkdir genes
less -S genes/Contigs_shape_genes_seals72_norppa_snps.txt | awk '{OFS="\t";print $1,"1", $2}' >
genes/shape_genes.txt
bcftools view data/seals72_norppa_snps.vcf.gz -R genes/shape_genes.txt -Oz -o
genes/shape_genes_seals72_norppa_snps.vcf.gz
bcftools view -H genes/shape_genes_seals72_norppa_snps.vcf.gz | less -S
bcftools index genes/shape_genes_seals72_norppa_snps.vcf.gz
# A genotype file related to the tooth shape genes is created. Marking of the genotypes in the file
# is changed in a following way: homozygous for a reference allele = 0, heterozygous = 1, and
# homozygous for an alternative allele = 2.
bcftools query -H -f '%CHROM\t%POS[\t%GT]\n' genes/shape_genes_seals72_norppa_snps.vcf.gz > genotypesGene/genotypes_shape_genes_seals72_norppa_snps.txt
less -S genotypesGene/genotypes_shape_genes_seals72_norppa_snps.txt
sed 's/^# //;s/\[[0-9]*\]//g;s/:GT//g' genotypesGene/genotypes_shape_genes_seals72_norppa_snps.txt >
genotypesGene/genotypes_shape_genes_seals72_norppa_snps_edited.txt
sed 's/0\/0/0/g;s/0\/1/1/g;s/1\/1/2/g;s/.\/./NA/g' genotypesGene/genotypes_shape_genes_seals72_norppa_snps_edited.txt > genotypesGene/genotypes_shape_genes_seals72_norppa_snps_edited2.txt
less -S genotypesGenes/genotypes_shape_genes_seals72_norppa_snps_edited2.txt
# The introgression intervals located in different tooth shape genes are determined for each grey
# seal and ringed seal population by running a R-script.
library(IRanges)
probodds <- function(d,wr,er,ti,maxNAs=5,minMAF=0.1,bgProb=0.001,spi=50,oc=20,il=200,doplot=F,clr="black") {
# max NAs per set
# minMAF for variants
# bgProb for unobserved alleles
# spi for smoothing (spi/length(sites))
# oc as odds score cutoff
# il as interval for smoothing
# select good sites
sites <which(
apply(is.na(d[,wr]),1,sum) <= maxNAs &
apply(is.na(d[,er]),1,sum) <= maxNAs &
apply(d[,c(wr,er)],1,sum,na.rm=T) > minMAF*2*length(c(wr,er)) &
!is.na(d[,ti])
)
# compute ALT allele freqs for wr and er
fw <- apply(d[sites,wr],1,sum,na.rm=T)/(2*apply(!is.na(d[sites,wr]),1,sum))
fe <- apply(d[sites,er],1,sum,na.rm=T)/(2*apply(!is.na(d[sites,er]),1,sum))
# compute probability of genotype being WW|WE|EE
pw <- rep(0,length(sites))
ph <- rep(0,length(sites))
pe <- rep(0,length(sites))
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(jatkoa)
# ti is hom REF
set0 <- d[sites,ti] == 2
pw[set0] <- fw[set0]*fw[set0]
ph[set0] <- fw[set0]*fe[set0]
pe[set0] <- fe[set0]*fe[set0]
# ti is HET
set1 <- d[sites,ti] == 1
pw[set1] <- fw[set1]*(1-fw[set1])
ph[set1] <- apply(cbind(fw[set1]*(1-fe[set1]),(1-fw[set1])*fe[set1]),1,max)
pe[set1] <- fe[set1]*(1-fe[set1])
# ti is hom ALT
set2 <- d[sites,ti] == 0
pw[set2] <- (1-fw[set2])^2
ph[set2] <- (1-fw[set2])*(1-fe[set2])
pe[set2] <- (1-fe[set2])^2
# give a low
pw[pw==0] <ph[ph==0] <pe[pe==0] <-

background probability for each genotype
bgProb
bgProb
bgProb

# compute probability ratios
prh <- (ph/pe)
prw <- (pw/pe)
# smoothen the values (span needs to be dynamically computed)
sp <- spi/length(sites)
lprh <- loess(prh~d$POS[sites],span=sp)
lprw <- loess(prw~d$POS[sites],span=sp)
# predict the values for evenly spaced positions
pos <- seq(1,max(d$POS),il)
sprh <- predict(lprh,pos)
sprw <- predict(lprw,pos)
sprh.runs <- rle(sprh>oc)
sprh.runs.st <- cumsum(sprh.runs$lengths)[which(sprh.runs$values==TRUE)-1]+1
sprh.runs.en <- cumsum(sprh.runs$lengths)[which(sprh.runs$values==TRUE)]
sprh.rng <IRanges(names=rep(d$CHROM[1],length(sprh.runs.st)),start=pos[sprh.runs.st],end=pos[sprh.runs.en])
sprw.runs <- rle(sprw>oc)
sprw.runs.st <- cumsum(sprw.runs$lengths)[which(sprw.runs$values==TRUE)-1]+1
sprw.runs.en <- cumsum(sprw.runs$lengths)[which(sprw.runs$values==TRUE)]
sprw.rng <IRanges(names=rep(d$CHROM[1],length(sprw.runs.st)),start=pos[sprw.runs.st],end=pos[sprw.runs.en])
if(doplot) {
lines(pos,sprw,col=clr,lwd=0.25)
lines(pos,sprh,col=clr,lwd=0.25,lty=3)
}
list(ww=sprw.rng,we=sprh.rng)
}
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(jatkoa)
runprobs <- function(wr,er,tis,spec) {
outname <- paste0(fname,spec,".tsv")
if(file.exists(outname)) {file.remove(outname)}
write.table(paste(c("# wr:",colnames(d)[wr]),collapse=" "),outname,append=T,quote=F,sep="\t",row.names = F, col.names = F)
write.table(paste(c("# er:",colnames(d)[er]),collapse=" "),outname,append=T,quote=F,sep="\t",row.names = F, col.names = F)
for(i in 1:length(tis)) {
ti <- tis[i]
erset <- as.numeric(grep(paste0("^",ti,"$"),er,invert=T,value=T))
for(chr in unique(d$CHROM)) {
dset <- d[d$CHROM==chr,]
res <- probodds(dset,wr,erset,ti)
if(length(res$ww)>0) {
out <- data.frame(sample=colnames(d)[ti],type="ww",contig=names(res$ww),start=start(res$ww),end=end(res$ww))
write.table(out,outname,append=T,quote=F,sep="\t",row.names = F, col.names = F)
}
if(length(res$we)>0) {
out <- data.frame(sample=colnames(d)[ti],type="we",contig=names(res$we),start=start(res$we),end=end(res$we))
write.table(out,outname,append=T,quote=F,sep="\t",row.names = F, col.names = F)
}
}
}
}
## Data ##
# The genes affecting teeth shape
d<-read.table("genotypes_shape_genes_seals72_norppa_snps_edited2.txt",sep="\t",
header=T)
# Genotypes in data d: 0 = 0/0 ; 1 = 0/1 ; 2 = 1/1
fname <- "test_intervals_"
# All grayseals and all ringed seals
gs <- c(grep("^C",colnames(d)),grep("^H",colnames(d)),grep("^O",colnames(d)))
gs <- gs[gs>2]
rs <c(grep("^N",colnames(d)),grep("^B",colnames(d)),grep("^L",colnames(d)),grep("^X",colnames(d)),grep("
^S",colnames(d)))
# For historical reasons the reference sets are W and E
# The tests are: prob(homozygote from W) / prob(homozygote from E), and
#

prob(hybrid) / prob(homozygote from E)

## Grey seals ##
# E (halli) and W (norppa)
er <- gs
wr <- rs
# Baltic grey seal:
tis <- c(grep("^Hg",colnames(d)),grep("^O",colnames(d)))
spec <- "balticgrey"
runprobs(wr,er,tis,spec)

78

Liite 10. Hammasgeenien ja niiden sijaintien löytäminen varianttiaineistosta.
(jatkoa)
# Canada grey seal:
tis <- grep("^C",colnames(d))
tis <- tis[tis>2]
spec <- "canadagrey"
runprobs(wr,er,tis,spec)
## Ringed seals ##
# W (halli) and E (norppa)
wr <- gs
er <- rs
# Baltic ringed seal:
tis <- c(grep("^B",colnames(d)),grep("^N",colnames(d)))
spec <- "balticringed"
runprobs(wr,er,tis,spec)
# Ladoga ringed seal:
tis <- grep("^L",colnames(d))
spec <- "ladogaringed"
runprobs(wr,er,tis,spec)
# Saimaa ringed seal:
tis <- grep("^X",colnames(d))
spec <- "saimaaringed"
runprobs(wr,er,tis,spec)
# Arctic ringed seal
# In the case of all the gene groups considered, the sample "S.18.96" caused problems.
# Therefore, it was excluded.
d<-subset(d,select=c(1:65,67:74))
tis <- grep("^S",colnames(d))
spec <- "arcticringed"
runprobs(wr,er,tis,spec)
# By running the R-script, the following output files are created:
#
#
#
#
#
#

shape_genes_test_intervals_arcticringed_seals72_norppa_snps.tsv
shape_genes_test_intervals_balticgrey_seals72_norppa_snps.tsv
shape_genes_test_intervals_balticringed_seals72_norppa_snps.tsv
shape_genes_test_intervals_canadagrey_seals72_norppa_snps.tsv
shape_genes_test_intervals_ladogaringed_seals72_norppa_snps.tsv
shape_genes_test_intervals_saimaaringed_seals72_norppa_snps.tsv

# A part of the output file related to the Baltic ringed seals:
# wr: C1.98 C10.98 C11.98 C12.98 C13.98 C15.98 C16.98 C17.98 C18.98 C2.98 C7.98 C8.98 Hg.01 Hg.02 Hg.04 Hg.06 Hg.07 Hg.08
Hg.10 Hg.11 Hg.13 Hg.15 Outohalli
# er: N3.09 N7.07 NN3.07 BG.01 BG.02 BG.03 BG.09.new BG.10 BG.12 L1501 L1683 L1684 LG.01 LG.02 LG.03 LG.04 LG.05 LG.06
X1090 X1271 X1482 X1983 X2259 X2343 X2357 X2399 X2436 X2474 X2496 X2528 X2564 X258 X2585 X2614 X292 X819 S10.07 S11.07
S11.96 S15.96 S18.96 S19.07 S20.07 S4.07 S6.07 S7.07 S8.07
BG.01
ww
000004F|quiver|pilon
3404201
3407001
BG.01
ww
000004F|quiver|pilon
3794001
3795001
BG.01
ww
000004F|quiver|pilon
4199201
4201401
.
.
BG.01
we
000004F|quiver|pilon
50001
53801
BG.01
we
000004F|quiver|pilon
812001
816201
BG.01
we
000004F|quiver|pilon
2941801
2947601
.
.
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# The following procedure is related to the tooth shape genes and how to create BED-files for them.
# The same procedure is carried out also for the other tooth gene groups (the script is not attached
# nor provided here).
# The files including the introgression intervals related to the tooth shape genes are converted to
# BED-files for later purpose. A R-script is run in order to create those files for each grey seal
# and ringed seal population.
# Seals: BR=Baltic ringed seal; LR=Ladoga ringed seal; SR=Saimaa ringed seal;
# AR=Arctic ringed seal; BG=Baltic grey seal (incl. "outohalli"); CG=Canada grey seal
# Shape genes #
shapeBR<-read.table("shape_genes_test_intervals_balticringed_seals72_norppa_snps.tsv",
sep="\t",header=F)
colnames(shapeBR)<-c("sample","genotype","contig","start","end")
# Genotypes ww and we
shapeBRww<-subset(shapeBR,genotype=="ww")
rownames(shapeBRww) <- seq(length=nrow(shapeBRww))
shapeBRwe<-subset(shapeBR,genotype=="we")
rownames(shapeBRwe) <- seq(length=nrow(shapeBRwe))
shapeLR<-read.table("shape_genes_test_intervals_ladogaringed_seals72_norppa_snps.tsv",
sep="\t",header=F)
colnames(shapeLR)<-c("sample","genotype","contig","start","end")
# Genotypes ww and we
shapeLRww<-subset(shapeLR,genotype=="ww")
rownames(shapeLRww) <- seq(length=nrow(shapeLRww))
shapeLRwe<-subset(shapeLR,genotype=="we")
rownames(shapeLRwe) <- seq(length=nrow(shapeLRwe))
shapeSR<-read.table("shape_genes_test_intervals_saimaaringed_seals72_norppa_snps.tsv",
sep="\t",header=F)
colnames(shapeSR)<-c("sample","genotype","contig","start","end")
# Genotypes ww and we
shapeSRww<-subset(shapeSR,genotype=="ww")
rownames(shapeSRww) <- seq(length=nrow(shapeSRww))
shapeSRwe<-subset(shapeSR,genotype=="we")
rownames(shapeSRwe) <- seq(length=nrow(shapeSRwe))
shapeAR<-read.table("shape_genes_test_intervals_arcticringed_seals72_norppa_snps.tsv",
sep="\t",header=F)
colnames(shapeAR)<-c("sample","genotype","contig","start","end")
# Genotypes ww and we
shapeARww<-subset(shapeAR,genotype=="ww")
rownames(shapeARww) <- seq(length=nrow(shapeARww))
shapeARwe<-subset(shapeAR,genotype=="we")
rownames(shapeARwe) <- seq(length=nrow(shapeARwe))
shapeBG<-read.table("shape_genes_test_intervals_balticgrey_seals72_norppa_snps.tsv",
sep="\t",header=F)
colnames(shapeBG)<-c("sample","genotype","contig","start","end")
# Genotypes ww and we
shapeBGww<-subset(shapeBG,genotype=="ww")
rownames(shapeBGww) <- seq(length=nrow(shapeBGww))
shapeBGwe<-subset(shapeBG,genotype=="we")
rownames(shapeBGwe) <- seq(length=nrow(shapeBGwe))
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(jatkoa)
shapeCG<-read.table("shape_genes_test_intervals_canadagrey_seals72_norppa_snps.tsv",
sep="\t",header=F)
colnames(shapeCG)<-c("sample","genotype","contig","start","end")
# Genotypes ww and we
shapeCGww<-subset(shapeCG,genotype=="ww")
rownames(shapeCGww) <- seq(length=nrow(shapeCGww))
shapeCGwe<-subset(shapeCG,genotype=="we")
rownames(shapeCGwe) <- seq(length=nrow(shapeCGwe))
# BED files #
# Columns: 1.Scaffold; 2.Start; 3.End; 4.Name (i.e. sample)
# BR ww and we
outBRww<-subset(shapeBRww,select=c("contig","start","end","sample"))
outBRwe<-subset(shapeBRwe,select=c("contig","start","end","sample"))
write.table(outBRww,"shape_genes_balticringed_ww_seals72_norppa_snps.bed",
sep="\t",quote=F,row.names=F,col.names=F)
write.table(outBRwe,"shape_genes_balticringed_we_seals72_norppa_snps.bed",
sep="\t",quote=F,row.names=F,col.names=F)
# LR ww and we
outLRww<-subset(shapeLRww,select=c("contig","start","end","sample"))
outLRwe<-subset(shapeLRwe,select=c("contig","start","end","sample"))
write.table(outLRww,"shape_genes_ladogaringed_ww_seals72_norppa_snps.bed",
sep="\t",quote=F,row.names=F,col.names=F)
write.table(outLRwe,"shape_genes_ladogaringed_we_seals72_norppa_snps.bed",
sep="\t",quote=F,row.names=F,col.names=F)
# SR ww and we
outSRww<-subset(shapeSRww,select=c("contig","start","end","sample"))
outSRwe<-subset(shapeSRwe,select=c("contig","start","end","sample"))
write.table(outSRww,"shape_genes_saimaaringed_ww_seals72_norppa_snps.bed",
sep="\t",quote=F,row.names=F,col.names=F)
write.table(outSRwe,"shape_genes_saimaaringed_we_seals72_norppa_snps.bed",
sep="\t",quote=F,row.names=F,col.names=F)
# AR ww and we
outARww<-subset(shapeARww,select=c("contig","start","end","sample"))
outARwe<-subset(shapeARwe,select=c("contig","start","end","sample"))
write.table(outARww,"shape_genes_arcticringed_ww_seals72_norppa_snps.bed",
sep="\t",quote=F,row.names=F,col.names=F)
write.table(outARwe,"shape_genes_arcticringed_we_seals72_norppa_snps.bed",
sep="\t",quote=F,row.names=F,col.names=F)
# BG ww and we
outBGww<-subset(shapeBGww,select=c("contig","start","end","sample"))
outBGwe<-subset(shapeBGwe,select=c("contig","start","end","sample"))
write.table(outBGww,"shape_genes_balticgrey_ww_seals72_norppa_snps.bed",
sep="\t",quote=F,row.names=F,col.names=F)
write.table(outBGwe,"shape_genes_balticgrey_we_seals72_norppa_snps.bed",
sep="\t",quote=F,row.names=F,col.names=F)
# CG ww and we
outCGww<-subset(shapeCGww,select=c("contig","start","end","sample"))
outCGwe<-subset(shapeCGwe,select=c("contig","start","end","sample"))
write.table(outCGww,"shape_genes_canadagrey_ww_seals72_norppa_snps.bed",
sep="\t",quote=F,row.names=F,col.names=F)
write.table(outCGwe,"shape_genes_canadagrey_we_seals72_norppa_snps.bed",
sep="\t",quote=F,row.names=F,col.names=F)
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# A part of the output BED-file related to the heterozygous introgression intervals of the Baltic
# ringed seals which are located in the contigs related to the tooth shape genes (the exact gene
# names are not yet attached to the contigs nor intervals at this point).
000004F|quiver|pilon
000004F|quiver|pilon
000004F|quiver|pilon
000004F|quiver|pilon
000004F|quiver|pilon
000004F|quiver|pilon
000004F|quiver|pilon
000004F|quiver|pilon
000004F|quiver|pilon
000004F|quiver|pilon
.
.
.

50001
812001
2941801
4339001
4730001
4831401
5266601
5628001
5945201
6092401

53801
816201
2947601
4341801
4740401
4833401
5271801
5632401
5946601
6096401

BG.01
BG.01
BG.01
BG.01
BG.01
BG.01
BG.01
BG.01
BG.01
BG.01

# A part of the output BED-file related to the homozygous introgression intervals of the Baltic
# ringed seals which are located in the contigs related to the tooth shape genes (the exact gene
# names are not yet attached to the contigs nor intervals at this point).
000004F|quiver|pilon
000004F|quiver|pilon
000004F|quiver|pilon
000004F|quiver|pilon
000004F|quiver|pilon
000004F|quiver|pilon
000004F|quiver|pilon
000004F|quiver|pilon
000004F|quiver|pilon
000004F|quiver|pilon
.
.
.

3404201
3794001
4199201
5944001
6817401
6827401
7002001
7952801
7986601
8798201

3407001
3795001
4201401
5949001
6824401
6844601
7004601
7960601
7988601
8802201

BG.01
BG.01
BG.01
BG.01
BG.01
BG.01
BG.01
BG.01
BG.01
BG.01
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Liite 12. BED-tiedostot niistä contigeista, joissa hampaiden kehitykseen vaikuttavat geenit sijaitsevat.
# The following procedure is related to the tooth shape genes and how to create BED-files for them.
# The same procedure is carried out also for the other tooth gene groups (the script is not attached
# nor provided here).
# A BED-file related to the names of the tooth shape genes and their positions in different contigs
# is created for future purpose by running a R-script.
# The gene list
geneData<-read.csv("Tooth_gene_list_Elina.csv",sep=";",header=T)
colnames(geneData)<-c("Ensembl_name","Human_Ensembl_ID","Mouse_Ensembl_ID",
"Effect_on_teeth")
# Extracting the gene names
genesShape<-subset(geneData,Effect_on_teeth=="Shape")
genesShape<-as.vector(genesShape$Ensembl_name)
suppressPackageStartupMessages(library('GenomicFeatures'))
library(GenomicRanges)
# Loading the annotation file (the modified file from the original one)
gff.file<-'C:/Users/Elina/Tiedostot/edited_lifted_over_MusPutFur1.0.92.gff'
# Importing the gff.file to a TxDb object which stores transcipt data
txdb<-makeTxDbFromGFF(gff.file,format="gff")
# Intervals for each gene group found in the txdb-object #
columns(txdb)
keytypes(txdb)
keys<-genesShape
txdb.genesShape<-select(txdb,keys=keys,keytype="GENEID",columns=c(("TXID","TXNAME","TXCHROM","TXSTART","TXEND"))
txdb.genesShape<-na.omit(txdb.genesShape)
rownames(txdb.genesShape) <- seq(length=nrow(txdb.genesShape))
# BED files #
# Columns: 1.Scaffold; 2.Start; 3.End; 4.Name (i.e. gene)
outShape<-subset(txdb.genesShape,select=c("TXCHROM","TXSTART","TXEND","GENEID"))
write.table(outShape,"shape_genes_seals72_norppa_snps.bed", sep="\t",quote=F,
row.names=F,col.names=F)
#
#
#
#

A part of the output BED-file related to the tooth shape genes and their locations in the variant
file used. Based on this BED-file and the BED-files including the heterozygous and homozygous
introgression intervals of grey and ringed seal individuals, it is possible to attach the tooth
shape genes to the introgression intervals for each individual.

.
.
000647F|quiver|pilon
001296F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000162F|quiver|pilon
000311F|quiver|pilon
000291F|quiver|pilon
000099F|quiver|pilon
000145F|quiver|pilon
000390F|quiver|pilon
000119F|quiver|pilon
000009F|quiver|pilon
000061F|quiver|pilon
.
.
.

874948
54380
145622
3504033
1945663
2360818
675514
341652
949040
2487660
6526477
4530471

911401
104219
206643
3585608
1954886
2366574
681713
375769
955384
2548423
6530217
4553814

EDAR
EDARADD
EVC
FGF10
FGF20
FOXI3
FST
LRP4
MSX2
NFIC
OSR2
SMO
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Liite 13. BED-tiedostot heterotsygoottisista ja homotsygoottisista introgressiointervalleista, jotka sijoittuvat hampaiden kehitykseen vaikuttavien geenien alueille.
#
#
#
#

The following procedure is related to the heterozygous and homozygous introgression intervals in
the tooth shape genes found in Baltic ringed, and how to create BED-files based on that
information. The same procedure is carried out also for the other tooth gene groups as well as for
the other grey seal and ringed seal populations (the script is not attached nor provided here).

cd RingedSeal
mkdir BEDToolsIntersect/Shape
# Heterozygous introgression intervals (we) of Baltic ringed seals found in tooth shape genes
bedtools intersect -a BEDFiles/Shape/shape_genes_balticringed_we_seals72_norppa_snps.bed
-b BEDFiles/Shape/shape_genes_seals72_norppa_snps.bed -wa -wb > BEDToolsIntersect/Shape/intersect_shape_genes_balticringed_we_seals72_norppa_snps.bed
# Homozygous introgression intervals (ww) of Baltic ringed seals found in tooth shape genes
bedtools intersect -a BEDFiles/Shape/shape_genes_balticringed_ww_seals72_norppa_snps.bed
-b BEDFiles/Shape/shape_genes_seals72_norppa_snps.bed -wa -wb > BEDToolsIntersect/Shape/intersect_shape_genes_balticringed_ww_seals72_norppa_snps.bed
# Parts of the output files for Baltic ringed seals and other populations. The upper part is related
# to heterozygous introgression intervals (we) in different tooth shape genes. The lower part shows
# the homozygous introgression intervals (ww) found in different tooth shape genes.
000099F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000006F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000311F|quiver|pilon

669601
166401
296201
162401
165001
193001
205001
1940401

677001
169001
299001
163401
167001
196201
210201
1948401

BG.01
BG.01
BG.02
BG.03
BG.03
BG.03
BG.03
BG.03

000099F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000006F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000311F|quiver|pilon

675514
145622
284453
145622
145622
145622
145622
1945663

681713
206643
296794
206643
206643
206643
206643
1954886

FST
EVC
BMP2
EVC
EVC
EVC
EVC
FGF20

000016F|quiver|pilon
000061F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
001296F|quiver|pilon
000061F|quiver|pilon
000078F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000078F|quiver|pilon
000078F|quiver|pilon

9546001
4536401
148001
69201
4547601
255201
196201
228801
263801

9554001
4542001
149201
69801
4549601
260201
198401
232601
270401

BG.01
BG.01
BG.01
BG.01
BG.02
BG.02
BG.02
BG.03
BG.03

000016F|quiver|pilon
000061F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
001296F|quiver|pilon
000061F|quiver|pilon
000078F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000078F|quiver|pilon
000078F|quiver|pilon

9537588
4530471
145622
54380
4530471
223951
145622
223951
223951

9550362
4553814
206643
104219
4553814
313112
206643
313112
313112

WNT10A
SMO
EVC
EDARADD
SMO
BCL11B
EVC
BCL11B
BCL11B

# In order to be able to use the BEDTools command “merge”, all the BED-files listed above need to
# be sorted by using the command “sort”. Sorting is carried out first on the basis of contigs and
# after that on the basis of the start point of every contig.
mkdir BEDFilesSorted/Shape
# Heterozygous introgression intervals (we) of Baltic ringed seals found in tooth shape genes
sort -k1,1 -k2,2n BEDFiles/Shape/shape_genes_balticringed_we_seals72_norppa_snps.bed >
BEDFilesSorted/Shape/shape_genes_balticringed_we_seals72_norppa_snps_sorted.bed
# Heterozygous introgression intervals (we) of Baltic ringed seals found in tooth shape genes
sort -k1,1 -k2,2n BEDFiles/Shape/shape_genes_balticringed_ww_seals72_norppa_snps.bed >
BEDFilesSorted/Shape/shape_genes_balticringed_ww_seals72_norppa_snps_sorted.bed
# The BEDTools command “merge” is used in order to combine all the individuals within the population
# which have heterozygous or homozygous introgression intervals at the same or overlapping positions
# in different tooth shape genes.
mkdir BEDToolsMerge/Shape
# Heterozygous introgression intervals (we) of Baltic ringed seals found in tooth shape genes
bedtools merge -i BEDFilesSorted/Shape/shape_genes_balticringed_we_seals72_norppa_snps_sorted.bed
c 4 -o collapse > BEDToolsMerge/Shape/merge_shape_genes_balticringed_we_seals72_norppa_snps.bed

-

# Homozygous introgression intervals (ww) of Baltic ringed seals found in tooth shape genes
bedtools merge -i BEDFilesSorted/Shape/shape_genes_balticringed_ww_seals72_norppa_snps_sorted.bed
c 4 -o collapse > BEDToolsMerge/Shape/merge_shape_genes_balticringed_ww_seals72_norppa_snps.bed

-
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Liite 14. Itämeren harmaahylkeiden ja itämerennorppien päällekkäiset introgressiointervallit hampaiden muotoon vaikuttavien geenien alueilla.
#
#
#
#

The following procedure is related to the overlapping heterozygous and homozygous introgression
intervals between Baltic ringed seals and Baltic grey seals in different tooth shape genes. The
same procedure is carried out also for the other tooth gene groups (the script is not attached nor
provided here).

cd RingedSeal
mkdir BEDToolsOverlap
mkdir BEDToolsOverlap/BGBR
mkdir BEDToolsOverlap/BGBR/Shape
# The heterozygous intervals of Baltic ringed seals and Baltic grey seals which overlaps each other
bedtools intersect -a BEDToolsMerge/Shape/merge_shape_genes_balticringed_we_seals72_norppa_snps.bed
-b BEDToolsMerge/Shape/merge_shape_genes_balticgrey_we_seals72_norppa_snps.bed -wa -wb >
BEDToolsOverlap/OutohalliBGBR/Shape/shape_genes_balticringed_we_vs_balticgrey_we.bed
# Combining the tooth shape genes to those overlapping heterozygous intervals
bedtools intersect -a BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Shape/shape_genes_balticringed_we_vs_balticgrey_we.bed -b BEDFiles/Shape/shape_genes_seals72_norppa_snps.bed -wa -wb > BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Results/results_shape_genes_balticgrey_we_vs_balticgrey_we.bed
# The homozygous intervals of Baltic ringed seals and Baltic grey seals which overlap each other
bedtools intersect -a BEDToolsMerge/Shape/merge_shape_genes_balticringed_ww_seals72_norppa_snps.bed
-b BEDToolsMerge/Shape/merge_shape_genes_balticgrey_ww_seals72_norppa_snps.bed -wa -wb >
BEDToolsOverlap/OutohalliBGBR/Shape/shape_genes_balticringed_ww_vs_balticgrey_ww.bed
# Combining the tooth shape genes to those overlapping homozygous intervals
bedtools intersect -a BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Shape/shape_genes_balticringed_ww_vs_balticgrey_ww.bed -b BEDFiles/Shape/shape_genes_seals72_norppa_snps.bed -wa -wb > BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Results/results_shape_genes_balticringed_ww_vs_balticgrey_ww.bed
#
#
#
#

The output file related to the overlapping heterozygous introgression intervals between the Baltic
grey seals and the Baltic ringed seals. Individuals signed with “BG” are ringed seals and with
“Hg” grey seals. “Outohalli” refers to the grey seal whose teeth resembled to some extent teeth
typical for the ringed seals.

000099F|quiver|pilon
000099F|quiver|pilon
000119F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000311F|quiver|pilon

669601
680601
2510601
165001
192801
198601
205001
1940401

677001
688201
2513601
169001
196201
201801
210201
1948401

BG.01
BG.09.new
BG.10
BG.03,BG.01
BG.10,BG.03
BG.10
BG.03
BG.03

000099F|quiver|pilon
000099F|quiver|pilon
000119F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000311F|quiver|pilon

668001
668001
2510001
167601
191801
196801
205201
1943601

685201
685201
2512001
170201
195001
199601
208401
1952801

Hg.13,Hg.01,Hg.15,Hg.06
Hg.13,Hg.01,Hg.15,Hg.06
Hg.08
Hg.04
Hg.15
Outohalli,Hg.04
Hg.01,Hg.02
Hg.15,Hg.01

000099F|quiver|pilon
000099F|quiver|pilon
000119F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000311F|quiver|pilon

675514
675514
2487660
145622
145622
145622
145622
1945663

681713
681713
2548423
206643
206643
206643
206643
1954886

FST
FST
NFIC
EVC
EVC
EVC
EVC
FGF20

# (The similar output file related to the overlapping homozygous intervals is not attached nor
# provided here.)
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Liite 15. Hampaiden muotoon vaikuttavien geenien alueilla olevat heterotsygoottiset ja homotsygoottiset intervallit, joita esiintyy vain Itämeren harmaahyljeyksilöllä, jonka hampaistossa oli havaittu
piirteitä norppien hammasrakenteista.
#
#
#
#

The following procedure is related to the specific heterozygous and homozygous introgression
intervals in tooth shape genes intervals found in “Outohalli” but not in other Baltic grey seals
nor Baltic ringed sealsb. The same procedure is carried out also for the other tooth gene groups
(the script is not attached nor provided here).

cd RingedSeal
mkdir
mkdir
mkdir
mkdir

BEDToolsNoOverlap
BEDToolsNoOverlap/Outohalli
BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Shape
BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Results

# The specific heterozygous intervals of Outohalli which are not detected in other Baltic grey seals
# when considering their heterozygous intervals
bedtools intersect -a BEDToolsMerge/Shape/merge_shape_genes_balticgrey_we_seals72_norppa_snps.bed -b
BEDToolsMerge/Shape/merge_shape_genes_balticgrey_we_seals72_norppa_snps.bed -v > BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Shape/shape_genes_balticgrey_we_vs_balticgrey_we.bed
# Combining the tooth shape genes to those specific heterozygous intervals of Outohalli
bedtools intersect -a BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Shape/shape_genes_balticgrey_we_vs_balticgrey_we.bed -b BEDFiles/Shape/shape_genes_seals72_norppa_snps.bed -wa -wb > BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Results/results_shape_genes_balticgrey_we_vs_balticgrey_we.bed
# The specific heterozygous intervals of Outohalli which are not detected in other Baltic grey seals
# when considering their homozygous intervals
bedtools intersect -a BEDToolsMerge/Shape/merge_shape_genes_balticgrey_we_seals72_norppa_snps.bed -b
BEDToolsMerge/Shape/merge_shape_genes_balticgrey_ww_seals72_norppa_snps.bed -v > BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Shape/shape_genes_balticgrey_we_vs_balticgrey_ww.bed
# Combining the tooth shape genes to those specific heterozygous intervals of Outohalli
bedtools intersect -a BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Shape/shape_genes_balticgrey_we_vs_balticgrey_ww.bed -b BEDFiles/Shape/shape_genes_seals72_norppa_snps.bed -wa -wb > BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Results/results_shape_genes_balticgrey_we_vs_balticgrey_ww.bed
# The specific heterozygous intervals of Outohalli which are not detected in other Baltic ringed
# seals when considering their heterozygous intervals
bedtools intersect -a BEDToolsMerge/Shape/merge_shape_genes_balticgrey_we_seals72_norppa_snps.bed -b
BEDToolsMerge/Shape/merge_shape_genes_balticringed_we_seals72_norppa_snps.bed -v > BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Shape/shape_genes_balticgrey_we_vs_balticringed_we.bed
# Combining the tooth shape genes to those specific heterozygous intervals of Outohalli
bedtools intersect -a BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Shape/shape_genes_balticgrey_we_vs_balticringed_we.bed -b BEDFiles/Shape/shape_genes_seals72_norppa_snps.bed -wa -wb > BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Results/results_shape_genes_balticgrey_we_vs_balticringed_we.bed
# The specific heterozygous intervals of Outohalli which are not detected in other Baltic ringed
# seals when considering their homozygous intervals
bedtools intersect -a BEDToolsMerge/Shape/merge_shape_genes_balticgrey_we_seals72_norppa_snps.bed -b
BEDToolsMerge/Shape/merge_shape_genes_balticringed_ww_seals72_norppa_snps.bed -v > BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Shape/shape_genes_balticgrey_we_vs_balticringed_ww.bed
# Combining the tooth shape genes to those specific heterozygous intervals of Outohalli
bedtools intersect -a BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Shape/shape_genes_balticgrey_we_vs_balticringed_ww.bed -b BEDFiles/Shape/shape_genes_seals72_norppa_snps.bed -wa -wb > BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Results/results_shape_genes_balticgrey_we_vs_balticringed_ww.bed
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Liite 16. Hampaiden muotoon vaikuttavien geenien alueilla olevat heterotsygoottiset ja homotsygoottiset intervallit, joita esiintyy Itämeren harmaahyljeyksilöllä, jonka hampaistossa oli havaittu piirteitä norppien hammasrakenteista, sekä muilla Itämeren harmaahylkeillä ja itämerennorpilla.
#
#
#
#

The following procedure is related to the heterozygous and homozygous introgression intervals in
tooth shape genes intervals found in “Outohalli” as well as in other Baltic grey seals and Baltic
ringed seals. The same procedure is carried out also for the other tooth gene groups (the script
is not attached nor provided here).

cd RingedSeal
mkdir BEDToolsOverlap
mkdir BEDToolsOverlap/OutohalliBGBR
mkdir BEDToolsOverlap/OutohalliBGBR/Shape
# The specific heterozygous intervals of Outohalli which are also detected in other Baltic grey
# seals when considering their heterozygous intervals
bedtools intersect -a BEDToolsMerge/Shape/merge_shape_genes_balticgrey_we_seals72_norppa_snps.bed -b
BEDToolsMerge/Shape/merge_shape_genes_balticgrey_we_seals72_norppa_snps.bed -wa -wb > BEDToolsOverlap/OutohalliBGBR/Shape/shape_genes_balticgrey_we_vs_balticgrey_we.bed
# Combining the tooth shape genes to those specific heterozygous intervals of Outohalli
bedtools intersect -a BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Shape/shape_genes_balticgrey_we_vs_balticgrey_we.bed -b BEDFiles/Shape/shape_genes_seals72_norppa_snps.bed -wa -wb > BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Results/results_shape_genes_balticgrey_we_vs_balticgrey_we.bed
# The specific heterozygous intervals of Outohalli which are not detected in other Baltic grey seals
# when considering their homozygous intervals
bedtools intersect -a BEDToolsMerge/Shape/merge_shape_genes_balticgrey_we_seals72_norppa_snps.bed -b
BEDToolsMerge/Shape/merge_shape_genes_balticgrey_ww_seals72_norppa_snps.bed -wa -wb > BEDToolsOverlap/OutohalliBGBR/Shape/shape_genes_balticgrey_we_vs_balticgrey_ww.bed
# Combining the tooth shape genes to those specific heterozygous intervals of Outohalli
bedtools intersect -a BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Shape/shape_genes_balticgrey_we_vs_balticgrey_ww.bed -b BEDFiles/Shape/shape_genes_seals72_norppa_snps.bed -wa -wb > BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Results/results_shape_genes_balticgrey_we_vs_balticgrey_ww.bed
# The specific heterozygous intervals of Outohalli which are not detected in other Baltic ringed
# seals when considering their heterozygous intervals
bedtools intersect -a BEDToolsMerge/Shape/merge_shape_genes_balticgrey_we_seals72_norppa_snps.bed -b
BEDToolsMerge/Shape/merge_shape_genes_balticringed_we_seals72_norppa_snps.bed -wa -wb >
BEDToolsOverlap/OutohalliBGBR/Shape/shape_genes_balticgrey_we_vs_balticringed_we.bed
# Combining the tooth shape genes to those specific heterozygous intervals of Outohalli
bedtools intersect -a BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Shape/shape_genes_balticgrey_we_vs_balticringed_we.bed -b BEDFiles/Shape/shape_genes_seals72_norppa_snps.bed -wa -wb > BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Results/results_shape_genes_balticgrey_we_vs_balticringed_we.bed
# The specific heterozygous intervals of Outohalli which are not detected in other Baltic ringed
# seals when considering their homozygous intervals
bedtools intersect -a BEDToolsMerge/Shape/merge_shape_genes_balticgrey_we_seals72_norppa_snps.bed -b
BEDToolsMerge/Shape/merge_shape_genes_balticringed_ww_seals72_norppa_snps.bed -wa -wb >
BEDToolsOverlap/OutohalliBGBR/Shape/shape_genes_balticgrey_we_vs_balticringed_ww.bed
# Combining the tooth shape genes to those specific heterozygous intervals of Outohalli
bedtools intersect -a BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Shape/shape_genes_balticgrey_we_vs_balticringed_ww.bed -b BEDFiles/Shape/shape_genes_seals72_norppa_snps.bed -wa -wb > BEDToolsNoOverlap/Outohalli/Results/results_shape_genes_balticgrey_we_vs_balticringed_ww.bed
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Liite 17. Pistemutaatiot hammasgeenien introgressiointervalleissa Itämeren harmaahylkeillä ja itämerennorpilla.
#
#
#
#

The following procedure is related to the Baltic ringed seals and Baltic grey seals and their
synonymous and nonsynonymous substitutions in the introgression intervals found in the tooth shape
gene called EVC. The same procedure is carried out for the other genes included in different tooth
gene groups examined.

# First, a R-script is run in order to create a BED-file related to the locations of both synonymous
# and nonsynonymous substitutions in the gene EVC.
data<-read.table("singlecopy_combined.tsv",sep="\t",header=T)
EVC<-subset(data, name=="EVC")
# BED files #
# Columns: 1.Scaffold; 2.Start; 3.End; 4.Name (i.e. sample)
outEVC<-subset(EVC,select=c("chrom","start","end","consequence"))
write.table(outEVC,"synonymous_and_nonsynonymoys_substitusions_EVC.bed",
sep="\t",quote=F,row.names=F,col.names=F)
# A part of the output file related to the substitutions in EVC
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
.
.
.

151711
151741
151746
151750
151751
151766
159638
159758

151711
151741
151746
151750
151751
151766
159638
159758

nonsynonymous
nonsynonymous
nonsynonymous
nonsynonymous
synonymous
synonymous
synonymous
synonymous

# Next, the substitutions are combined to the heterozygous and homozygous introgression intervals of
# the Baltic ringed and grey seals located in EVC.
bedtools intersect -a BEDToolsIntersect/Shape/intersect_shape_genes_balticringed_we_seals72_norppa_snps.bed -b synonymous_and_nonsynonymoys_substitusions_EVC.bed -wa -wb > balticringed_we_synonymous_and_nonsynonymous_EVC.bed
bedtools intersect -a BEDToolsIntersect/Shape/intersect_shape_genes_balticringed_ww_seals72_norppa_snps.bed -b synonymous_and_nonsynonymoys_substitusions_EVC.bed -wa -wb > balticringed_ww_synonymous_and_nonsynonymous_EVC.bed
bedtools intersect -a BEDToolsIntersect/Shape/intersect_shape_genes_balticgrey_we_seals72_norppa_snps.bed -b synonymous_and_nonsynonymoys_substitusions_EVC.bed -wa -wb > balticgrey_we_synonymous_and_nonsynonymous_EVC.bed
bedtools intersect -a BEDToolsIntersect/Shape/intersect_shape_genes_balticgrey_ww_seals72_norppa_snps.bed -b synonymous_and_nonsynonymoys_substitusions_EVC.bed -wa -wb > balticgrey_ww_synonymous_and_nonsynonymous_EVC.bed
# A part of the output file related to the heterozygous introgression intervals of the Baltic ringed
# seals.
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
.
.

165001
165001
193001
193001
193001
193001
193001

167001
167001
196201
196201
196201
196201
196201

BG.03
BG.03
BG.03
BG.03
BG.03
BG.03
BG.03

000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon

145622
145622
145622
145622
145622
145622
145622

206643
206643
206643
206643
206643
206643
206643

EVC
EVC
EVC
EVC
EVC
EVC
EVC

000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon

166311
166359
195354
195390
195421
195489
195509

166311
166359
195354
195390
195421
195489
195509

nonsynonymous
synonymous
nonsynonymous
nonsynonymous
nonsynonymous
synonymous
synonymous

# A part of the output file related to the heterozygous introgression intervals of the Baltic grey
# seals.
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
.
.

205201
205201
205201
205201
205201
205201
205201

207801
207801
207801
207801
207801
207801
207801

Hg.01
Hg.01
Hg.01
Hg.01
Hg.01
Hg.01
Hg.01

000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon

145622
145622
145622
145622
145622
145622
145622

206643
206643
206643
206643
206643
206643
206643

EVC
EVC
EVC
EVC
EVC
EVC
EVC

000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon
000182F|quiver|pilon

205295
205310
205333
205986
205988
206579
206627

205295
205310
205333
205986
205988
206579
206627

synonymous
synonymous
nonsynonymous
synonymous
nonsynonymous
nonsynonymous
nonsynonymous
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Liite 18. Itämeren harmaahylje- ja itämerennorppayksilöiden genotyypit sekä selvimmät introgressiointervallit geeneissä LAMA3 (yllä) ja GLI2 (alla).

Kuvissa x-akselilla on geenin eksonit (mustat palkit) ja y-akselilla hyljepopulaatioiden yksilöt. Yksilötunnuksista ”Hg”alkuiset viittaavat Itämeren harmaahylkeisiin sekä ”BG”- ja ”N”-alkuiset itämerennorppiin. Yksilötunnus ”Outohalli” tarkoittaa Itämeren harmaahyljettä, jonka hampaistossa on piirteitä norppien hampaista. Yksilöiden genotyypit on ilmoitettu
seuraavasti: referenssialleelin suhteen homotsygoottinen (”0/0”), keltainen; referenssialleelin suhteen heterotsygoottinen
(”0/1”), punainen; vaihtoehtoisen alleelin suhteen homotsygoottinen (”1/1”), harmaa; ei tietoa genotyypistä, valkoinen.
Merkittävimmät introgressiointervallit on merkitty genotyyppien kohdalle (korostus vaaleansinisellä).
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Liite 19. Itämeren harmaahylje- ja itämerennorppayksilöiden genotyypit sekä selvimmät introgressiointervallit geeneissä ALCAM (yllä) ja LAMA4(alla).

Kuvissa x-akselilla on geenin eksonit (mustat palkit) ja y-akselilla hyljepopulaatioiden yksilöt. Yksilötunnuksista ”Hg”alkuiset viittaavat Itämeren harmaahylkeisiin sekä ”BG”- ja ”N”-alkuiset itämerennorppiin. Yksilötunnus ”Outohalli” tarkoittaa Itämeren harmaahyljettä, jonka hampaistossa on piirteitä norppien hampaista. Yksilöiden genotyypit on ilmoitettu
seuraavasti: referenssialleelin suhteen homotsygoottinen (”0/0”), keltainen; referenssialleelin suhteen heterotsygoottinen
(”0/1”), punainen; vaihtoehtoisen alleelin suhteen homotsygoottinen (”1/1”), harmaa; ei tietoa genotyypistä, valkoinen.
Merkittävimmät introgressiointervallit on merkitty genotyyppien kohdalle (korostus vaaleansinisellä).
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