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Exercicis	optatius	de	recombinació	
	
1.	 En	 un	 individuo	 F1	hererocigoto	 para	 cuatro	 genes	 no	 ligados	
(AaBbCcDd)	procedente	 del	 cruce	 de	 dos	 líneas	 puras,	 ¿qué	 proporción	 de	 sus	
gametos	serán	recombinantes	al	considerar	sólo	los	genes	b	y	c?	¿Y	si	consideras	
los	cuatros	genes	simultáneamente?				
	
• Si	 l’individu	 heterozigot	 procedeix	 de	 dos	 linies	 pures	 tindrem	 la	 seguent	

configuració	 dels	 al·lels:	 ABCD/abcd	 (configuració	 en	 CIS).	 Tenint	 en	 compte	
que	 els	 gens	 no	 estan	 lligats	 haurem	 de	 calcular	 la	 proporció	 de	 parentals	 i	
recombinants	via	 segona	 llei	de	mendel	 (segregació	 independent	dels	al·lels).	
D’aquesta	manera	la	probabilitat	d’obtenir	un	gàmeta	recombinant	Bc	o	bC	serà	
de	0’5,	per	tant,	la	proporció	de	gàmetes	recombinants	considerant	els	dos	gens	
serà	del	50%.	

• Si	 considerem	 els	 quatre	 gens	 alhora	 haurem	 de	 tenir	 en	 compte	 qualsevol	
gàmeta	no	 idèntic	 als	 parentals.	 El	 nombre	 total	 de	 gàmetes	diferents	que	 es	
poden	 formar	 és	 24	 =	 16	 gàmetes	 diferents.	 D’aquests	 16	 gàmetes	 només	 2	
corresponen	als	parentals.	D’aquesta	manera,	com	que	tots	els	gàmetes	tenen	la	
mateixa	 probabilitat,	 14	 de	 cada	 16	 gàmetes	 no	 seran	 idèntics	 als	 parentals	
(seran	recombinants)	i	tindrem	una	probabilitat	de	0’875	d’obtenir	un	gàmeta	
recombinant.	 La	 proporció	 de	 gàmetes	 recombinants	 tenint	 en	 compte	 els	
quatre	gàmetes	alhora	serà	de	85,7%.	

	
	
2.	 En	este	enlace	la	doctora	Elaine	A.	Ostrande	define	 la	 recombinacion	homóloga	
(la	 que	 se	produce	 entre	 genes	 ligados	por	 entrecruzamiento)	 y	 comenta	que	 es	
responsable	 de	 las	 diferencias	 genéticas	 entre	 hermanos.	 Haz	 un	 comentario	
crítico	de	la	explicacion.		
	
• L’enllaç	defineix	bé	el	concepte	de	recombinació	homòloga	o	intracromosòmica	

com	 	 l’intercanvi	 de	 material	 genètic	 entre	 cromàtides	 no	 germanes	 de	
cromosomes	 homòlegs	 (un	 de	 cada	 progenitor)	 i	 de	 com	 això	 afecta	 a	 les	
diferències	que	observem	en	la	descendència	d’una	parella	ja	que	cada	meiosis	
té	 conjunts	 de	 recombinacions	 diferents.	 Tot	 i	 això,	 si	 volem	atribuir	 a	 algun	
fenòmen	genètic	 el	 fet	 que	 els	descendents	d’una	mateixa	progènie	no	 siguin	
idèntics	 hauriem	 de	 donar	 un	 pes	 important	 a	 la	 recombinació	
intercromosòmica,	 és	 a	 dir,	 al	 fet	 de	 que	 gens	 de	 diferents	 cromosomes	
segreguin	independentment.	D’aquesta	manera	podem	afirmar	que	si	el	procés	
de	 recombinació	 intercromosòmica	 no	 tingués	 lloc,	 la	 descendència	 d’una	
mateixa	progènia	no	seria	 sempre	 igual	 (com	es	podria	pensar	 llegint	 l’enllaç	
amb	 perfecte	 exactitud)	 sinó	 que	 tindriem	 tants	 individus	 genèticament	
diferents	com	combinacións	poguéssim	fer	amb	els	dos	cromosomes	homòlegs	
del	 pare	 i	 els	 dos	 cromosomes	 homòlegs	 de	 la	 mare	 (per	 cada	 un	 dels	 23	
cromosomes).	Trobo	que	el	parràgraf	on	hi	ha	l’explicació	hauria	de	mencionar	
la	recombinació	intercromosòmica	com	a	l’altre	gran	causant	de	les	diferències	
entre	progènie	i	descendència.	



3.	 La	 siguiente	 figura	 muestra	 la	 tasa	 de	
recombinación	 posicional	 a	 lo	 largo	 del	
cromosoma	 12	 humano	 (en	 cM/MB).	 ¿Qué	
implicaciones	 tienen	 estas	 estimas	 finas	 de	
recombinación	 respecto	 al	 supuesto	 que	 la	
número	 de	 entrecruzamientos	 por	 meiosis	
puede	 aproximarse	 a	 una	 distribución	 de	
Poisson?	
	
• Gràcies	 a	 aquest	 article	 es	 va	poder	observar	 i	 cuantificar	que	 la	probabilitat	

d’un	entrecreuament	no	és	 igual	per	 tota	 la	 llargada	del	 cromosoma.	A	partir	
d’aquí	 es	 va	 utilitzar	 el	 terme	 hot	 spot	 per	 definir	 aquells	 punts	 dels	
cromosomes	 on	 la	 taxa	 de	 recombinació	 és	 molt	 més	 elevada	 que	 la	 resta	
(corresponen	als	pics	de	la	imatge).	La	distribució	de	Poisson	ens	dóna	la	taxa	
de	recombinació	d’un	cromosoma	sencer	suposant	que	la	probabilitat	de	que	es	
produeixi	 un	 entrecreuament	 a	 qualsevol	 punt	 del	 cromosoma	 és	 sempre	 la	
mateixa.	 D’aquesta	 manera	 podem	 determinar	 que	 la	 distribució	 de	 Poisson	
ens	 aproxima	 al	 nombre	 d’entrecreuaments	 que	 esperem	 en	 un	 cromosoma	
sencer	però	això	no	significa	que	aquests	entrecreuaments	es	puguin	donar	en	
qualsevol	regió	del	cromosoma	amb	la	mateixa	probabilitat.	

	
	
	
	


