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Recombinació homòloga 
	 Respecte a la recombinació homòloga i l'explicació proporcionada per Elaine A. 
Ostrander, crec que ha explicat prou bé el concepte per a la divulgació. Realitza l'explicació 
mitjançant un exemple que sempre ajuda i la terminologia emprada és bastant simple. Una cosa 
que no m'ha arribat a agradar és que no parla de mutacions. Òbviament la recombinació genètica 
és un gran factor de diversitat genètica però les mutacions tenen un pes bastant gran també. 
L'objectiu del text és definir recombinació homòloga i Ostrander s'ha limitat exclusivament a això. 
Personalment, hauria mencionat com a mínim el fet que hi ha altres factors que provoquen que 
els membres de la família Brewster siguin diferents entre ells.


Avantatge evolutiu de la recombinació 
	 Bàsicament parla d'un avanç en la resposta a: quin és el paper evolutiu de la 
recombinació genètica? A partir d'un estudi realitzat es va descobrir que "hi ha una relació 
inicialment lineal entre la recombinació i l'adaptació que després convergien a un llindar 
asimptòtic a partir de valors de recombinació iguals o superiors a 2 cM/Mb". L'existència 
d'aquest llindar indica que les mutacions seleccionades segreguen independentment i que 
l'asímptota defineix el sostre òptim a la taxa d'adaptació d'un genoma, el seu valor és una 
estimació de la taxa d'adaptació òptima. A més a més, s'han estudiat altres determinants 
genòmics com són la taxa de mutació i la densitat gènica sobre la taxa d'adaptació genòmica.


	 En definitiva, “l’objectiu de l’estudi va ser provar si les regions amb major taxa de 
recombinació experimentaven una major taxa d’adaptació genòmica”.


DNA Sequence Alignment by Microhomology Sampling during 
Homologous Recombination  
	 Durant la recombinació homòloga, membres de la família RecA/Rad51 han de poder 
trobar el seu homòleg de doble cadena a la llarga seqüència de DNA i han de poder recombinar 
(la cadena simple ha de poder recombinar amb la seqüència corresponent que pertany a una 
doble cadena). Es demostra que Rad51 utilitza un mecanisme de reconeixement basat en la 
longitud.


	 L'estudi arriba a la conclusió que la longitud del substrat té un impacte en l'associació 
inicial amb els complexos presinàptics, però no afecta la retenció del dsDNA capturat, cosa que 
suggereix que els intermedis observats no es mantenen principalment a través de contactes 
inespecífics amb la columna vertebral del fosfat dsDNA.
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