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20. (MapasGenéticos 032) Calcula: 
 
Prob[ AB/ab cD/cD ef/eF G/G| (Ab/aB Cd/cD eF/Ef G/G X ab/ab CD/cd EF/ef g/G) ] 
 
si dA-B es 20 cM, dC-D = 40 cM y la dE-F = 0 cM 
 
Per resoldre aquest problema tindrem sempre en compte la recombinació que es pot donar              
entre els diferents marcadors situats a la distància indicada. Començarem amb els            
marcadors lligats A i B. Aquests estan situats a 20 cM, cosa que equival a un percentatge                 
del 20% de recombinació. 
 
Per un costat a un progenitor veiem que només podrà donar el gàmeta en la forma d’ ab.                  
L’altre, en comptes, si pot donar 4 diferents opcions. Veiem-ho: 

Ab 40 % 

aB 40 % 

AB 10 % 

ab 10 % 

 
Sabem que els gàmetes parentals d’aquest individu són: Ab i aB, per tant, s’heredaran en               
major probabilitat. AB i ab s’heretaran en menys probabilitat perquè seran els recombinants.             
Recordem que 1 cM equival a 1% de recombinació entre els dos marcadors, per tant si                
entre A i B hi ha 20 cM hi haurà 20% de recombinació, que al ser repartida entre les dues                    
possibilitats pertoca 10% d’heretar AB. Com la probabilitat d’heretar ab de l’altre progenitor             
és 1, la probabilitat total d’heretar AB/ab és 0,1. 
 
Seguint, ens trobem amb els marcadors C i D, separats per 40 cM. En aquest cas, ambdòs                 
progenitors poden patir recombinació als gàmetes. Ens centrem en el primer, Cd/cD, on els              
parentals seran Cd i cC i els recombinants CD i cd. Quant al segon, CD/cd, els parentals                 
seran CD i cd i els recombinants Cd i cD. Les probabilitats de cada gameta són les                 
següents: 
 

Cd 30 %  CD 30 % 

cD 30 %  cd 30 % 

CD 20 %  cD 20 % 

cd 20 %  Cd 20 % 

 
Sabem que la distància entre els dos marcadors és de 40 cM, cosa que ens indica que hi ha                   
un 40% de recombinació. Com hi ha dos gàmetes recombinants la probabilitat d’heretar un              
d’ells és del 20% i la probabilitat d’heretar un parental és del 20%.  
Per tant, la probabilitat que el descendent sigui cD/cD és 0,3 (1r progenitor) · 0,2 (2n                
progenitor), per tant 0,06. 
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Els marcadors E i F, estan separats per 0 cM, és a dir, estan completament lligats i hi ha                   
una probabilitat d’entrecreuament del 0%, no veurem cap gàmeta recombinant. L’enunciat           
ens demana la probabilitat que els descendent sigui eF/ef per aquests marcadors, i per tant,               
aquests hauran de ser els gàmetes parentals. El primer progenitor és eF/Ef, llavors la              
probabilitat que hereti un o l’altre serà del 50%. El segon progenitor és EF/ef. Com la                
probabilitat que hereti un o l’altre torna a ser del 50%, la probabilitat que el descendent sigui                 
eF/ef és de 0,5 · 0,5, que és 0,25. 
 
Per últim, el G seguirà una herència mendeliana normal. Del primer progenitor només es              
podrà obtenir G i de l segon hi haurà una probabilitat del 0,5 d’heretar un o l’altre. Per tant,                   
la probabilitat que el descendent sigui G/G és de 0,5. 
 
En total, ara multipliquem totes les probabilitats i obtenim: 
 
Prob[ AB/ab cD/cD ef/eF G/G| (Ab/aB Cd/cD eF/Ef G/G X ab/ab CD/cd EF/ef g/G)] =  
0,1 · 0,06 · 0,25 · 0,5 = 0,0075 


