
SELECCIÓ DE PROBLEMES DEL TEMA 1
RESOLTS

• Classe elaborada per a la docència en línia per a situacions 
excepcionals; no es pretén que puga substituir una classe presencial, 
però sí substituir-la quan aquesta no es puga realitzar.

• Aquests problemes es farien en una sessió d’una hora i mitja, 
precedida d’una introducció teòrica de 30 min.



1r) Esquematització de la informació de l’enunciat:

try- met- x  try+ met+

Ascs amb 4 espores cadascun

Com que no ens diuen res de tètrades ordenades, només 
podem veure si els dos gens estan lligats o no, és a dir, hem 
de comparar el nombre de DP amb el de DNP 
Comencem:

2n) Com que la segregació, per a cada gen, és ½ : ½ , en la descendència 
només podrà haver-hi dos al·lels de cada tipus. Per tant, podem omplir 
els buits (no sempre) i classificar els ascs:

Tanmateix, l’asc 5 no el podem classificar, ja que pot ser un DNP o un 
TT. El mateix passa amb l’asc 12. Els altres sí que els podem classificar.

try+ met+ try+ met+ DP
DP
TT
TTtry- met+
?try- met- try+ met+

try- met+ try+ met-

DNP

DP

DP
TT

?

DP
DP

try- met+
try- met-

try- met-try- met-
try- met- try+ met+
try- met+ try+ met-



Hem de comparar el nombre de DP amb el de DNP. Si són semblant, llavors la segregació és independent. Si no, és que 
estan lligats.

DP = 6  >> DNP = 1    ⇒ estan lligats

Da-b = (½ TT + DNP) / Total x 100 Que en el nostre cas: Dtry-met = (3/2 + 1) / 10 x 100 = 25 um

Tanmateix, encara podem fer una aproximació més correcta, considerant que els ascs 5 i 12 no són DP. 
Llavors, la distància seria major: 
En el cas que els dos foren TT:              Dtry-met = (5/2 + 1) / 12 x 100 = 29,2 um
En el cas que els dos foren DNP:          Dtry-met = (3/2 + 3) / 12 x 100 = 37,5 um
I si un fora TT i l’altre DNP:                    Dtry-met = (4/2 + 2) / 12 x 100 = 33,3 um

En tots els casos, la distància és major; per tant, podem dir que, a partir de les dades, la distància és > 25 
um (i considerant els últims càlculs, que és  ≥ 29,2 um).



1r) Esquematització de la informació de l’enunciat:

a 12 um b

2n) Hem de partir de l’expressió següent i inventar-nos els 
valors de TT i de DNP perquè el resultat final siga 12 um.

Da-b = (½ TT + DNP) / Total x 100 = 12 um

3r) Per simplificar les coses, agafaré un total = 100 ascs

El problema es redueix ara a donar valors arbitraris a TT i DNP
perquè l’expressió done 12.  Arbitràriament, trie 20 TT i 2 DNP:

Da-b = (½ 20 + 2) / 100 x 100 = 12 um

4t) I ara, respectant que hi haja 20 TT, 2 DNP i 78 DP (100-20-2),  
m’invente les tètrades.

ab ab ++ ++    20
ab ++ ab ++    15
ab ++ ++ ab 20      78 DP
++ ab ++ ab 23

ab ++ a+ +b     9
+b ++ ab a+     5       20 TT
a+ +b ab ++     6

a+ +b a+ +b                2 DNP



Per a respondre a aquesta pregunta, hem de veure les proporcions de DP i 
DNP entre parells de gens. Si són semblants, llavors no estan lligats.

1r) Entre a i b:

DP      DNP      TT

DP ≈  DNP ⇒ no estan lligats

2n) Entre b i c:

DP      DNP      TT

DP >>  DNP ⇒ estan lligats



3r) Ara entre c i d:

DP      DNP      TT        TT DP       DNP       TT

DP = 47  >>  DNP = 3   ⇒ estan lligats

Com que ens diuen que les tètrades estan ordenades, podem calcular-la fixant-nos en si cada meitat de l’asc conté espores amb el mateix al·lel o no. En aquest 
últim cas hi hauria hagut entrecreuament entre el gen i el centròmer (i marquem els ascs com a SDS). Una vegada trobats quins ascs han sofert recombinació i 
quins no, aplicarem la fórmula següent per a estimar les distàncies:

Dgen-centr = ½ SDS / Total x 100

1r) Per a a i el seu centròmer:                                      2n) Per a b i el seu centròmer (en aquest cas haurem de fer servir les dades de dos encreuaments):

- - SDS - - SDS - - -

Da-centr = ½ 13 / 100 x 100 = 6,5 um Db-centr = ½ 13 / 200 x 100 = 3,25 um



3r) Per a c i el seu centròmer (també haurem de fer servir les dades de dos encreuaments):

- - SDS - - - SDS     SDS SDS SDS

Dc-centr = ½ 52 / 200 x 100 = 13 um

4t) Finalment, per a d i el seu centròmer:

- - SDS        - SDS     SDS SDS

Dc-centr = ½ 41 / 100 x 100 = 20,5 um



Per a fer-ho haurem de fer servir les dades de DNP, TT i total d’ascs del primer apartat, i aplicar la fórmula: Dx-y = (½ TT + DNP) / Total x 100

Db-c = (26/2 + 4) / 100 x 100 = 17 um

Dc-d = (50/2 + 3) / 100 x 100 = 28 um

Per a fer el mapa “complet”, haurem de considerar també les distàncies dels gens al centròmer:

Dc-centr = ½ 52 / 200 x 100 = 13 um

Dc-centr = ½ 41 / 100 x 100 = 20,5 um

Da-centr = ½ 13 / 100 x 100 = 6,5 um

Db-centr = ½ 13 / 200 x 100 = 3,25 um

Com que el gen a es troba en un cromosoma diferent, el posarem a banda. Per a col·locar els altres tres gens en el mapa, començarem amb els que es 
troben als extrems, que seran els que presenten una distància més gran, i després anirem col·locant-hi la resta (hem de tenir en compte que les distàncies 
no són additives a causa dels entrecreuaments dobles):

a

6,5

c                                  b                                          d

13                3,25

28

17
20,5



arg- x  ad-

400 espores

1r) Esquematització de la informació de l’enunciat:

2n) Traducció a nomenclatura genètica:

+

25 creixen

medi mínim

arg- ad+ x  arg+ ad-

400 espores

25 creixen ⇒ que seran les arg+ ad+ 

medi mínim

De fenotip

arg- ad+
arg+ ad-
arg- ad-
arg+ ad+

3r) Si els dos gens no estigueren lligats, esperaríem, per 
segregació independent, la mateixa quantitat de cada fenotip, 
és a dir, 100 de cada classe, encara que només la ++ podria 
créixer en un medi mínim.
Com que en compte de 100  només n’han crescut 25, això ens 
indica que hi ha lligament i que, per tant, la classe ++ és un 
recombinant (no estava entre els parentals). 

4t) Llavors podem esbrinar què ha passat en l’esquema experimental:

arg- ad+
arg+ ad-

arg- ad-
arg+ ad+

espores no recombinants (no han pogut créixer)

espores recombinants (només les ++ han pogut créixer)

5è) Per tant, si de ++ se n’han format 25, del fenotip  - - se n’haurien 
d’haver format 25, estadísticament parlant. Un total de 50 recombinants 
de les 400 espores sembrades.

Darg-ad = 50/400 x 100 = 12,5 um



SELECCIÓ DE PROBLEMES DEL TEMA 2
RESOLTS

• Classe elaborada per a la docència en línia per a situacions 
excepcionals; no es pretén que puga substituir una classe presencial, 
però sí substituir-la quan aquesta no es puga realitzar.

• Aquests problemes es farien en dues sessions d’hora i mitja, precedits 
d’una introducció teòrica de 30 a 45 min.



1r) Informació rellevant de l’enunciat:
a) Totes les mutacions són recessives.
b) Totes les mutacions es troben en la regió 8-15 del crom. 2.
c) L’encreuament dels mutants entre si és per a esbrinar si hi 

ha algunes mutacions al·lèliques o si afecten diferent gens.
d) L’encreuament amb la col·lecció de deficiències es fa per 

localitzar més precisament les mutacions en la regió del 
cromosoma.

2n) Grup de complementació és el conjunt de mutacions que afecten 
un mateix gen (les mutacions que són al·lèliques). La pregunta és 
equivalent a dir “quants gens diferents hi ha?”
Hem de treballar amb les dades dels encreuaments entre mutants.

3r) Fixeu-vos que, en aquest tipus de taula, la diagonal marcada sempre 
serà de 0, ja que cap mutant no pot complementar amb si mateix. Així 
mateix, les dues parts que separa són imatges especulars l’una de l’altra, 
ja que es refereixen al mateix encreuament fet d’una manera recíproca.
Els resultats ens indiquen que els únics mutants que no complementen 
entre si són el curt1 i curt4, per tant són al·lels del mateix gen.

Hi ha quatre grups de complementació
curt 1/4
curt 2
curt 3
curt 5



4t) Es refereix a dins de la regió 8-15 del crom. 2.
Per això, de primer construirem el “mapa per delecions” d’aquesta regió, que vol dir delimitar les subregions definides per la superposició de les diferents 
delecions. La informació l'extraiem a partir del nom de les deficiències (el que hi ha dins dels parèntesis):

(regió 8-15 del crom. 2)8                    9                  10                  11               12                13                 14         15

Df (9-12)

Df (8-10)

Df (11-13)

Df (14-15)

subreg. 8                  subreg. 9-10                         subreg. 11-12              suberg. 13               subreg. 14-15

Les línies horitzontals signifiquen la zona que està 
delecionada en cada mutant.

Df(9-12) Df(11-13) Df(14-15) Df(8-10)

curt1 + + 0 +

curt2 0 0 + +

curt3 + 0 + +

curt4 + + 0 +

curt5 + + 0 +

5è) Ara ens fixarem en la part de la dreta de la taula (les proves de complementació amb les deficiències) i comprovarem si complementen o no. Si no 
complementen vol dir que la nostra mutació (locus) està dins de la part delecionada. Si complementen, el locus es troba fora d’aquesta regió.

Es localitza a la subregió 14-15

Es localitza a la zona comuna de les Df(9-12) i Df(11-13) ⇒ subregió 11-12

Es localitza a la subregió Df(11-13), però fora de la subregió (9-12)  ⇒ subregió 13

Com que és al·lel de curt4, es troba a la mateixa regió que curt1 ⇒ subregió 14-15

Es localitza a la subregió 14-15 (encara que siga un locus diferent)



6è) Farem servir la informació de la localització dels loci en el mapa per a contestar a aquestes preguntes.

8                    9                  10                  11               12                13                 14         15
Df (11-15)

Df (10-12)
Df (9-11)

subreg. 8                  subreg. 9-10                         subreg. 11-12              suberg. 13               subreg. 14-15

curt2                      curt3             curt1/4 i curt5

Df (11-13)
Df (8-10)

Df (8-15)

Curt, perquè la deleció cobreix tota la regió 14-15, on es troba el locus curt1/4

Curt, perquè la deleció cobreix tota la regió 10-12, on es troba el locus curt2

No es pot saber, ja que la deleció no cobreix tota la zona 10-12 i, per tant, potser no cobreix el locus curt2

Letal, perquè té zones comunes delecionades

Normal, ja que les delecions no se superposen (i no porten cap mutació curt)



1r) Informació rellevant de l’enunciat:
a) La meitat esquerre de la taula ens presenta els resultats de la 

prova de complementació entre mutants (per saber si són al·lels o 
no) i la meitat dreta, la prova de complementació entre soques 
amb delecions.

b) No solament ens donen el resultat de si complementen o no, 
sinó que ens mostren tots els resultats, incloent-hi el que resulta de 
la mutació marcadora del cromosoma equilibrador 8 ales corbades 
degut a Cy.

2n) Hem de comprovar si l’encreuament origina individus normals. 
Si tots són mutants, llavors no complementen.
A més a més, de cada encreuament entre mutants de diferents 
gens, el que s’esperaria és:

a/CyO x  b/CyO

a/b  +  a/CyO +  b/CyO +  CyO/CyO
+ o no        Cy Cy letal

33%             66%               proporcions esperades

Si normal: complementen (gens diferents).
Si mutant: no complementen (al·lels del mateix gen).

3r) Vegem primerament les encreuaments entre mutants:

a x a  =  Aquest encreuament no caldria fer-lo, ja que sabem que un 
al·lel no pot complementar amb si mateix. Però el resultat és molt 
informatiu: només ales corbades; què ha passat amb el 33% no-Cy?
L’única explicació és que es tracta d’un al·lel letal en homozigosi. El 
mateix passarà amb b, c i e.



a x b  =  Apareix el fenotip normal           complementen (a més, en les proporcions esperades)
El mateix passa amb a x e,  b x c,  b x d,  b x e,  c x e  i  d x e

a x c  =  No apareix el fenotip normal            no complementen (són mutacions al·lèliques)

a x d  =  No apareix el fenotip normal            no complementen (són mutacions al·lèliques). A diferència de l’encreuament anterior, els individus amb els dos
al·lels sobreviuen

d x d  =  Encara que els homozigots per a la mutació sobreviuen, no apareix el fenotip normal (tal com s’esperava)

Farem el mateix raonament per a la part de la dreta de la taula i ja podrem passar a fer la taula de complementació:

⇒

⇒

⇒

Hi ha 3 grups de complementació:
a/c/d
b
e

Perquè a, c i d no complementen entre si, mentre que els altres sí que ho fan.



Amb aquesta finalitat, hem de fer el mapa per delecions per a determinar les subregions 
definides per aquestes, i després col·locar els mutants d’acord amb els resultats de 
complementació:

Així com les mutacions a, b, c i e eren letals en homozigosi, la d no ho és. Tanmateix, es pot considerar un al·lel subletal perquè en combinació amb a, c  o 
alguna de les deficiències que inclouen el locus, en la descendència no apareix el 33% d’individus no Cy, tal com s’esperaria si no hi haguera mortalitat.

Informació sobre les deficiències:

Informació sobre les dades de complementació:



1r) Informació rellevant de l’enunciat:
A diferència dels altres problemes, aquest problema presenta la particularitat que no es coneix bé el punt de trencament d’algunes de les deficiències (cosa molt 
normal en un problema real per la dificultat de l’observació de bandes amb el microscopi òptic). 

2n) Començarem fent el mapa per delecions amb la informació de la primera taula. Per facilitar les coses, suposarem que les delecions inclouen almenys una de 
les subregions de la part amb ambigüitat.

Df A

Df C

Df B

C D E
1          2          3         4         5          6         7          8        9           1         2         3         4 5          6         7          8         9         1           2         3          4         5         6          7   8        9

Df D

Df E



3r) Ara, amb la informació de la segona taula, anirem col·locant les mutacions letals puntuals en el mapa 
de manera que, si hem de reordenar les zones ambigües, ho farem.

4t) Comencem pel mutant 1, que no complementa amb les Df A, C i E. Per tant, es troba a la zona comuna que abracen aquestes delecions

5è) El mutant 2, no complementa amb les Df C i E, però sí amb les altres. Per tant, es troba a la zona comuna d’aquestes dues, però fora de les regions que 
abracen les altres delecions               la subregió C8-9
El mutant 3 no complementa amb Df B, C i D          es troba a la subregió D1-6
El mutant 4 no complementa amb Df D, però sí amb Df B              es troba a la subregió E4-9
El mutant 5 no complementa amb Df B i D, però sí amb Df E               es troba a la subregió D8-9 – E1-9 (la zona a traços és ambigua)

⇒
⇒

⇒
⇒

Df A

Df C

Df B

C D E
1          2          3         4         5          6         7          8        9           1         2         3         4 5          6         7          8         9         1           2         3          4         5         6          7   8        9

Df D

Df E

let1 let2 let3 let4let5



6è) Per a poder situar el mutant 6 hem de reconsiderar la zona ambigua de la Df D, de manera que hi 
haja una subregió que no se superpose amb la Df B
El mutant 7 no complementa amb Df B i E          es localitza a la subregió D7 ⇒

Df A

Df C

Df B

C D E
1          2          3         4         5          6         7          8        9           1         2         3         4 5          6         7          8         9         1           2         3          4         5         6          7   8        9

Df D

Df E

let1 let2 let3 let4
let6

let5
let7

7è) Els mutants 8, 9 i 10 afecten les zones ambigües de la regió C. Per a situar-les haurem de reconsiderar els començaments de les tres delecions. 



8è) El mutant 8 no complementa amb Df A, però sí amb Df C i E          hem de “retirar” els 
començaments de les Df C i E cap a la dreta i fer arribar Df A fins a C1

Per a poder situar el mutant 9 hem de deixar una zona comuna per a Df A i C, però no inclosa per Df E. 
Això s’aconsegueix retirant un poc més el començament de la Df E

El mutant 10 té el mateix patró que el 2, per tant el col·locarem a la subregió C8-9

⇒

Df A

Df C

Df B

C D E
1          2          3         4         5          6         7          8        9           1         2         3         4 5          6         7          8         9         1           2         3          4         5         6          7   8        9

Df D

Df E

let1 let2 let3 let4
let6

let5
let7

let10
let8 let9



1r) Mirarem la part esquerre de la taula per trobar quins no complementen (no produeixen tipus salvatge en la descendència).

a1/a2/a5
a3/a5
a4

D’acord amb la taula, hi ha tres grups de complementació 
Tanmateix, un mateix mutant no pot pertànyer a més d’un grup de complementació 
(concepte que equival a gen i que inclou tots els seus al·lels).

2n) L’explicació seria que el mutant a5 és una deleció que abraça els loci a1/a2 i el a3. La confirmació d’aquesta hipòtesi la tenim en l’homozigot a5/a5, que 
és letal, i en les seues combinacions amb certes soques amb deficiències.

D’acord amb això, la manera correcta d’indicar els tres grups de complementació seria:
a1/a2
a3
a4

(a5 no pertany a cap grup de complementació)



3r) Ara hem de fer servir la part dreta de la taula, de primer deduint el mapa 
per delecions a partir de la informació proporcionada en el nom de les 
deficiències i després localitzant els loci.

El locus a1/2 no complementa amb Df(1-11) ni Df(1-6), però sí amb Df(1-4); per tant, es troba a la zona de Df(1-6) que no se superposa amb Df(1-4)                 
subreg. 5-6
El locus a3 no complementa amb Df(1-11) però sí amb totes les altres. Això vol dir que es troba a la subreg. 7-8
El locus a4 el localitzarem a la subreg. 9-11
Finalment, la deleció a5 no se superposarà amb la zona 1-4 ni amb 9-11, però sí se superposarà amb tota o part de la zona delecionada per Df(1-6) i el tros de 
Df(1-11) que no se superposa amb els altres.   

⇒

Df (1-4)

Df (9-11)
Df (1-6)

Df (1-11)

subreg. 1-4                                                             subreg. 5-6                            subreg. 7-8                                    subreg. 9-11

1                    2                  3                   4                  5                    6                    7   8 9                 10                 11

a1/2 a3 a4   

a5   



Df (1-4)

Df (9-11)
Df (1-6)

Df (1-11)

subreg. 1-4                                                             subreg. 5-6                            subreg. 7-8                                    subreg. 9-11

1                    2                  3                   4                  5                    6                    7   8 9                 10                 11

a1/2 a3 a4   

a5   

Df (5-7)

Esperaria que la descendència fora letal, ja que les dues delecions se superposen, almenys en la regió 6 i 7.



Com que ens diuen que es tracta de línies pures (equivalent a 
línies homozigòtiques), llavors el fet que la F1 de 
l’encreuament de ELS-25 amb el tipus salvatge siga mutant vol 
dir que la mutació és dominant.
Així mateix, es comprova en F1 de tots els encreuaments amb 
els altres mutants.

Observarem la part esquerra de la taula per veure quins encreuaments 
no donen el fenotip salvatge (verd).

grups de complementació:

ELS-3 i ELS-32
ELS-10
ELS-17
ELS-22

El fet que ELS-17 estiga en un grup de complementació a banda ja ho 
sabíem per l’enunciat, que diu que el gen es troba en un altre 
cromosoma diferent del cromosoma dels altres gens.
La resposta correcta sobre quants grups de complementació hi ha és:
4 o 5, depenent de si ELS-25 és un al·lel dominant pertanyent a un 
dels altres gens o d’un gen diferent.



Hem de fer el mapa per delecions i després col·locar-hi els mutants. 
Hem d’utilitzar les dades de la dreta de la taula.
Primerament definirem les regions que abracen les delecions, per tal de 
delimitar el mapa.
Després mirarem la complementació o no dels mutants amb les deficiències.

4                    5                  6                   7                  8                    9                 10     11

Df (5-8)

Df (4-6)

Df (7-9)

Df (10-11)

subreg. 4                  subreg. 5-6                               subreg. 7-8                 suberg. 9               subreg. 10-11

ELS-22 ELS-3/32 ELS-10   

ELS-3 i ELS-32 (que són al·lels) es troben a la zona comuna de Df(5-8) i Df(7-9), però fora de Df(4-6). Per tant, el situem a la subregió 7-8.
ELS-10 està dins de Df(7-9), però fora de Df(5-8). Per tant, es localitza a la subregió 9.
ELS-17 complementa amb totes les deficiències perquè es troba en un cromosoma diferent.
ELS-22 es troba dins de la zona delecionada en Df(4-6), però fora de Df(5-8). Per tant, es localitza a la subregió 4.
ELS-25 no es pot incloure en aquesta anàlisi, ja que és un al·lel dominant.



Per a respondre a la qüestió hem de fer servir la informació del mapa i col·locar-hi les noves delecions.

4                    5                  6                   7                  8                    9                 10     11

Df (6-9)

Df (9-11)

subreg. 4                  subreg. 5-6                               subreg. 7-8                 suberg. 9               subreg. 10-11

ELS-22 ELS-3/32 ELS-10   

ELS-22/Df(9-11)             verd, perquè la mutació no cau dins de la zona delecionada de la deficiència.

ELS-25/Df(6-9)                roig, perquè la mutació és dominant.

ELS-32/Df(9-11)             verd, perquè la mutació no cau dins de la zona delecionada de la deficiència.



SELECCIÓ DE PROBLEMES DEL TEMA 3
RESOLTS

• Classe elaborada per a la docència en línia per a situacions 
excepcionals; no es pretén que puga substituir una classe presencial, 
però sí ser-ne un substitut quan aquesta no puga realitzar-se.

• Aquests problemes serien els que es farien en dues sessions d’hora i 
mitja, precedits per una introducció teòrica de 30 a 45 min.



1r) Informació rellevant de l’enunciat:
Les bandes marcadores (2 i 0.6 kb) apareixen fent servir un sol encebador  
⇒ són marcadors RÀPIDS.
Ara esquematitzarem la informació de l’enunciat respecte a l’encreuament 
per veure quina formació addicional en podem extraure. 

aba m2 m0.6  x aba+ ─    ─

+  m2 m0.6

Resultats mostrats en la taulaAquest fenotip ens indica que:
1) aba és un al·lel recessiu
2) Els marcadors són dominants

2n) Passem ara l’encreuament a nomenclatura genètica i afegim 
l’encreuament prova:

aba/aba  m2/m2  m0.6/m0.6  x  +/+   ─/─    ─/─ 

aba/+  m2/─   m0.6/─  

♀ aba/+  m2/─  m0.6/─   x  ♂ aba/aba   ─/─    ─/─ 



3r) Com que es tracta d’un trihibridisme (segregació de tres gens), les 
proporcions esperades d’un encreuament prova de gens que segreguen 
independentment serien:

1/8 : 1/8 : 1/8 : 1/8 : 1/8 : 1/8 : 1/8 : 1/8

Com que les proporcions obtingudes no corresponen a aquesta segregació, 
vol dir que la segregació no és independent (hi ha lligament).

4t) La pregunta que ens fem ara és: estan lligats els tres gens? I la resposta és 
que no, ja que si així fora, tindríem els dos fenotips parentals amb moltíssima 
major proporció i la parella de dobles recombinants amb moltíssima menor 
proporció. Aquest no és el cas   ⇒ els tres no estan lligats (només dos ho 
estan).

5è) Ara cal esbrinar quina parella és la que està lligada. Per això analitzarem les dades de dos en dos gens:

Fenotip                 N
aba  m2           235 + 14
+      ─             241 + 16

aba    ─             233 + 14
+     m2           243 + 12

segreguen independentment

Fenotip                 N
aba m0.6          235 + 233
+        ─             241 + 243

aba ─               14 + 14
+     m0.6            12 + 16

estan lligats

recombinants ⇒ FR = R/Total =  56/1008  =   0.056

♀ aba/+  m2/─  m0.6/─   x  ♂ aba/aba   ─/─    ─/─ 

1008

Com sabem que aquests dos són els recombinants?: 
1) per la baixa proporció en què apareixen i 2) perquè 
no eren els fenotips de les femelles parentals.



1r) Informació rellevant de l’enunciat:
La mutació problema és recessiva.
Els marcadors són bandes obtingudes per RAPDs ⇒ són dominants
La paraula “soca” indica que tots els individus de la població són 
genèticament idèntics per als gens que estudiem (és a dir, homozigòtics, 
excepte si alguna de les mutacions és un letal recessiu, que llavors hem de 
tenir la mutació en heterozigosi amb un cromosoma equilibrador).
L’F1 presenta les dues bandes perquè la presència de la banda del marcador 
és dominant sobre la seua absència (equivalent a tenir en aquest locus dos 
al·lels: presència i absència).

2n) L’encreuament prova implica encreuar l’F1 amb un individu que porte
els al·lels recessius.
Com que, respecte a la mutació morfològica hem d’escollir els individus 
m/m, el marcador 600 no el podem escollir, perquè aquesta soca 
presenta l’al·lel dominant; per tant, hem d’escollir l’altre marcador, el de 
800, que es troba en la seua versió recessiva (absència) en els individus 
m/m. 



3r) Dibuixem l’encreuament original i l’encreuament prova:

524

(lligament entre hb i 800 del 25% ⇒ FR = 0.25; amb el de 600 no se sap) 

+  800 600               196,5

hb  ─  600               196,5

+   ─  600                  65,5

hb  800  600              65,5

+  800         ─
♀

hb  ─         600
x ♂

hb  ─         600
hb  ─         600

Genotips                                    Fenotips                    N

75% No rec.

25% recomb.

+  800 ?/ hb  ─ 600

hb   ─  ? / hb  ─  600

+    ─   ? / hb  ─  600

hb  800  ?/ hb  ─  600

+  800        ─           hb  ─         600x
+  800        ─           hb  ─         600

P: 

4t) Els mateixos genotips i fenotips d’abans però amb proporcions iguals. Per als fenotips:   524/4 = 131 per a cadascun

El signe ? al genotip vol 
dir que tant poden 
portar l’al·lel 600, com 
no portar-lo.



5è) Això és una situació un tant utòpica, perquè utilitzant RAPDs molt improbablement un mateix encebador donaria dues bandes de mida 
diferent. El més normal és la presència/absència d’una banda. Però està bé la pregunta com a exercici intel·lectual. Dibuixem l’encreuament:

524

(lligament entre hb i 800/600 del 25% ⇒ FR = 0.25) 

+  800 600               196,5

hb   600                   196,5

+   600                    65,5

hb  800  600              65,5

+   800        
♀

hb  600
x ♂

hb  600
hb  600 Genotips                                    Fenotips                    N

75% No rec.

25% recomb.

+  800 / hb 600

hb  600 / hb 600

+   600 / hb 600

hb  800 / hb 600

+  800          hb  600x
+  800           hb  600

P: 

Els al·lels 800 i 600 
serien codominants

No canviaria per a res els fenotips ni les seues proporcions.



1r) Per això hem de buscar alguna banda que aparega EN TOTS els individus 
d’una mateixa soca però EN CAP de l’altra. Això ho acompleix la banda de 
800 pb. És dominant per tractar-se d’un marcador RAPD (i perquè apareix a 
l’F1).

PA  (groc) x  PR (roig)

F1 (groc) Recessiva, perquè no apareix 
a l’F1.



3r) Hem de mirar si la segregació del color i de la presència de la 
banda de 800 és aleatòria. Si no és així, estarien lligats.

PA  (groc) x  PR (roig)

F1 (groc)   x   PR

2n) L’encreuament que s’ha fet és el que es mostra a continuació. Com que la 
mutació roja és recessiva, amb el F1 hem fet l’encreuament prova.

x3                              x3

roig      ─                15  
groc   800             12
roig    800               3
groc     ─                  6

36

semblen lligats. Per confirmar-ho podem fer un test de la χ2 amb les proporcions 1:1:1:1 (és a dir, esperaríem 9:9:9:9)

Fenotip                 N

recombinants

χ2 =  Σ                    =   10, que per a 3 gl és > 7,82     ⇒ es rebutja la hipòtesi de segregació independent
(Obs-Esp)2

Esp

FR =              =  0,256 + 3
36 



No perquè no és discriminant



1r) Esquematitzem els encreuaments a què fa referència l’enunciat:

Pr  x  Ps

F1   x   Pr

F2
La banda de 700 i la de 500 serveixen de marcadors perquè discriminen entre els 
dos fenotips. El que encara no es pot saber és si estan lligats o no a la resistència.

L’encreuament de l’F1 x Pr també és un encreuament prova per als marcadors, 
perquè la soca Pr té l’al·lel d’absència, que és recessiu sobre la presència de 
banda.

Com que la resistència és recessiva, 
això és un encreuament prova.



2n) Primer haurem de veure si hi ha lligament o no. Per a això, organitzarem les 
dades en forma de taula i per parelles de nombre semblant:

Fenotip              N

r      ─      ─            3951 
s   700  500         3954 
r   700  500           299
s      ─      ─             296 
r      ─    500           695
s   700     ─             700
r   700     ─               54
s      ─    500             51

10.000

segregació típica del resultat d’un encreuament prova de tres gens lligats

3r)  Es pot fer tal i com s’ha estudiat a Genètica de 2n curs: els dobles recombinants són les classes més disminuïdes, 
els parentals les més augmentades i, comparant les dues, podem trobar l’ordre dels gens:  r - 700 – 500. 
Alternativament es pot fer per parelles de gens. L’encreuament ha sigut:

r    ─     ─              s   700   500x
r    ─     ─             s    700   500

P: 

r       ─       ─
s    700   500

r    ─     ─         x
r    ─     ─           

F2

Fenotip             N

r      ─      ─            3951 
s   700  500         3954 
r   700  500           299
s      ─      ─             296 
r      ─    500           695
s   700     ─             700
r   700     ─               54
s      ─    500             51

recombinants entre r/s i 700

recombinants entre r/s i 500

Dr-700 = (299 + 296 + 54 + 51) x 100 /10000  = 7 um
Dr-500 = (299 + 296  + 695 + 700) x 100 /10000  = 19,9 um



4t) Mirarem les dades de la taula:

Fenotip             N

r      ─ ─ 3951 
s   700  500 3954 
r   700  500           299
s      ─ ─             296 
r ─    500 695
s   700     ─ 700
r   700     ─               54
s ─    500             51

recombinants entre 700 i 500 D700-500 = (695 + 700 + 54 + 51) x 100 /10000  = 15 um

Escolliria el de 700 pb, ja que està més prop del gen d’interès que l’altre.



1r) Informació sobre els encreuaments de l’enunciat:

♀ R 300  x ♂ S 500 700

S 300 500 700♀ x  ♂ R 300

resultats de la primera taula

2n) Passem-ho a nomenclatura genètica

R  300   ─     ─                 S   ─   500  700xP: ♀ ♂
R  300   ─     ─                 S   ─   500  700

R  300   ─     ─                   R  300   ─     ─x
S    ─   500  700                R  300   ─     ─

♀ ♂

F2

en què
si



3r) Hem de mirar la taula, sense fixar-nos en el marcador de 300, ja que 
apareix en tots els fenotips.

Veiem que les classes més augmentades són les de R sense 500  i S 
amb 500 (respecte a R amb 500 i S sense)

Tanmateix, la proporció de R i S respecte a la banda de 700 és similar.

⇒ El gen de la resistència està lligat al marcador 500.

D res - 500 = (160 + 155  + 140 + 145) x 100 /2000  = 30 um



4t) El que s’ha fet ha sigut:

R  300   ─     ─                 S   ─   500  700xP: ♀ ♂
R  300   ─     ─                 S   ─   500  700

R  300   ─     ─                   R  300   ─     ─x
S    ─   500  700                S    ─    500 700

F1:   ♀ ♂

F2: resultats de la segona taula

5è) El que ens interessa és només veure si el gen de la resistència està o no lligat al marcador de 300.

Si no estan lligats, en el F2 obtindríem una segregació típica del dihibridisme: 9 : 3 : 3 : 1
El que hem de fer és veure si els resultats s’ajusten o no a aquesta segregació

9/16 x 2000 = 1125         3/16 x 2000 = 375          1/16 x 2000 = 125

χ2 =  Σ =   (Obs-Esp)2

Esp

⇒ es rebutja la hipòtesi de segregació independent

(1010 - 1125)2 (490 - 375)2 (480 - 375)2 (20 - 125)2

+                          +                         +                      =  164,63    que per a 3 gl és >>  7,82  
1125                      375                    375                   125

si



L’única explicació és perquè la soca normal no té l’al·lel “absència de banda”. Les dues 
bandes són productes de l’amplificació de la mateixa regió del genoma (la banda de 500 
pb s’explicaria perquè contindria una deleció de 200 pb entre el començament i el final de 
la seqüència). Acceptat això, els individus de fenotip normal no són genèticament 
homogenis respecte a aquest marcador: hi ha homozigots (una sola banda) i heterozigots 
(els que presenten les dues bandes). La soca mutant sí té l’al·lel d’absència de banda.

Els parentals:    +/+  700/700         +/+  500/500         +/+  700/500        li/li   ─/ ─
L’F1:   +/li  700/ ─      +/li  500/ ─

(Hem posat els gens en dos cromosomes diferents perquè encara no sabem si hi ha lligament o no.)



Sí, perquè els individus del F1 són heterozigots (no importa la banda que presenten) i podríem fer l’encreuament prova amb els individus mutants, que són 
recessius per al gen de color i per al marcador.

+   700/500                      li   ─   x♀ ♂
li         ─                             li   ─ 

FR = 0,15 ⇒ del total de 924, 138,6 seran recombinants (924 x 0,15).

Ens és igual si la banda és de 700 o de 500. L’únic que mirarem és presència o absència de banda.

924
No rec = 785,4

Recomb = 138,6

Fenotip               Genotip           N    
+ amb banda           + banda / li ─      392,7
li sense banda              li ─  /  li ─ 392,7

+ sense banda            +  ─  /  li ─           69,3
li amb banda            li banda / li ─        69,3



SELECCIÓ DE PROBLEMES RESOLTS DEL 
TEMA 4

• Classe elaborada per a la docència en línia en situacions excepcionals.
No es pretén que puga substituir una classe presencial, sinó només
quan aquesta no es puga donar.

• Aquests problemes són els que es farien en dues sessions d’hora i 
mitja. Van precedits d’una introducció teòrica de 30 a 45 min.



Podem fer servir el que vam aprendre en genètica de poblacions o 
simplement la lògica probabilística. Algú del grup B pot ser homozigot 
(BB) o heterozigot (B0):

La llei de Hardy-Weinberg, per a tres al·lels, diu que:

1 = p2 + 2pq + q2 +2qr + r2

En el nostre cas, q és la freqüència al·lèlica de B i r la de 0.
La probabilitat de trobar un individu de grup B és la suma de les 
probabilitats de tots els genotips que donen el grup B:

P(B ─) = q2 +2qr = P(BB) + 2P(B0) = 0,102 + (2 x 0,10 x 0,55) = 0,12
Hem de recordar que sempre que es tracte de freqüències d’heterozigots 
hem de tenir en compte el genotip qr i el rq, que tot i tenir la mateixa 
freqüència d’aparició s’han de comptar dues vegades perquè la 
probabilitat d’obtenir-los és doble (que el q vinga del pare i el r de la mare, 
o al revés) 

MOLT IMPORTANT: les probabilitats anteriors se sumen perquè són excloents, 
és a dir, si fóra BB, no podria ser B0 alhora, i viceversa.



A diferència del que passava en l’apartat anterior, que algú 
siga A1A1 no impedeix que puga ser B1B3 o qualsevol altra 
cosa: són probabilitats independents i per tant es 
multipliquen.

P(A1A1) = 0,12 P(B1B3) = 2 x 0,2 x 0,1      P(C1C2) = 2 x 0,2 x 0,2P(A1A1B1B3C1C2) = P(A1A1) x P(B1B3) x P(C1C2) = 3,2 x 10-5

P(E/C) 1 1

P(E/I) 0,12 x 3,2 x 10-5 3,84 x 10-6
LR  = = = =  260.417



L’únic jugador l’empremta genètica del qual coincideix amb la trobada en el punyal és el número 4. Per tant, la LR per a tots els altres jugadors és 0, perquè el 
numerador de l’expressió és 0 (no hi ha cap probabilitat que, sent el culpable, no coincidisquen els dos patrons: LR1 = LR2 = LR3 = 0.

Només ens falta calcular la LR del jugador 4.
Si mirem la correspondència entre els marcadors de les dues taules, deduïm que el genotip del jugador 4 és:  A1A4 B1B4.

P(E/C) 1 1

P(E/I) 2 (0,55 x 0,30) x 2 (0,50 x 0,40)              0,132
LR  = = =                  =  7,6

A                           B



El jugador número 4 té 7,6 vegades més probabilitat de ser l’assassí que qualsevol altre individu de la població espanyola, d’acord amb la prova d’ADN.

La resposta a aquesta pregunta es basa en el fet que si trobem entre els jugadors un genotip amb una freqüència d’aparició molt baixa en la població 
espanyola, és possible (només és una especulació, però amb base probabilística) que siga la de l’estranger.

Busquem els genotips dels diferents jugadors i calculem la seua freqüència d’acord amb les les dades dels espanyols:

Per al jugador 1 = 2 x (0,05 x 0,10) x 2 (0,5 x 0,05) = 0,0005 (1:2.000)
Per al jugador 2 = 2 x (0,55 x 0,3) x 2 (0,5 x 0,05) = 0,0165 (1:60)
Per al jugador 3 = 2 x (0,55 x 0,3) x 2 (0,05 x 0,4) = 0,0132 (1:76)
Per al jugador 4 = 2 x (0,55 x 0,3) x 2 (0,5 x 0,4) = 0,132 (1:7,6)
Per a la víctima = 0,552 x 0,42 = 0,0484 (1:20,7)

Genotips:    A2A3B1B3 A1A4B1B3 A1A4B2B4 A1A4B1B4 A1A1B4B4

Aquest genotip és molt infreqüent a Espanya. Per tant, 
podria ser el del vietnamita.

És un genotip dels més comuns en la població espanyola. Per 
tant, si tenim en compte el genotip del jugador 1, podem dir 
que molt possiblement l’assassinat no és el vietnamita.



No hauríem pogut utilitzar els valors de les freqüències al·lèliques per a calcular la LR.



1r) Per facilitar les coses ens interessa transformar el patró de bandes de la primera 
figura en el genotip de cada individu fent servir la informació de la segona taula:

N3N4 N1N3 N1N3 N3N5 N1N4

2n) Ara posarem els fenotips de tots els membres de la família:

F1 =  0  N1N3

F2 = AB N3N5

F3 =  B  N1N4

♂ 0 N3N4 x  ♀ B N1N3

NO. És el segon fill el que no pot ser d’ell, perquè no pot haver rebut l’al·lel A del pare, ni tampoc l’N5.



3r) Hem de fer servir les dades de la segona taula i els genotips (no els fenotips) de cada membre:

F1 =  0  N1N3

F2 = AB N3N5

F3 =  B  N1N4

00 N3N4 ♂ 0 N3N4 x  ♀B N1N3 B0 N1N3

4t) Amb aquesta informació podem calcular l’índex de paternitat (IP) d’aquest pare per a cadascun dels fills suposats:

P(E/C) (1/2 x 1) x (1/2 x 1/2) 1/8

P(E/I) (1/2 x 0,43) x [(1/2 x 0,32) + (1/2 x 0,10)]             0,045
IP(F1)  =   = =                  =  2,77

Fenotip                              Genotip

F1 =  00  N1N3

F2 = AB  N3N5

F3 =  B?  N1N4

Deduïm que el genotip és B0, perquè en cas contrari 
no podria haver tingut el primer fill de grup sanguini 0.

P♀0      P♂0           P♀N1 P♂N3 Probabilitat de passar un determinat al·lel en cas de ser el pare.

Probabilitat de passar un determinat al·lel en cas 
que el pare siga qualsevol home de la població.

P♀0      P♂0             P♀N1 P♂N3 P♀N3 P♂N1

Aquestes dues probabilitats no 
són independents, sinó que una 

exclou l’altra, i per això se sumen.



P(E/C) (1/2 x 0) x (1/2 x 0)

P(E/I) ---
IP(F2)  =   = =   0

P(E/C) (1/2 x 1) x (1/2 x 1/2) 1/8

P(E/I) [(1/2 x 0,15) + (1/2 x 0,43) + (1/2 x 0,15)] x (1/2 x 0,05) 0,009125
IP(F3)  =   = =                    =  13,70

P♀0      P♂B P♀B     P♂0         P♀B P♂B P♀N1 P♂N4

Igual que abans, aquestes tres 
probabilitats no són 

independents, per això se sumen.

F1 =  0  N1N3

F2 = AB N3N5

F3 =  B  N1N4

00 N3N4 ♂ 0 N3N4 x  ♀B N1N3 B0 N1N3

Fenotip                              Genotip

F1 =  00  N1N3

F2 = AB  N3N5

F3 =  B?  N1N4



Locus Al·lels en la 
barreja

Al·lels de la mare Al·lels del fill

THO1 7,9 9, 9 9, 9
D13S317 8, 9, 10, 12 10, 12 8, 10
D3S1358 15, 16, 18 16, 18 16, 16
vWA 14, 16, 17, 18 14, 17 16, 17

1r) Hem de convertir els fenotips de la taula en genotips: 2n) Per comparació de la barreja amb els genotips del fill i de la mare:

Locus Al·lels del pare 
biològic

THO1 7,9
D13S317 8, 9
D3S1358 15, 16
vWA 16, 18



P = 2 (0,12 x 0,08) x 2 (0,22 x 0,05) x 2 (0,07 x 0,16) x 2 (0,17 x 0,33) = 1,061 x 10─6

4t) Ara calcularem el IP. El primer terme de cada parèntesi representa la probabilitat que la mare passe un determinat al·lel i l’ordre dels diferents 
parèntesis corresponen a l’ordre en què apareixen els loci en la taula:

P(E/C) (1 x 1/2) x (1/2 x 1/2) x (1/2 x 1/2 ) x (1/2 x 1/2)                 0,0078

P(E/I) (1 x 0,08) x (1/2 x 0,22) x (1/2 x 0,16) x (1/2 x 0,17)          5,984 x 10─5
IP  =   = =                      =  130,3

TH-9      TH-9       D13-10   D13-8     D3- 16 D3-16 vWA-17   vWA-16  

THO1              D13                  D3                  vWA

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂

Locus Al·lels del pare Al·lels de la mare Al·lels del fill
THO1 7, 9 9, 9 9, 9
D13S317 8, 9 10, 12 8, 10
D3S1358 15, 16 16, 18 16, 16
vWA 16, 18 14, 17 16, 17

3r) Primer que res hem de veure quins al·lels ha passat al 
fill cada progenitor, que hem posat en roig en la taula

Locus Al·lels del pare 
biològic

THO1 7,9
D13S317 8, 9
D3S1358 15, 16
vWA 16, 18

Significat: el violador té 130,3 vegades més probabilitat de ser el pare de la criatura que qualsevol individu de la població.



Només podem considerar els dos fills del primer matrimoni, ja que el fill del segon no se sap amb certesa si és fill d’ell o no.



Els al·lels enquadrats són els que provenen de la mare ⇒ els altres han de venir del pare mort.

Genotip del pare

8, 11
12, ?
6, 10
5, ? (el 7 pot venir al segon fill de la mare) 
11, 13
14, ?
10, 12
8, ? (el 6 pot venir al primer fill de la mare)
12, 13



Genotip del pare presumpte

11, 12

6, 10
11, 13
10, 12
12, 13

P(E/C) (1 x 1/2) x (1 x 1/2) x (1 x 1/2 ) x (1/2 x 1/2) x (1/2 x 1/2)

P(E/I) (1 x 0,3) x (1 x 0,16) x (1 x 0,25) x (1/2 x 0,14) x (1/2 x 0,26)   
IP  =   = =  71,54

CSF1P0         TH01         FESFPS                  LPL                HPRTB

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂



1r) Primer que res hem de deduir el genotip de la mare    ⇒ com la tercera filla té el grup sanguini 0, la mare forçosament serà A0.

2n) Ara ja podem calcular els IP:

P(E/C) (1/2 x 1) x (1/2 x 1/2) x (1/2 x 1/2 ) x (1/2 x 1/2) x [(1/2 x 1/2 ) + (1/2 x 1/2)] 

P(E/I) [(1/2 x 0,4) + (1/2 x 0,45) + (1/2 x 0,40)] x (1/2 x 0,05) x (1/2 x 0,15) x (1/2 x 0,19) x [(1/2 x 0,10) + (1/2 x 0,15)]
IP(F1)  =   = =  280,7

AB0              D13                  D3                   F13B                                vWA

(♀A   ♂A)    (♀A     ♂0)    (♀0      ♂A)       (♀15   ♂12)     (♀20   ♂24)     (♀13     ♂19)     (♀10   ♂12)  (♀12   ♂10)



P(E/C) (1/2 x 1) x (1/2 x 1/2) x (1/2 x 1/2 ) x (1/2 x 1/2) x (1/2 x 1/2 )  

P(E/I) (1/2 x 0,45) x (1/2 x 0,05) x (1/2 x 0,15) x (1/2 x 0,19) x (1/2 x 0,10)   
IP(F3)  =   = =  975

AB0              D13                  D3                   F13B                 vWA

(♀0        ♂0)      (♀19     ♂12)      (♀13      ♂24)       (♀17   ♂19)       (♀12   ♂12)

P(E/C) 0 (per a tots els STR)

P(E/I) --------
IP(F2)  =   = =  0

1) Que no pot ser el pare de la filla 2 i que té 281 voltes més probabilitat de ser-ho de la filla 1 que qualsevol altre de la població i 975 voltes més de ser-ho de 
la filla 3.

2) Que la probabilitat de paternitat (W) és del 99,64% per a la filla 1, del 0% per a la filla 2 i del 99,89% per a la filla 3, que corresponen a una paternitat 
“altament probable” per a la filla 1 i de “pràcticament provada” per a la filla 3.



SELECCIÓ DE PROBLEMES DEL TEMA 5
RESOLTS

• Classe elaborada per a la docència en línia per a situacions 
excepcionals; no es pretén que puga substituir una classe presencial, 
però sí ser-ne un substitut quan aquesta no puga dur-se a terme.

• Aquests problemes serien els que es farien en una sessió d’una hora i 
mitja, precedida per una introducció teòrica de 30 min.



1r) La primera cosa que hem de fer és fer un esquema intel·ligible del que diu l’enunciat. Per a això 
ens ajudarem de l’arbre genealògic dels Jefferson: 



2n) Ara, amb l’ajuda de la genealogia 
i dels marcador del cromosoma Y de 
la taula, podem abordar la primera 
pregunta.

J                                                   W                             H                         C



J                                             W                          H                          C

NO, perquè l’haplotip Y dels seus descendents és clarament diferent de l’haplotip dels mascles Jefferson.

SÍ que va poder ser fill de Thomas Jefferson o, si més no, d’un dels mascles de la seua família relacionats per 
la línia paterna.

Peter Carr no va ser el pare d’Eston, però potser sí de Thomas.

d) Els al·lels en negreta indiquen divergències entre
l’haplotip de membres d’una mateixa família
patrilineal. Com explicaries aquestes divergències?

El J5 i el C2 només tenen un del marcadors de l’haplotip
diferent i és molt probable que haja sorgit per mutació 
espontània després de les generacions que han passat. 

Tanmateix, el W4 té un haplotip amb moltes 
diferències respecte dels altres membres de la família, 
cosa que  suggereix fortament que ha sigut fruit d’una 
relació il·legítima d’algun avantpassat.



(Quan s’analitzen mescles de DNA, el nucleòtid existent en una posició pot ser ambigu,
perquè hi ha més d’una possibilitat. La IUPAC ha adoptat codis per indicar dites
ambigüitats. Per exemple, “R” indica que coexisteixen una A i una G en aquesta
posició. “Y” indica la coexistència d’una T i una C).

1r) Ara “traduirem” la informació donada sobre l’anàlisi del DNA mitocondrial fent ús de la nomenclatura de la IUPAC:

16126 16292 16294 16304 16399

Víctima:  - - - T → C -
Sospitós: T → C C → T C → T - A → G
Burilla: Y = T+C Y = T+C Y = T+C Y = T+C Y = A+G 

2n) Per les transicions dels llocs alterats, podem deduir el 
nucleòtid original segons la seqüència de referència:

16126 16292 16294 16304 16399

Víctima:  T C C               T → C A  
Sospitós: T → C C → T C → T T A → G
Burilla: Y = T+C Y = T+C Y = T+C Y = T+C R = A+G 

Sí, perquè per a tots els marcadors, la punta de cigarret presenta 
la barreja de nucleòtids que correspon als dos protagonistes. 

a) Confirma l’anàlisi de les puntes de cigarret que van
poder ser compartides per la víctima i el sospitós?



El significat de l’LR és que hi ha una probabilitat de 2.576 vegades a favor que la mescla 
corresponga al DNA del sospitós que a qualsevol altra persona de la població.

P(E/C) 1

P(E/I) 1/2576
LR  = = =  2576



a) Hi ha algun cos que no pertanga a la família Rodríguez? Si és així, indica raonadament quin.

1r) Per a contestar a aquesta pregunta, hem de veure quins són els progenitors.

Pel locus AMEL veiem que l’àvia és la mostra D    ⇒ només mirant el locus D21 deduïm que els fills han de ser les mostres A i B, perquè les dos porten 
l’al·lel 28.

2n) Seguint amb el mateix locus, l’avi ha de ser la mostra C, perquè els seus fills porten l’al·lel 29.

3r) Per tant, només basant-nos en aquest locus podem contestar la pregunta i dir que la mostra E no pertany a la família. Això es corrobora amb els 
marcadors de l’ADN mitocondrial (els fills tenen el mateix haplotip de la iaia) i els del cromosoma Y (els A i B tenen el mateix haplotip que el iaio).



b) Pots identificar el iaio, la iaia i els seus fills dins aquest grup familiar? Sustenta la teua resposta en les dades analitzades.

Ja ho hem contestat en l’apartat anterior.

c) Calcula l’IP de l’avi respecte dels seus tres possibles fills, segons les següents
freqüències al·lèliques:

P(E/C) (1/2 x 1/2) x (1/2 x 1/2) x (1/2 x 1/2 ) x (1 x 1)  

P(E/I) [(1/2 x 0,21) + (1/2 x 0,11)] x [(1/2 x 0,20) + (1/2 x 0,09)] x (1/2 x 0,13) x (1 x 0,10)   
IPA =                 =        =  104

D13                   D7                   D2                 D21

(♀13     ♂ 12)       (♀12     ♂ 13)       (♀8      ♂ 11)       (♀11      ♂ 8)       (♀24     ♂ 17) (♀28   ♂ 29) 

P(E/C) (1/2 x 1/2) x (1/2 x 1/2) x (1/2 x 1/2 ) x (1 x 1)  

P(E/I) (1/2 x 0,21) x [(1/2 x 0,20) + (1/2 x 0,09)] x (1/2 x 0,13) x (1 x 0,10)   
IPB =                 =        =  158

P(E/C) 0

P(E/I) ------
IPE =                 =             =  0



Els fèmurs 1 i 5 podrien pertànyer a la mateixa persona, però també podria ser que foren de diferents persones emparentades (germans, cosins, etc.).
El mateix raonament aplica al fèmur 4 i a la costella 1. Per tant, hi pot haver entre 4 i 6 individus.

Tenint en compte totes les dades: b) Quants individus creus que hi ha?
6, perquè tots els individus difereixen en el patró de marcadors 
dels loci STR (i l’individu 2 és independent dels altres per 
l’haplotip del DNA mitocondrial).



c) Respecte a les mostres fèmur 1 i fèmur 5, creus que pot tractar-se d’un pare i un fill?

No es pot tractar d’un pare i un fill, ja que no comparteixen al·lels en tots els loci. En concret, en els loci vWA i CSF1PO no tenen cap al·lel en comú. 

Com que tenen el mateix haplotip de mtDNA, cal suposar que són parents per via materna. 
Podrien ser germans, o cosins, perquè comparteixen al·lels en tots els loci excepte en els dos esmentats. 

Podria haver-hi alguna relació de parentiu entre ells? 



c) Respecte a les mostres fèmur 1 i fèmur 5, creus que pot tractar-se d’un pare i un fill?

No es pot tractar d’un pare i un fill, perquè no comparteixen al·lels en tots els loci. En concret, en els loci vWA i CSF1PO no tenen cap al·lel en comú. 

Com que tenen el mateix haplotip de mtDNA, cal suposar que són parents per via materna. 
Podrien ser germans o cosins, ja que comparteixen al·lels en tots els loci excepte en els dos esmentats. 

Podria haver-hi alguna relació de parentiu entre ells? 

d) Indica si trobes alguna altra possible relació de parentiu entre els individus enterrats.

El fèmur 4 i la costella 1 corresponen a individus amb una possible relació de parentiu per via materna, perquè comparteixen haplotip de mtDNA.
El fèmur 1 i el fèmur 4 comparteixen almenys un al·lel en tots els loci analitzats. Podria tractar-se d’una relació paternofilial. El mateix succeeix amb el 
fèmur 1 i la costella 1, per als loci analitzats. 

Ja que els individus als que pertanyen el fèmur 4 i la costella 1 semblen estar relacionats per via materna, una possible 
relació de parentiu seria que el fèmur 4 i la costella 1 foren de dos germans,  ambdós fills del portador del fèmur 1.



Com que l’empremta genètica trobada a la pell de l’agressor coincideix completament amb la de la parella sentimental, no podem descartar-lo com a possible 
agressor i per tant, el numerador de l’expressió de la raó bayesiana és 1.

P(E/C) 1 1

P(E/I) 0,362 x 2 (0,05 x 0,10) x 0,352 x 2 (0,25 x 0,11)             8,73 x 10─6
LR  = = =                          =  114,523



P(E/C) (1/2 x 1) x (1/2 x 1/2) x (1/2 x 1) x (1/2 x 1/2)  

P(E/I) [(1/2 x 0,52) + (1/2 x 0,36)] x (1/2 x 0,03) x (1/2 x 0,35) x [(1/2 x 0,11) + (1/2 x 0,32)]   
IP  =               = =  37,75

AB0             STR1                STR2            STR3

(♀A     ♂A)         (♀A       ♂0)         (♀12     ♂12)       (♀29    ♂20)       (♀22     ♂12)       (♀12     ♂22)

1r) Encara que no tenim l’empremta del DNA del cosí, sí que tenim la informació que està emparentat amb la víctima per via 
materna, per tant, ha de tenir el mateixos marcadors de DNA mitocondrial que ella:



“… recrimina a la dona que el fill que portava no era seu, sinó del cosí d’aquesta (fill de la germana de la seua mare)”

2n) La clau per a contestar a aquesta pregunta es troba en la frase següent de 
l’enunciat:

transferència del mtDNA

cosívíctima

mare tia

iaia3r) La resposta es que SÍ podem concloure que no va ser l’agressor, perquè el marcador 
de mtDNA de la pell a les ungles no coincideix amb el que ell tindria



1r) Veiem l’expressió de l’IP que teníem per a la dona sent AB: IP  =               = =  37,75
P(E/C) (1/2 x 1) x · · · · ·  

P(E/I) [(1/2 x 0,52) + (1/2 x 0,36)] x · · · · ·

AB0

(♀A     ♂A)         (♀A       ♂0)        

P(E/C) (1/2 x 1) x · · · · ·  

P(E/I) [(1/2 x 0,52) + (1/2 x 0,36) + (1/2 x 0,52)] · · · ·
IP  =               = =  23,7

(♀A     ♂A)         (♀A       ♂0)         (♀0     ♂A)

2n) Si haguera sigut AA, el resultat no haguera canviat, perquè el 
numerador i el denominador hagueren sofert la mateixa modificació:

3r) Però si haguera sigut A0, el numerador no hauria canviat, però el denominador hauria afegit un terme més i, per tant, el valor d’IP disminuiria:

IP  =               = =  37,75
P(E/C) (1 x 1) x · · · · ·  

P(E/I) [(1 x 0,52) + (1 x 0,36)] x · · · · ·

(♀A     ♂A)     (♀A      ♂0)        



SELECCIÓ DE PROBLEMES DEL TEMA 6
RESOLTS

• Classe elaborada per a la docència en línia per a situacions 
excepcionals. No es pretén que puga substituir una classe presencial, 
però sí substituir-la quan aquesta no es puga realitzar.

• Aquests problemes es farien en dues sessions d’una hora i mitja, 
precedits d’una introducció teòrica de 30 a 45 min.



♀ a  x ♂ nub(2) st(3)

+ + +

F2

1r) Esquematització de la informació de l’enunciat:

2n) Traducció a nomenclatura genètica:

♀ a/a nub+/nub+ st+/st+ x ♂ a+/a+(Y)  nub/nub st/st

a/a+(Y)  nub+/nub st+/st

Tots fenotip + ⇒ el gen a no està lligat al 
sexe (descartem que a es trobe en el X)

3r) Anàlisi de l’F1:

4t) Anàlisi de l’F2:

La segregació no és de trihibridisme (27:999:333:1) ⇒ no estan en tres 
cromosomes diferents ⇒ “a” no sembla que es trobe en el cromosoma 4

Apareix el doble mutant “a nub” ⇒ no es troben en el mateix 
cromosoma ⇒ “a” no es troba en el crom. 2

No apareix el doble mutant “a st” ⇒ probablement es troben  en el 
mateix cromosoma ⇒ “a” sembla que es troba en el crom. 3

5è) Anàlisi estadística per a descartar o no les dues hipòtesis que se’ns han 
presentat: i) que “a” es trobe en el cr. 3, ii) que “a” es trobe en el cr. 4

a) Indica en quin grup de lligament es troba la mutació
problema “a” i comprova-ho estadísticament.



Si es trobara en el cr. 3, la segregació 
esperada seria 2:1:1

Si es trobara en el cr. 4, la segregació
esperada respecte a st seria 9:3:3:1

Fenotip Observats Esperats

+ + 91 (73+18) 90 (180x1/2)
a + 44 (18+26) 45 (180x1/4)
+ st 45 (36+9) 45

Total: 180

(O-E)2

χ2 = ----------- = 
E

1           1           0
------- +------- + ------- = 0,03 
90       45           45

0,03 << 5,99, que seria el valor màxim que ens permetria no rebutjar la H0.
Per tant, no descartem que es puga trobar en el crom. 3

Fenotip Observats Esperats

+ + 91 (73+18) 101,2590 (180x9/16)
a + 44 (18+26) 33,75 (180x3/16)
+ st 45 (36+9) 33,75
a st 0 11,25 (180x1/16)

Total: 180

(O-E)2

χ2 = ----------- = 
E

19,15 > 7,82, valor màx. per a 3 gl per no rebutjar 
la hipòtesi

Per tant, descartem que es puga trobar en el crom. 4

Conclusió: es troba en el cromosoma 3

L’F1 hauria sigut mutant, per no complementació amb algun dels marcadors.
Explicació: suposem que “a” fora al·lel de “st” (ja que ambdós es troben en el crom. 
3), llavors estaríem encreuant st’/st’ x st/st (ara a la mutació “a” li he posat el nom de 
st’, ja que supòosem que és un al·lel del marcador “st”), de manera que l’F1 seria 
st’/st, és a dir, individus amb les dues còpies del gen mutades, sense cap còpia normal 
que puga donar la funció del gen.

5è) Anàlisi estadística per a descartar o no les dues hipòtesis que se’ns han 
presentat: i) que “a” es trobe en el cr. 3, ii) que “a” es trobe en el cr. 4

b) Què hauria passat si el mutant a localitzar fora al·lel d'un dels mutants
utilitzats com a marcador?



♀ r  x ♂ vw(8) plb(12)

S            F1 x F1

F2

1r) Esquematització de la informació de l’enunciat:

r < S (+)

2n) Traducció a nomenclatura genètica:

♀ r- (Z/W)  vw+/vw+ plb+/plb+ x ♂ S/S (Z/Z) vw/vw plb/plb

r/S (Z/Z)  vw+/vw plb+/plb
S  (Z/W) vw+/vw plb+/plb

• No podem saber si està lligat al sexe o no, perquè 
l’encreuament no s’ha fet amb mascles r x femelles S (al 
revés del que hauríem fet amb Drosophila)

• L’F2 ens dona una segregació semblant a l’esperada per a 
un trihibridisme mendelià ⇒ que els tres gens no estan 
lligats. Com que les femelles no recombinen ⇒ el gen r 
no es troba en el cr. 8 ni en el 12

3r) Anàlisi de l’F1 i  F2:

a) Què podem concloure sobre la localització cromosòmica de la mutació r?

b) En aquest mateix experiment, quines dades ens han faltat tenir en compte per  a 
poder donar una resposta més informativa? Per què?

Ens ha faltat que ens donaren les dades sobre el sexe 
dels individus de l’F2
L’explicació a la diapositiva següent:



♀ r/W x ♂ S/S

r/S  +  S/W (tots sensibles)

Si es trobara en el cromosoma sexual (Z):

Encreuem F1 x F1

r/S  +  r/W  +  S/S  +  S/W
(S)        (R)      (S)         (S)
Tots els individus resistents són 
femelles!  

c) Si hagueren inclòs un marcador del cromosoma 4 i a l’F2 ens haguera eixit: cap
individu resistent amb la mutació marcadora, 62 sensibles amb la mutació
marcadora, 140 normals (sensibles sense el marcador) i 72 resistents (sense el
marcador). Què podries concloure? (Fonamenta la resposta amb anàlisi de la khi2).

Absència del doble mutant r m4 ⇒ (suggereix) que r es troba en el crom. 4
Hem de contrastar les H0 de 2:1:1 davant de 9:3:3:1

Si es trobara en el cr. 4, la segregació esperada seria 2:1:1

Fenotip Observats Esperats

+ + 140 137    (274x1/2)
r + 72 68,5 (274x1/4)
+ m4 62 68,5

Total: 274 χ2 =  0,86  << 5,99 ⇒ no es rebutja
gl=2            

Si es trobara en un cr. ≠ 4, la segregació esperada seria 9:3:3:1

Fenotip Observats Esperats

+ + 140 155    (274x9/16)
r + 72 51   (274x3/16)
+ m4 62                              51
r m4 0 17  (274x1/16)

Total: 274 χ2 =  28,9  > 7,82 ⇒ es rebutja
gl=3            



♀ sh b(II) p(III)  x ♂ + + +

♂ + + +  x ♀ sh b p

F2

1r) Esquematització de la informació de l’enunciat:

sh < sh+

2n) Traducció a nomenclatura genètica:

♀ sh/sh b/b  p/p x ♂ sh+/sh+ b+/b+ p+/p+

♂ sh/sh+ b/b+ p/p+  x  ♀ sh/sh b/b  p/p 

Tots fenotip + ⇒ sh no està lligat al sexe 
(descartem que sh es trobe en el X)

3r) Anàlisi de l’F1:



4t) Anàlisi de l’F2:

La segregació no és de trihibridisme d’encreuament prova (1/8 vuit vegades) ⇒ no es troben en tres cromosomes diferents ⇒ sh està lligat amb algun dels 
marcadors.

Vegem la segregació dos a dos:

sh i p:     ¼ + + :  ¼ + p : ¼ sh + : ¼ sh p     ⇒ segregació independent ⇒ sh no es troba en el cromosoma III 

sh i b:    ½ + +  :  ½ sh b p     ⇒ estan completament lligats perquè els mascles no recombinen  ⇒ sh es troba en el cromosoma II 

♀ sh/sh+ b/b+ p/p+  x ♂ sh/sh b/b  p/p 

+ + +
+ + p
sh b +
sh b p

+ b +
sh + +
+ b p
sh + p

85%

15%

Els resultats s’expliquen perquè en aquest cas sí que hi ha hagut recombinació. 
La informació que podem deduir és que sh i b es troben a 15 um



♀ a  x ♂ m

+ +

1r) Esquematització de la informació de l’enunciat. 
Per a cada encreuament:

F2

Tots fenotip + ⇒ el a no està lligat al sexe 
(descartem que a es trobe en el X)

2n) Anàlisi de l’F1:

3r) Anàlisi de l’ F2:

Si no estigueren lligats esperaríem una segregació de dihibridisme 
(9:3:3:1). El marcador m2 és l’únic que presenta una desviació 
considerable d’aquestes proporcions  ⇒ el a sembla que es troba en el 
crom. 2

La H0 és que no es desvia de 9:3:3:1:

χ2 =  15,9  > 7,82 ⇒ es rebutja que segregue independentment de m2
gl=3            



Encreuaria femelles mutants amb mascles salvatges per 
veure si en l’F1 apareixerien diferències entre sexes

si en el X si  autosòmic

♀ r/r x ♂ +/+   o bé +/Y
Nota sobre la nomenclatura: Els dos X junts significa que estan 
fusionats i el subíndex indica el locus yellow i el superíndex el rosat. 
L’absència de sub- o superíndex indica l’al·lel normal

♂ Xr/Y x ♀ yXXy / Y

si en el X si en un autosoma
F1

♀ normals r/+
♂ mutants r/Y

tots normals r/+

♂ Xr/Y⇒ ulls rosats
♀ yXXy / Y ⇒ cos groc
(les altres combinacions són letals)

♂ r/r X/Y x ♀+/+ yXXy / Y

♂ r/+ X/Y⇒ normals
♀ r/+ yXXy / Y ⇒ cos groc
(les altres combinacions són letals)

♂ \♀ yXXy Y

Xr Xr/Y

Y yXXy / Y 

♂ \♀ r yXXy + Y

r  X                               r/+  X/Y

r  Y r/+  yXXy / Y 



a) 1/16 = 6,25% a/a +/+  x  +/+  m/m

9/16 + + : 3/16 + m : 3/16 a +  : 1/16 a m

b) 0% a + / a +  x  + m / + m

1/2 + + : 1/4 + m : 1/4 a +

a/+  +/m  x  a/+  +/m 

a + / + m  x  a + / + m

c) 0,25% a + / a +  x  + m / + m

a + / + m  x  a + / + m

NR NR R R = 0,05

♂ \♀ a + + m + + a m

No 
rec.

a +

No 
rec.

+ m

Rec. + +

R=0,05 a m am/am

rec. = 0,10

rec. = 0,10

L’única combinació que produeix el doble 
mutant; frec.= 0,05 x 0,05 = 0,025

d) tota l’F1 i F2 ( F3 …) mutant
(no hi ha al·lel salvatge en aquest locus)

a / a  x  a’ / a’

a / a’



e) 3/16 = 18,75% A/A  +/+  x  +/+  m/m

9/16 A + : 3/16 A m : 3/16 + +  : 1/16 + m

A/+  +/m  x  A/+  +/m A > a+

m+ > m



♀ Z/W S al(5) cr(7) x ♂ Z/Z R al+ cr+

♂ Sor Spi
♀ Ror Spi

F2

1r) Esquematització de la informació de l’enunciat:

a) Es pot concloure alguna cosa sobre la localització cromosòmica de la 
mutació rof?

♀ sor / W x ♂ ror / ror

♂ sor / ror =  S  ⇒ la resist. a org és recessiva 
♀ ror / W    =  R ⇒ la resist. Es troba en el crom. Z 

b) I de la mutació rpi? Des del punt de vista qualitatiu, en què et bases?

Com que no apareix, en l’F2, el doble mutant rpi al ⇒ la res. a pir es troba 
en el cromosoma 5



c) Comprova la teua hipòtesi del punt anterior quantitativament i comprova-la estadísticament mitjançant l’anàlisi de la khi2.

Si es trobara en el cr. 5, la segregació esperada en l’ F2 seria 2:1:1

Fenotip Observats Esperats

S al+ 360 360 (720x1/2)
S al 184 180 (720x1/4)
R al+ 176 180

Total: 720 χ2 =  0,178  << 5,99 ⇒ no es rebutja
gl=2            

♀ s al / s al x ♂ r al+ / r al+

s al / r al+ (tots sensibles)

Encreuem F1 x F1

F2

Si es trobara en un cr. ≠ 5, la segregació esperada en l’F2 seria 9:3:3:1

Fenotip Observats Esperats

S al+ 360 405 (720x9/16)
S al 184 135 (720x3/16)
R al+ 176 135
R al 0 45  (720x1/16)

Total: 720

χ2 =  80,2  > 7,82 ⇒ es rebutja
gl=3            

♀ s/s  al/al x ♂ r/r  al+/al+

s/r   al/al+ (tots sensibles)

Encreuem F1 x F1

F2



d) Suposa que ens porten al laboratori dues soques resistents als piretroides obtingudes d’individus capturats en diferents llocs de la Comunitat Valenciana
(soca R2 i soca R3, la resistència de les quals és deguda a al·lels recessius). La primera cosa que vam fer va ser encreuar individus mascles de cadascuna de les
noves soques amb femelles de la nostra soca original (resistent als dos insecticides). En el cas de la soca R2, l’F1 va ser resistent als piretroides, però no als
organofosforats. En el cas de la soca R3, tota l’F1 va ser sensible als dos insecticides. Què podries concloure sobre la localització cromosòmica d’aquestes
dues noves mutacions?

♂ R2 x ♀ ror / W rpi / rpi

Rpi Sor ⇒ no complementen 
per a la res. a piretroides
⇒ són mutacions al·lèliques
⇒ crom. 5

♂ R3 x ♀ ror / W rpi / rpi

S ⇒ complementen per a les 
dues resistències
⇒ no són mutacions al·lèliques
Pels sexes iguals ⇒ no es trona 
en el crom. Z



SELECCIÓ DE PROBLEMES DEL TEMA 7
RESOLTS

• Classe elaborada per a la docència en línia per a situacions 
excepcionals; no es pretén que puga substituir a una classe 
presencial, però sí ser un substitut d’ella quan aquesta no puga
realitzar-se

• Aquests problemes serien els que es farien en dues sessions d’hora i 
mitja, precedits per una introducció teòrica de 30 a 45 min.



La pregunta és adient, ja que no sabem la fase de lligament 
en la que es troben els dos loci dels parentals de la 
generació I

D > d
m codominants

En el supòsit que els dos loci estigueren lligats:

Per a I-1, si la fase fóra D m2/ d m1 (és a dir, l ‘al·lel D al 
mateix cromosoma que el marcador m2 i l’al·lel d amb el 
m1 al cromosoma homòleg) :
Els 5 descendents de la generació II serien recombinants

Tanmateix, si la fase fóra D m1 / d m2, llavors cap dels 
fills seria recombinant.

Com no sabem la fase de lligament en la que es troben 
els dos loci heterozigòtics en el parental I-1, la resposta 
és:

CAP



m1,m2 m3,m3

m2,m3 m1,m3 m1,m3 m1,m3 m1,m3m3,m4 m1,m2 m2,m3m1,m3

m3,m3m3,m3 m1,m1 m1,m3 m1,m2 m2,m3 m1,m3m3,m4

m3,m4 m3,m4

Ara sí que podem saber-ho, ja que podem deduir la fase de lligament en la 
que es troben els dos loci en los individus de la generació II. El m3 només pot 
vindre de la mare junt amb l’al·lel d. El pare passarà m1 o m2 i l’al·lel D o el d 
(segons els descendents presenten o no la malaltia, respectivament):

II-1: d m2 / d m3  
II-2, II-4, II-7 i II-8: D m1 / d m3

Per tant, la generació III serà, en cas de lligament:

III-2: D m3 / d m3   ⇒ recombinant 
III-3: d m3 / d m3   ⇒ no recombinant
III-4: D m1 / d m1   ⇒ no recombinant
III-5: D m1 / d m3 o bé, D m3 / d m1   ⇒ No es pot saber
III-6: d m2 / d m1 ⇒ recombinant
III-7: D m3 / d m2  ⇒ recombinant
III-8: D m1 / d m3   ⇒ no recombinantEls únics individus que podem tenir en compte per al càlcul de l’FR són els 

que sabem amb absoluta certesa si podrien ser o no recombinants, en cas 
d’existir lligament.
La generació II no la podem tenir en compte; l’individu III-5 tampoc, i els de 
la generació IV tampoc, ja que la mare és homozigòtica per al locus del 
marcador (D m3 / d m3) i no podem distingir si passa l’al·lel D junt amb m3 
per recombinació o sense recombinació.
Per tant:

FR = 3 / 6 = 0,5

z = log10 = log10 1 =  0
P per a una FR = 0,5 (l’observada) 

P per a una FR = 0,5 (si no haguera llig.)

Aquest valor de zero ens indica que hi ha la mateixa probabilitat de 
lligament que de segregació independent



a) Determina la fase de lligament entre el locus de la malaltia i
el locus marcador en el mascle afectat de la generació II.

La fase és D 1 / d 2  doncs l’al·lel D només pot passar-lo 
el pare junt amb l’al·lel 1, ja siga o no, per 
recombinació (no ens importa). I la mare només pot 
passar el d junt amb el 2.

b) Vista la meiosi que es va produir en la descendència de la
generació III, quina és la freqüència de recombinació entre el
locus marcador i el de la malaltia?

Com els al·lels 1 i 2 només poden venir del home II-1 i la fase 
és D 1 / d 2 , tots els descendents afectats que porten l’al·lel 1 i 
els no afectats que porten l’al·lel 2 seran “No Recombinants”.
Per tant: els únics recombinants seran el III-5 i el III-7
FR = 2 / 8 = 0,25



c) Calcula la puntuació LOD per a la freqüència de recombinació trobada.

z = log10 = log10 =  log10 2,85  =  0,45 (encara que > 0, molt baix indicació de lligament)
P per a una FR = 0,25 (l’observada)                       (0,25/2)2 x (0,75/2)6

P per a una FR = 0,5 (si no hi haguera llig.)                       (0,5/2)8

El numerador de l’expresió de z es refereix a la probabilitat de trobar aquest determinat genotip de cadascun dels descendents
en el cas de lligament, a aquesta FR. 
El mateix per al denominador, en el cas de segregació independent.

Probl. d’aparició de cada rec.

Probl. d’aparició de cada individu amb dit genotip en el cas de segregació independent

Nombre de rec. Nombre de no rec.

Probl.  d’aparició de cada no rec.

Nombre total d’individus



RFLP, perquè ens diuen que es fa 
servir un enzim de restricció (PstI) seguit d’hibridació amb sondes

Amb la sonda PX17 s’observen dos al·lels, un correspon a la banda lenta 
(de 5 kb) i l’altre amb la banda ràpida (de 3 kb). Esquema:

sonda

5 kb

3 kb

Amb la sonda PX22 s’observen també dos al·lels, un correspon a la 
banda lenta (de 7 kb) i l’altre amb les dues bandes ràpides (de 4 i 3 kb). 
Esquema:

sonda

7 kb

4+3 kb

La sonda PX17 només hibrida amb un fragment per a cada al·lel En aquest cas, la sonda hibrida amb un fragment per a l’al·lel de 7 kb i 
amb dos fragments per a l’altre al·lel



Amb les fletxes s’indica com es corresponen els resultats del Southern blot amb cadascun dels individus del pedigrí
Per buscar la possible co-segregació del locus de la malaltia (D = al·lel dominant mutant; d = al·lel normal sa) amb el dels 
marcadors, assignarem el genotip per a cadascun dels individus del pedigrí.
Als individus malalts el genotip és Dd i als sans dd.
Com no sabem la fase de lligament dels parentals (generació I), no podem saber si els de la generació II són recombinants o 
no. Per tant, només podem fer servir les dades de la generació III, perquè la fase de l’individu II-7 sí la podem saber.

Per a la sonda PX17:

D/d 5/3       d/d 3/3

D5/d3 

d3/d5         d3/d5            D5/d5          d3/d5       D3/d5        d5/d5 

d/d 5/5

A cada genotip, l’al·lel de 
l’esquerra correspon al pare i el 
de la dreta a la mare

D5/d5         d3/d5            D5/d5          d3/d5      D5/d5 

Els únics possibles 
recombinants

FR = 2/11 =  0,18



D/d 7/n       d/d n/n

D7/dn

d7/d7         dn/d7            Dn/d7          dn/d7       Dn/d7        d7/d7 

d/d 7/7

A cada genotip, l’al·lel de 
l’esquerra correspon al pare i el 
de la dreta a la mare

D7/d7         d7/d7            D7/d7          dn/d7      D7/d7 

Els possibles recombinants

FR = 5/11 =  0,45

Per a la sonda PX22 (per abreviar, anomenarem 7 a l’al·lel de la banda de 7 kb i n a l’al·lel de les dues bandes):

RESPOSTA: És molt més probable que el locus marcador revelat per la sonda PX17 estiga lligat al gen de la 
malaltia, que ho estiga l’altre locus (PX22)



A la família de l’esquerra, tots els membres afectats han heretat l’al·lel 4 del progenitor i cap dels sans ho ha fet. Per tant, SÍ sembla que el marcador 
estiga lligat a la malaltia.
A la família de la dreta passa el mateix amb l’al·lel 6 de la progenitora. Doncs, TAMBÉ sembla que estiguen lligats.

A la família de l’esquerra, l’al·lel 4. 
A la família de la dreta, l’al·lel 6.

Tenim que calcular el valor LOD. En ambues famílies, de suposar lligament, la FR = 0 (no hi hauria recombinants). Per tant, la Frec. de No rec. = 1.
Com no sabem la fase de lligament del parental de la generació I, però sí podem deduir-la en el cas de l’individu afectat de la generació II, farem servir els 
resultats dels membres de la generació III per fer els càlculs.



z = log10 = log10 32  =  1,5
(1/2)5

(0,5/2)5

Probl. d’aparició
de cada no rec.

Probl. d’aparició de cada individu amb dit 
genotip en el cas de segr. independent

Nombre de no rec.

Nombre total d’indiv.

Per a la família de l’esquerra: Per a la família de la dreta:

Encara que per a ambdues famílies el valor de LOD és > 0, no supera el valor de 3 i, per tant, és insuficient per demostrar lligament.
Tanmateix, com els loci en ambdues famílies són el mateix, podem ajuntar les dades i obtindre un valor global sumant els valors 
independents per a cada família:

z global =  z(fam. es.) + z(fam. dre.) = 1,5 + 1,8 = 3,3 > 3     Per tant, això es considerarà una demostració provada de lligament 
entre ambdós loci.

z = log10 = log10 64  =  1,8
(1/2)6

(0,5/2)6

Probl. d’aparició
de cada no rec.

Probl. d’aparició de cada individu amb dit 
genotip en el cas de segr. independent

Nombre de no rec.

Nombre total d’indiv.



FR = 0,1 ⇒ el valor de z és màxim i > 3, per la qual cosa queda demostrat que ambdós loci estan lligats i que la probabilitat de lligament és 3162 (= antilog
3,5) vegades més alta que la de no lligament. La distància entre el marcador i el gen es del voltant de 10 cM. 

Per a FR > 0,1 i < 0,1 la z disminueix, doncs ens estem allunyant de la distància a la que es troben lligats els dos loci.

Per a FR = 0,5 la z és de zero, ja que el numerador i el denominador de l’ecuació coincideixen, tal i como s’ha vist al problema 1.

Per a FR = 0 el numerador seria zero, i el log 0 = -∞ . Explicació: el numerador seria zero perquè, assumint una FR 0 = significa que no es poden donar 
recombinants. Com, en el suposat estudi del pedigrí sí ens han aparegut recombinants (d’altra manera no ens hagueren donat la distància de 10 um com la 
més aproximada entre els dos loci), en el numerador, la probabilitat de que aparega cadascun de dits recombinants és de zero. La qual cosa, multiplicada 
por qualsevol altre número, ens dona un valor de zero per al numerador.



a) Dibuixa una genealogia per a aquesta família i 
determina les distàncies de mapa implicades. 

b) Calcula la puntuació lod per determinar el grau de fiabilitat de la distància
estimada.

1º) Podem
saber la fase 

de lligam.

2º) I deduir que 
aquests són els 
recombinants

3º) FR = 2 / 10 = 0,2 ⇒ D = 20 um

En el supòsit que estigueren lligats:

P per a cada individu rec. = 0,2/2 
P per a cada individu no rec. = 0,8/2 

Si es donés segr. independent:    P per a cada individu = 0,5/2 

z = log10 = log10 =  log10 6,872  =  0,84 (encara que > 0, molt baixa indicació de lligament)
P per a una FR = 0,2 (l’observada) (0,2/2)2 x (0,8/2)8

P per a una Fr = 0,5 (si no hi haguera llig.)                             (0,5/2)10



S’ha de buscar la coincidència en el patró d’aparició de certa activitat enzimàtica amb la presència d’un determinat cromosoma:

Gen que codifica l’enzim cromosoma
glutatió reductasa 8
malat deshidrogenasa 2
adenosina deaminasa 20
galactoquinasa 17
hexosaminidasa 5



S’ha de buscar la coincidència en el patró d’aparició de certa 
activitat enzimàtica amb la presència d’un determinat cromosoma 
o braç del mateix.

L’única diferència amb el problema anterior, aquí s’ha de 
considerar tant la presència com l’absència d’un dels braços de 
certs cromosomes.

Vejam el primer enzim: la sulfatasa esteròidea.

El patró enzimàtic coincideix amb el del cromosoma X, sempre i 
quan prenguem la q de la línia cel·lular E com un signe – i la p de 
la línia cel·lular F com un signe +. És a dir, el locus per a dit enzim 
es trobaria al cromosoma X al braç curt (p).

Fent el mateix raonament per als demés loci, el resultat és:

Identifica el cromosoma portador de cada locus enzimàtic. Quan
siga possible, identifica el braç cromosòmic.

enzim Crom. Braç

sulfatasa esteroidea X p

fosfoglucomutasa-3 6 q

esterasa D 13 q

fosfofructoquinasa 21 ?

amilasa 1 p

galactoquinasa 17 q



SELECCIÓ DE PROBLEMES DEL TEMA 8
RESOLTS

• Classe elaborada per a la docència en línia per a situacions 
excepcionals. No es pretén que puga substituir una classe presencial, 
però sí substituir-la quan aquesta no es puga realitzar.

• Aquests problemes es farien en dues sessions d’una hora i mitja, 
precedits d’una introducció teòrica de 30 a 45 min.



1r) Busquem primerament quin fragment del mapa 
correspon a la sonda. Ha de ser un fragment de 3 kb 
produït pel tall de E i P:

sonda

Nota: Tot i que una digestió completa amb E i P 
produiria, en aquesta zona del mapa, fragments de 2 
kb (1,2+0,8) i 1 kb (0,5+0,5), una digestió parcial sí que 
produiria el fragment de 3 kb (1,2+0,8+0,5+0,5), el 
qual podríem separar i marcar per a fer-lo servir com a 
sonda.

2n) La sonda visualitzarà qualsevol fragment de 
restricció amb el quals tinga alguna zona 
complementària amb què hibridar.



3r) Les bandes observades serien les que segueixen i correspondrien als fragments següents:

Digestió Bandes observades

Eco RI 6,0 + 2,0

Bam HI 7,5 + 6,5

Hind III 4,8 + 4,2

Pst I 10,0

Eco RI + Bam HI 5,5 + 2,0 + 0,5

Eco RI + Hind III 4,0 + 1,2 + 0,8

Eco RI + Pst I 2,0 + 1,0

Bam HI + Hind III 4,2 + 3,5 +1,3

Bam HI + Pst I 7,5 + 0,5

Hind III + Pst I 4,2 + 1,8

sonda

1,2+0,8               0,5+0,5+3+2

2+3+1,2+0,8+0,5                         0,5+3+2+1

3+1,2                     0,8+0,5+0,5+3

2+2+3+1,2+0,8+0,5+0,5

1,2+0,8   0,5             0,5+3+2

1,2    0,8        0,5+0,5+3

1,2+0,8   0,5+0,5

3+1,2         0,8+0,5          0,5+3

2+3+1,2+0,8+0,5            0,5

3+1,2          0,8+0,5+0,5



Restricció 2. El cromosoma lineal d’un fag es va sotmetre a digestions
senzilles i dobles amb els següents enzims de restricció: EcoRI (E),
BamHI (B), HindIII (H). Construeix el mapa de restricció del fag amb els
fragments (en kb) de restricció obtinguts que s’indiquen en la taula
següent.

1r) Comprovarem que tots els fragments sumen el mateix total (per si hi ha alguna 
banda que continga dos fragments diferents de la mateixa mida o per si alguna 
banda se n’ha eixit del gel perquè té una mida petita).

16          16        16         16           16           11

Això ens descobreix 
que la banda de 5 kb 
realment conté dos 
fragments diferents.

Això significa que el fragment de 3 kb de les digestions senzilles no es genera 
per l’acció dels dos enzims, sinó per l’acció únicament de E. 
El mateix passa amb els fragments de 4 kb i 2 kb, que es generen només per 
l’acció de H, i el de 7 kb, que es genera només per l’acció de B.
La resta de fragments de les digestions dobles són fragments generats pels 
dos enzims. 
Exemple per als fragments de la digestió doble E+B: Els fragments generats 
seran  B-7-B, E-6-B i E-3-E (el número significa la llargària del fragment i les 
lletres, els llocs de tall a cada extrem)

2n) Identificarem els fragments que apareixen simultàniament en les 
digestions senzilles i en les digestions dobles.

+5



3r) Finalment, relacionarem els fragments de les digestions senzilles amb combinacions de fragments de les digestions dobles per tal de 
determinar com es tallen els fragments de les digestions senzilles si hi afegim el segon enzim.

+5
Prenguem com a exemple la informació que ens proporciona l’anàlisi de la 
doble digestió B+H: significa que el fragment de 10 kb generat per la sola 
acció de H (H-10-H) es talla per la meitat amb B (H-5-B i B-5-H), que el B-9-B 
és tallat per H i dona lloc a B-5-H i H-4-B (o B-4-H i H-5-B, l’ordre no ens 
afectarà el mapa), i el B-7-B dona lloc a B-5-H i H-2-B. 

4t) Amb la informació obtinguda fins ara, ja podem començar a realitzar el mapa. Començarem per un dels enzims que ens haja generat 
menys fragments, per exemple, E: E

3                                              13
Nota 1: L’orientació dels fragments (quin està a l’esquerra i quin a la dreta) no té cap rellevància, ja que depèn de com estiguem visualitzant el mapa, des 
de davant o des de darrere (de la pissarra, per exemple).
Nota 2: Si fora un cromosoma circular, els extrems serien llocs de restricció E. Com que és lineal, els extrems fan el paper de “comodí” (és com si foren un 
lloc de tall per a tots els enzims).

5è) Al mapa anterior hi afegirem un segon enzim. Prendrem la informació de la combinació E amb l’enzim que ens genere menys 
fragments, en el nostre cas el B (7+6+3). Com que sabem que el fragment de 3 kb és E-3-E, llavors el de 13 kB s’haurà tallat en 7+6. Però 
ací tenim dues possibilitats:

E                              B

E                                    B
3                          6                                     7

3                              7                                  6



E                              B

3                          6                                     7

E                                    B

3                              7                                  6

6è) Amb la informació de la digestió senzilla de B es resol el dubte (B genera fragments de 9 kb i de 7 kb).

9                                                 7 10                                               6  

Es descarta aquesta possibilitat
7è) Ara introduirem el tercer enzim. Recordem les pistes que tenim:

+5

Amb el mapa amb les posicions de E i B fixades, fent ús de la informació de les digestions E+H i B+H arribem a:

E      H                        B                   H

3             1             5                       5                   2

4                                  10                              2
Que per a H donaria els fragments:

Solució

+5

Nota: Al final del procés és aconsellable confirmar la concordança de les distàncies obtingudes amb les de la taula original.



Restricció 4. Mapa de restricció del gen de la β-globina de conill utilitzant la tècnica d’hibridació de tipus Southern.
El DNA total de conill es va sotmetre a successives digestions senzilles i dobles amb diferents endonucleases de restricció 

(EcoRI, PstI, KpnI i BglII). Els productes resultants de les digestions es van fer córrer en gels d’agarosa per separar els fragments obtinguts 
en funció de la mida. Després d’una transferència de tipus Southern a un filtre, on es va fixar i es va hibridar amb una sonda radioactiva (un 
fragment BglII - BglII d’1,6 kb que conté part del gen de la β-globina de conill). Les mides dels fragments reconeguts per la sonda es van 
calcular per comparació amb una digestió control que genera fragments de mida coneguda i els resultats obtinguts van ser els següents (Nota: 
els fragments menors de 150 pb, no va ser possible detectar-los):

a) A partir d’aquestes dades, elabora el mapa dels llocs de restricció 
indicats de la regió del gen de la β-globina de conill.

1r) Com que fem servir una sonda, els fragments no han de sumar necessàriament el mateix en les diferents digestions (però sí que ens diuen que les 
bandes menors de 150 kb no es poden detectar).

3r) Identificarem els fragments que apareixen simultàniament en les digestions senzilles i en les digestions dobles.

La banda de 0,8 kb és 
un fragment E-0,8-E

4t) No hem pogut relacionar cap fragment de les digestions senzilles amb combinacions de fragments de les digestions dobles.

2n) Identificarem el fragment que coincideix amb la sonda:                fragment B-1,6-B.



5è) Quan es fan servir sondes, el mapa es comença amb l’enzim o enzims que generen la sonda:

6è) Seguirem amb una combinació d’enzims que incloga el que genera la sonda. En aquest cas, només podem prendre la digestió doble
E+B, que genera un fragment d’1,5 kb. Això significa que E ha tallat el fragment B-1,6.B, però on està el fragment que falta?

Com que és < 1,5 kb, aquest fragment (1,6 - 1,5 = 0,1 kb) no es detecta. Situarem el lloc E dins del fragment B-1,6-B (l’orientació no 
importa, però la que escollim decidirà l’orientació del mapa final).

B                               B

B                          E   B 

sonda

1,6

1,5       0,1  

7è) Continuarem amb la informació d’aquest segon enzim per a situar el seus llocs de tall. 
La digestió senzilla de E genera dos fragments, un de 2,6 kb i un altre de 0,8 kb. A partir del tall de E dins de la sonda, hem de situar els dos llocs extra de E, 
un a la dreta i un altre a l’esquerra (altrament, la sonda no el detectaria). Se’ns pot presentar el dubte de quin va a cada costat. Tanmateix, en el nostre cas 
només hi ha una possibilitat:

Si haguérem escollit l’altra opció (el fragment de 0,8 kb a l’esquerra), el lloc de tall hauria caigut dins de la sonda i s’haurien generat tres bandes.

E                       B                          E   B        E           

1,1                      1,5         0,1  0,7          

2,6                              0,8
Els fragments de la digestió senzilla de E serien:



8è) Afegirem la informació del tercer enzim. L’opció més informativa és utilitzar la digestió doble E+K (bandes de 2,5 i 0,8 kb), ja que ens 
relaciona aquest tercer enzim amb llocs de restricció ja situats. Atès que la banda de 0,8 kb correspon a un fragment E-0,8-E, la situació 
de l’altre fragment no pot ser altra que a l’esquerra:

E     K                  B                       E   B         E            

0,1         1                     1,5          0,1  0,7          

2,5                        0,8
Els fragments de la digestió doble E+K serien:

9è) Ara farem servir la informació de la digestió senzilla de K per a situar el seu altre lloc de restricció a l’altre costat de la sonda. Com 
que el fragment generat és de 5,1 kb, només ens queda el fet de sumar i restar per situar el seu lloc de tall:

El fragment de la digestió senzilla de K seria:

E      K                  B                       E   B        E             K                      

0,1           1                   1,5         0,1  0,7          1,8          

5,1

Solució

Ens queda la segona part del problema.



b) Es va utilitzar un enzim addicional (PstI) i s’obtingué la informació que es mostra en la taula següent. Amb aquestes dades, inclou en 
el mapa els llocs de restricció per a aquest nou enzim.

10è) Escollirem la informació de la digestió doble E+P per enllaçar els llocs de P amb els ja coneguts de E. A més, un dels fragments (el de 
0,8 kb) ja el tenim situat:

Problema: Si situem el lloc P dins de la sonda, no solament es generaran els dos fragments 1,3 i 08 kb, sinó que es generaran 3 fragments 
detectables per la sonda, ja que a l’esquerra del lloc P hi hauria un fragment que hibridaria amb la sonda. 
La resposta a aquesta paradoxa aparent és que aquest fragment sí que es produeix, però casualment és també d’1,3 kb:

E      K                  B     P                E   B        E              K                      

0,1           1         0,2         1,3     0,1  0,7          1,8               

1,3            0,8
Els fragments de la digestió doble E+P serien:

E      K                  B     P                E   B        E              K                      

0,1           1         0,2         1,3     0,1  0,7          1,8               

1,3                    1,3            0,8
Els fragments de la digestió doble E+P realment serien:

1,2                                      3,9          
I els de la digestió doble K+P serien:



11è) Ara només ens queda situar els llocs P, a dreta i esquerra de la sonda, a partir de la dada de la digestió senzilla de P, que genera una 
banda de 6,3 kb. 

Com que el lloc P que hem situat en el mapa talla dins de la sonda, la sonda hibridarà amb dos fragments: un que es genere a l’esquerra 
del lloc P i l’altre que es genere a la dreta. Com que només hi ha una banda, la banda conté dos fragments diferents amb la mateixa 
mida:

P E      K                  B     P                E   B        E                K                      P

5 0,1           1         0,2         1,3     0,1  0,7          1,8               2,4

6,3                                                                               6,3            

Els fragments de la digestió senzilla amb P realment serien:

Solució

Nota: Al final del procés és aconsellable confirmar la concordança de les distàncies obtingudes amb les distàncies de la taula 
original.



Restricció 9. Tenim un fragment de DNA de Drosophila de 8,7 kb clonat en el lloc XbaI del plasmidi pUC18 (2.7 kb), i volem saber el seu mapa de
restricció. Amb aquesta finalitat, vam utilitzar les digestions simples i dobles amb altres dos enzims, EcoRI i HindIII que també tallen al lloc de clonatge
múltiple de pUC18. Les mides en quilobases dels fragments obtinguts en aquestes digestions són les que segueixen:

a) Construeix el mapa de restricció del DNA plasmídic recombinant.
b) Calcula la mida dels fragments de restricció obtinguts en les digestions dobles EcoRI/XbaI i HindIII/XbaI.
c) Es transfereix el DNA, sotmès a restricció, a un filtre per mitjà de la tècnica de Southern blot, i s’utilitza com a sonda el fragment EcoRI de 2,9 kb.

Quins fragments hibridaran amb les digestions següents: EcoRI, HindIII, EcoRI/HindIII, EcoRI/XbaI i HindIII/XbaI?

EcoRI HindIII EcoRI+HindIII

    8.5    4.7   4.5 
    2.9    4.4   2.7 
      2.3   2.3 

1.7 
0.2 

1r) Comprovarem que tots els fragments sumen el mateix total (tots sumen 11,4 kb = 8,7 + 2,7).

2n) Identificarem els fragments que apareixen simultàniament en les digestions senzilles i en les digestions dobles (el H-2,3-H).

3r) Relacionarem els fragments de les digestions senzilles amb combinacions de fragments de les digestions dobles:

Alliberament del vector
+
+



a) Construeix el mapa de restricció del DNA plasmídic recombinant.

Quina informació ens aporta l’enunciat?

 Insert de 8,7 kb clonat en XbaI de pUC18 (2,7 kb) 
[ja sabem que XbaI es troba a ambdós costats de l’insert]

 EcoRI i HindIII també tallen al lloc de clonatge múltiple

X/E X/H

2,7

8,7

4t) A partir d’aquesta informació podem començar el mapa:

Nota: De moment, ens oblidem dels llocs XbaI. Els 
incorporarem al mapa al final del procés.



E

8,5

 Ja hem localitzat la ubicació d’un lloc E.

 La informació de la digestió senzilla E ens condueix a 
dues possibilitats, que segurament es resoldrien més 
endavant:

2,9

E

E

8,5

2,9 E

X/E X/H

2,7

8,7

 Tanmateix, si prenem la informació sobre la digestió senzilla H, junt amb la 
informació de la digestió doble, ens condueix a una sola possibilitat.

opción a) opción b)

EcoRI HindIII EcoRI+HindIII

    8.5    4.7   4.5 
    2.9    4.4   2.7 
      2.3   2.3 

1.7 
0.2 

vector
+
+



 5è) El fet que el fragment de 4,4 kb continga el vector i que el 
fragment de 2,3 és un H-2,3-H ens condueix a una sola 
possibilitat de situar els llocs H:

EcoRI HindIII EcoRI+HindIII

    8.5    4.7   4.5 
    2.9    4.4   2.7 
      2.3   2.3 

1.7 
0.2 

vector
+
+

2,7 H

2,3
H

H

4,7

E

1,7

 6è) Ara ja podem situar, sense ambigüitat, el lloc E que faltava, que ha de generar un fragment de 0,2 kb i un de 4,5kb a 
partir del fragment H-4,7-H.

2,7 H

2,3
H

H

4,5

E
E

0,21,7
Solució

Nota: Al final del procés és aconsellable confirmar la concordança de les distàncies obtingudes amb les distàncies de la taula 
original.



b) Calcula la mida dels fragments de restricció obtinguts en les digestions dobles EcoRI/XbaI i HindIII/XbaI.

2,7 H

2,3
H

H

4,5

E
E

0,21,7

 A partir del mapa que acabem de confeccionar, només hem d’afegir-hi els llocs 
XbaI, la ubicació dels quals coneixíem des del principi.

2,7
H/X

2,3
H

H

4,5

E/X
E

0,21,7

+ XbaI

EcoRI/XbaI HindIII/XbaI
8,5 4,7
2,7 2,7
0,2 2,3

1,7

Solució



2,7
H/X

2,3
H

H

4,5

E/X E
0,21,7

c) Es transfereix el DNA, sotmès a restricció, a un filtre per mitjà de la tècnica de Southern blot, i s’utilitza com a
sonda el fragment EcoRI de 2,9 kb. Quins fragments hibridaran amb les digestions següents: EcoRI, HindIII,
EcoRI/HindIII, EcoRI/XbaI i HindIII/XbaI?

 Fragments que hibriden amb la sonda:
E: 2,9
H: 4,7 i 4,4
E + H: 2,7 i 0,2
E + X: 2,7 i 0,2
H + X: 2,7 i 4,7

MW (kb) EcoRI HindIII E + H E + X H + X

10

8

6

4

2

0.2

Fragments que es veurien en un gel

Els fragments que hibridarien amb la sonda s’indiquen en roig.

Solució



Restricció 10. Volem obtenir el mapa de restricció d’un plasmidi de 
2,7 kb que porta inserit un fragment de 8,3 kb. Vam realitzar 
digestions simples i dobles amb tres enzims de restricció (A, B i C) i 
vam obtenir els fragments següents (en kb):

Enzims A B C A+B A+C B+C

6.8* 5.3 8.2* 4.1 4.2 5.2*

4.2 5.2* 2.8 2.7* 2.8 2.8

0.5 2.5 2.7* 2.5

1.2 1.3 0.5

0.5

NOTA: Per facilitar l’elaboració del mapa s’ha indicat amb un * el fragment 
que en cada digestió conté el vector de 2,7 kb.

1r) Comprovarem que tots els fragments sumen el mateix total i, per tant, que no hi ha cap banda que continga dos fragments diferents ni que s’ha perdut cap 
fragment per la seua mida.

Enzims A B C A+B A+C B+C

6,8* 5,3 8,2* 4,1 4,2 5,2*

4,2 5,2* 2,8 2,7* 2,8 2,8

0,5 2,5 2,7* 2,5

1,2 1,3 0,5

0,5

11         11          11        11          11           11



Enzims A B C A+B A+C B+C

6.8* 5.3 8.2* 4.1 4.2 5.2*

4.2 5.2* 2.8 2.7* 2.8 2.8

0.5 2.5 2.7* 2.5

1.2 1.3 0.5

0.5

3r) Relacionarem els fragments de les digestions senzilles amb 
combinacions de fragments de les digestions dobles.

Enzims A B C A+B A+C B+C

6.8* 5.3 8.2* 4.1 4.2 5.2*

4.2 5.2* 2.8 2.7* 2.8 2.8

0.5 2.5 2.7* 2.5

1.2 1.3 0.5

0.5

2n) Identificarem els fragments que apareixen simultàniament en les digestions 
senzilles i en les digestions dobles.

4t) Amb la informació que A+B alliberen el vector (2,7 kb) i A+C també, ja podem col·locar aquest llocs en el mapa:

A B/C

2,7

8,3

Nota: A, B i C són llocs de restricció del lloc de 
clonatge múltiple que, en inserir el fragment de 8,3 
kb (en realitat, A-8,3-B/C), s’han separat d’aquesta 
manera.



5è) Amb la informació de quin fragment de les 
digestions senzilles conté el vector, serà fàcil situar 
els seus llocs.

Els fragments que contenen el vector s’indiquen en roig

A

6,8

4,2

B
5,2 B

B
5,3

0,5
?

C

8,2 2,8

C

Mapa A Mapa B Mapa C

ambigüitat!
A

6è) L’ambigüitat la resolem fent servir la 
informació de la doble digestió B+C, en la qual 
veiem que el fragment C-2,8-C no és tallat per B. 
Per tant:

B/C
5.2

B
B

2,5
0.5

2.8

C

Mapa B + C

B
5,2

B 5,3

Mapa B

B

0.5

B/C
2,7

B
B

2,5
0,5

2,8

C

A

A

1,2 1,3Ara hi afegim els
llocs A

Solució

Nota: Al final del procés és aconsellable confirmar la concordança de les distàncies obtingudes amb les distàncies de la taula 
original.
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