
Genética- continuação  ligação gênica

A frequência de recombinação entre os locos A e B é de 10%. Em que percentual 

serão esperados descendentes de genótipo AB // ab, a partir de progenitores 

com os genótipos mostrados na figura?

Considere então o cruzamento do indivíduo AaBb com outro aabb

A      a a a

B      b b b

No indivíduo duplo heterozigoto teve 10% de recombinação.

Gametas formados:

Parentais: AB =45%   ab = 45%  Recombinantes : Ab = 5%   aB= 5%



Genética- continuação  ligação gênica

AaBb X aabb

Em que percentual serão esperados descendentes de genótipo AB//ab (AaBb), a 

partir de progenitores com os genótipos acima?

AB 45% Ab 5% aB 5% ab 45%

ab

AaBb

45%

Aabb

5%

aaBb

5%

aabb

45%



Genética- continuação  ligação gênica

Considere o exemplo abaixo de um individuo Trihibrido (AaBbCc) CIS.

A       a

B       b

C       c

Que tipos de gametas ( parentais  e recombinantes) o indivíduo acima formará?

Parentais: ABC e abc

Recombinantes:

Crossing-over entre A e B = aBC e Abc

Crossing-over entre B e C = ABc e abC

Crossing-over duplo entre A e B e entre B e C = AbC e aBc



Genética- continuação  ligação gênica

Considere a existência de dois locos em um indivíduo. Cada loco tem dois alelos 

A/a e B/b, sendo que A e B são dominantes. Um pesquisador cruzou um indivíduo 

AaBb com um indivíduo aabb. A prole resultante foi o seguinte:

40 % AaBb

40% aabb

10% Aabb

10% aaBb

a) De acordo com os resultados indique os gametas parentais e os recombinantes 

do AaBb.

b) Indique a posição em que esses genes se encontram nos cromossomos?



Genética- continuação  ligação gênica
Resolvendo a questão: Considerando que o duplo recessivo não importa se ocorreu o 
não o crossing-over pois os genes são iguais. Vamos partir apenas do duplo 
heterozigoto.

40 % AaBb

40% aabb

10% Aabb

10% aaBb

Para facilitar eu vou  tirar os gametas do duplo recessivo presentes nos genótipos e os 
que sobrarem serão do duplo heterozigoto. Sendo assim temos:

40 % AaBb AB                     

40% aabb ab

10% Aabb Ab

10% aaBb aB
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40 % AB    

40% ab

10% Ab

10% aB

a)Então temos: Posição Cis

A       a

B       b

b) AB e ab são os gametas parentais  Ab e aB são os recombinantes



Genética- continuação ligação gênica

Mapas genéticos

De acordo com Morgan e seus colaboradores 

 A frequência de recombinantes produzida pelo crossing 

over é igual a distância entre os genes.

 A frequência de recombinação entre dois genes é 

diretamente proporcional à distância entre eles no 

cromossomo.

 A unidade de medida para a distância entre dois genes é  

dada como  unidade de mapa (u.m.) ou unidade de 

recombinação(u.r.) ou também Centimorgans.
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Mapas genéticos

Ex: Porcentagem de recombinação entre genes 

A e B: 19% 

A e C: 2% 

B e C: 17% 

Então A distância entre A e B será de 19 centimorgans, A e C, 

de 2 centimorgans e B e C, de 17 centimorgans:



Exercícios de fixação

Analise os resultados obtidos nos dois cruzamentos abaixo e responda:

A) Em qual dos cruzamentos ocorreu segregação independente dos genes e em 

qual ocorreu ligação gênica.

B)Qual a frequência de recombinação na situação onde os genes estão ligados?

C) Qual a posição desses genes nos cromossomos

P 1º caso

AaBb X aabb

P 2ºcaso

AaBb X aabb

F1 AaBb 350 F1 AaBb 42

Aabb 346 Aabb 160

aaBb 352 aaBb 168

Aabb 349 Aabb 40



RESOLVENDO A QUESTÃO
1º caso : AaBb X aabb

AaBb 350

Aabb 346

aaBb 352

Aabb 349

Frequência igual entre os descendentes ( S. Independente dos genes)

2ºcaso : AaBb X aabb

AaBb 42

Aabb 160

aaBb 168

Aabb 40

Frequência diferente  entre os descendentes (ligação gênica)



RESOLVENDO A QUESTÃO

2ºcaso : AaBb X aabb

AaBb 42

Aabb 160

aaBb 168

Aabb 40

Temos 410 descendentes = 100%

82 representam os recombinantes que equivalem a 20% dos descendentes

318 representam os parentais que equivalem a 80% dos descendentes

Gametas parentais: Ab 40% aB 40 % Gametas recombinantes: AB 10% e ab 10 %

A         a

b         B

Posição Trans


