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Mutaţiile

Generalităţi

MutaŃii – bine sau rău?

↓SELECŢIE

MUTAŢII → VARIABILITATE → EVOLUŢIE

Fără mutaţii nu avem evoluţie, în consecinţă nici genetică.

Mutagen – orice substanţă care poate cauza o mutaţie, foarte rar 
acestea sunt spontane. 

Mutaţiile – pâinea şi untul pentru genetică



Mutaţiile

Clasificarea mutaţiilor

Clasificarea mutaţiilor:
1. în funcţie de tipul de material genetic afectat şi de mecanism
2. în dependenţă de efectul asupra fenotipului

Mutaţiile pot fi: punctiforme, genice, cromozomiale sau chiar genomice

În dependenţă de tipul celulelor : somatice sau sexuale

Modul de inducere: spontane sau induse

Efectul asupra fenotipului: 
• vizibile sau invizibile morfologic
• letale sau subletale
• biochimice (nutriţionale) care necesită sau nu prezenţa unor componente în mediu 

pentru dezvoltare
• reglatoare 
• mutaţii silenţioase (sinonime)
• neutre
• deleţii sau adiţii
• mutaţii condiţionale



Mutaţiilele materialului genetic

Modificări structurale 

Mutaţii la scală mică:

• Mutaţii punctiforme

• Inserţii

• Deleţii

Mutaţii punctiforme:

Mutaţii silenţioase sau sinonime 

Mutaţii misssense

Mutaţii nonsense



Mutaţiilele materialului genetic

Modificări structurale

Mutaţiile punctiforme - schimbarea  unui sau mai multor nucleotide. Cele mai frecvente 
acestea sunt tranziţii sau transversii. 

Tranziţiile sunt schimbarea unor baze de acelaş tip, o purină cu o altă purină sau o 
pirimidină cu o altă pirimidină. Acestea pot fi induse de acidul azotos (HNO2), analogi ai 
bazelor (5-bromo-2-dezoxiuridină BrdU)

Transversiile sunt schimbările de diferite tipuri de baze, o purină cu o pirimidină si invers.

Consecinţele mutaţiilor punctiforme atunci când au loc în gene ce codifică proteine sunt 
mutaţii:

Sinonime sau silenţioase -  care nu schimbă aminoacidul codificat datorită degenerării 
codului genetic

Missense – schimbă aminoacidul codificat

�onsens – codonul ce modifica un aminoacid este modificat într-un codon stop



Mutaţiilele materialului genetic

Modificări structurale

Anemia falciformă datorată unei mutaţii punctiforme



Mutaţiilele materialului genetic

Modificări structurale

Structura hemoglobinei

Se cunosc mai mult de 750 de mutaţii în genele ce codifică hemoglobine. Aceste mutaţii 
sunt diverse: modifică legarea polipeptidelor între ele precum şi legarea Fe; schimbă 
codonul STOP în unul codificator de aminoacid, astfel lanţurile sunt mai mari; modifică un 
codon pentru un aminoacid în unul STOP, ca rezultat lanţurile polipeptidice sunt mai 
scurte; cele mai multe schimbări sunt în lanţul β care sunt mutaţii missense, cele mai multe 
schimbă aminoacizi asemănători, ca rezultat efectele nu afectează foarte mult structura şi 
funcţia proteinei.



Mutaţiilele materialului genetic

Modificări structurale

Colagenul are o structură triplu elicoidală, 2 lanţuri polipeptidice sunt codificate de gena 
α1 şi al 3-lea de gena α2.

Sindromul Ehlers-Danlos de tip I



Mutaţiilele materialului genetic

Modificări structurale



Mutaţiilele materialului genetic

Modificări structurale

Mutaţii care determină apariţia bolii Alzheimer timpuriu

Gena de pe cromozomul 14 codifică o proteină din membrana aparatului Golgi 
numită presenilin-1, care este responsabilă împreună cu alte proteine pentru clivarea 
amiloidului β. În cazul mutaţiilor la nivelul genei pentru presenilin are loc 
acumularea amiloidului β şi ca urmare apariţia bolii la o vârstă mai timpurie. 



Mutaţiilele materialului genetic

Modificări structurale

Inserţiile – inserarea a unui sau mai multe nucleotide, dacă sunt în proteine acestea pot 
midifica cadrul de citire (OpenReadingFrame), mutaţiile find numite frameshift. Cauza 
acestor mutaţii sunt modificări pe parcursul replicării (mai ales în cazul secvenţelor 
repetitive) sau ca urmare a inserării unui element transpozabil. Inserţiile pot modifica şi 
joncţiunea exon-intron ca urmare proteina poate sa fie mai mare si chiar cadrul de citire 
modificat.

Mutaţii în gena pentru receptorul LDL (LowDensityLipoprotein) în cazuri de hipercolesterolemie 
familială.



Deleţiile - eliminarea unui sau mai multe nucleotide, ca şi inserţiile acestea pot 
avea aceleaşi rezultate: modificarea cadrului de citire, mutaţii nonsens

Deleţiile sunt una din cauzele apariţiei distrofiei musculare Duchenne. Gena 
cu deleţii ale unor exoni este mai scurtă. Proteina distrofina conferă stabilitate 
celulelor musculare. 

Mutaţiilele materialului genetic

Modificări structurale



Mutaţiilele materialului genetic

Modificări structurale

Modificările la scală mare a materialului genetic 
implică cantităţi mai mari de material genetic, 
cum ar fi porţiuni întregi de cromozomi. Ca şi în 
cazul mutaţiilor punctiforme acestea pot fi deleţii 
sau  inserţii dar ce afectează porţiuni de 
cromozomi şi inversii, traslocaţii sau duplicaţii.

http://wpcontent.answers.com/wikipedia/commons/7/79/Types-of-mutation.png



Deleţiile pot cauza apropierea unor gene mai îndepărtate, care pot avea ca rezultat producerea 
unei proteine fuzionate. Deleţiile pot fi terminale sau intercalare. Exemplu – gena FIG (fused in 
glioblastoma) şi ROS (receptorul tirozin kinazei). Proteina fuzionată FIG-ROS este o kinază 
activă care poate cauza transformarea celulelor în celule canceroase. Deleţia unei porţiuni a 
cromozomului 5 este cauza sindromului numit Cri du chat.
Translocaţiile cromozomiale – schimbul unor porţiuni de cromozomi între cromozomi 
neomologi. Translocaţiile pot fi echilibrate atunci când cantitatea de material genetic este 
aproximativ egală sau neechilibrată când porţiunile schimbate sunt diferite ca mărime.
Translocaţiile de tip Robertson – 2 cromozomi acrocentrici îşi pierd braţele scurte şi 
fuzionează la nivelul centromerilor, în rezultat cariotipul va fi format din 45 de cromozomi. Cele 
mai frecvente translocaţii de acest tip sunt între cromozomii 13 şi 14. Exemplu – leucemiile 
acute. Nomenclatura translocaţiilor – conform The International System for Human 

Cytogenetic �omenclature (ISC�) : t(A;B)(p1;q2) – translocation, A şi B cromozomii, p1 şi 
q2 porţiunile translocate

Mutaţiilele materialului genetic

Modificări structurale

t(2;5)(p23;q35) - Anaplastic large cell lymphoma
t(8;14) - Burkitt's lymphoma (c-myc)  
t(9;22)(q34;q11) - Philadelphia chromosome, CML, ALL
t(11;14) - Mantle cell lymphoma (cyclin D1) 
t(14;18)(q32;q21) - Follicular lymphoma (Bcl-2) 
t(15;17) - Acute promyelocytic leukemia
t(1;12)(q21;p13) - Acute myelogenous leukemia
t(X;18)(p11.2;q11.2) - Synovial sarcoma
t(1;11)(q42.1;q14.3)- Schizophrenia

http://en.wikipedia.org/wiki/Chromosomal_translocation



Mutaţiilele materialului genetic

Modificări structurale

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Chromosomal_translocations.svg/424px-Chromosomal_translocations.svg.png



Inversiile – inversarea unei porţiuni de cromozomi. Inversiile pot fi paracentrice
(porţiunea inversată nu cuprinde centromerul) şi pericentrice (porţiunea inversată 
cuprinde şi centromerul). La om cea mai frecventă inversie este inv(9)(p11q12), este o 
cauză frecventă a avorturilor spontane.

Pierderea hetozigoţiei – pierderea unei alele, fie prin recombinare sau prin deleţie, 
atunci când cealaltă alelă a fost deja inactivată prin mutaţie. Fenomen întâlnit în cazul 
multor tipuri de cancere, frecventă în cazuri de retinoblastomă.

Duplicaţiile – sau amplificările sunt dublarea unor porţiuni de cromozomi cu dublarea 
copiilor genelor. Pot apărea în urma crossing-overului inegal. În dependenţă ce gene au 
fost duplicate consecinţele sunt diverse, în cazul duplicării genelor oncogene acestea 
pot cauza apariţia unor cancere cum este cancerul de sân, gena  P70-S6 kinaza1 
(Ribosomal protein S6 kinase, 70kDa).
Duplicaţiile au rol important în evoluţie prin crearea genelor paraloage – gene care au 
provenit în urma unei duplicaţii şi codifică proteine cu structură şi funcţie 
asemănătoare. 

Mutaţiilele materialului genetic

Modificări structurale



Mutaţiilele materialului genetic

Modificări structurale

În dependenţă de tipul celulelor în care apar, mutaţiile pot fi somatice sau sexuale. 
Mutaţiile din celulele sexuale sunt cele ereditare care se transmit urmaşilor. 
Mutaţiile din celulele somatice sunt responsabile de apariţia cancerelor. 

Mutaţiile apărute în celulele sexuale se numesc de novo, ele au apărut în celulele 
sexuale şi nu au fost moştenite.

http://www.sbdevi.org/images/SRP_ProgeriaFamilyKolkata.jpg

http://media.tbo.com/photos/trib/0630progeria145x105.jpg

Exemplu - Hutchinson-Gilford Progeria syndrome

(HGPS), maladie foarte rară. În gena LM%A codifică 
lamina în poziţia 1824 este o mutaţie missense C 
înlocuită cu T, rezultatul este o proteină fragmentată.



Mutaţiilele materialului genetic

Modificări structurale

Mutaţii spontane – sindromul cromozomului X fragil. Se caracterizează prin retard 
mintal şi se întâlneşte la 1 din 1500 de bărbaţi şi 1 la 2500 de femei. Responsabilă este 
gena FMR1 care se transcrie dar nu se traduce. Gena constă din mai multe repetiţii a unui 
trinucleotid (CGG)n. Numărul de repetiţii la om este variabil între 6 şi 54, cea mai 
frecventă este alela cu 29 de repetiţii. În unele cazuri părinţi neafectaţi au urmaşi cu 
sindromul cromozomului X fragil. S-a stabilit că părinţii au un număr mare de repetiţii 50-
200, la urmaşii afectaţi aceste repetiţii sunt 200-1300. 



Mutaţiilele materialului genetic

Modificări structurale

Mutaţiile spontane sunt rare, cauzele lor sunt variate:

� Tautomerizarea bazelor

� Depurinarea

� Dezaminarea

Complementaritate alternativă 

pentru 2-amino-purină

Complementaritate alternativă

pentru 5-brom-uracil



Tautomerizarea bazelor

Mutaţiilele materialului genetic

Modificări structurale

În structura normală a ADN bazele 
azotate se află sub forma 
tautomerică: keto sau amino. În 
unele condiţii, care se întâlnesc mai 
rar acestea pot trece în formele 
enol şi imino, prin deplasarea unui 
proton (H+).

Formele tautomerice pot forma 
împerecheri greşite: C-A (forma 
rară), T-G (forma rară).



Mutaţiilele materialului genetic

Modificări structurale

Alchilarea bazelor poate induce împerecherea greşită a bazelor



Agenţii de intercalare (proflavina, acridin-oranj fac parte din categoria de substanţe 
ICR) se intercalează între perechile de baze şi mimează dispunerea acestora. În stare 
intercalată agenţii de intercalare favorizează deleţiile sau inserţiile.

Mutaţiilele materialului genetic

Modificări structurale



Mutaţiilele materialului genetic

Modificări structurale

Razele ultraviolete pot 
induce formarea dimerilor 
de T (2 baze de pe aceeaşi 
catenă formează legături 
covalente). Aceste 
legături pot fi de tip C5-
C6 cu formare de 
structură de tip ciclobutil 
sau pot fi de tip C4-C6.



Mutaţiilele materialului genetic

Modificări structurale

Aflatoxina B1 este un carcinogen puternic descoperit prima data la alune infectate cu 
ciuperci. Aflatoxina B1 se leagă de N7 a guaninei, care cauzează ruperea legăturii 
glicozidice dintre bază şi pentoză, astfel rămâne un situs apurinic. 



Mutaţiilele materialului genetic

Modificări structurale

Modificarea bazelor poate avea loc prin reacţii de dezaminarea a altor baze. Dezaminarea 
C are ca rezultat formarea U. Uracilul  poate forma legături de H cu A, iar la replicarea 
ulterioară a ADN pe catena nou sintetizată în locul G va fi A (tranziţie). În unele cazuri 
(forma ionizată a U) poate forma legături de H şi cu G. Dezaminarea 5-metil citozinei (se 
presupune că 5-metil-C participă la inactivarea genelor) va avea ca rezultat o T (C→T este 
o tranziţie).



Repararea materialului genetic

Erorile datorate replicării (introduse de ADN polimerază) sunt rare, 1 la 100mln pb. 
Toate organismele posedă mecanisme de reparare a ADN. Mitocondria nu posedă 
mecanisme de reparare a ADN, acest fapt explică rata mare a erorilor în ADNm. Cea 
mai rezistentă bacterie din acest punct de vedere este Deinococcus radiodurans care 
poate tolera doza de radiaţii de 1000 de ori mai mare decît cea pentru om. 

Există 3 mecanisme principale de reparare a ADN:

1. Fotoreactivare – enzima fotoliaza este capabilă să recunoască şi să elimine dimerii 
de T utilizînd energia din lumina vizibilă. Se întâlneşte la fungi, la om nu există. 

2. Reparare prin excizie

3. Repararea bazelor nepotrivite



Repararea materialului genetic

Reparare prin excizie – observat prima dată la 
E.coli în 1960. Enzime specifice sunt capabile 
să excizeze dimerii de pirimidină şi nucleotidele 
învecinate prin ruperea legăturilor între baze şi 
pentoze. ADN polimeraza apoi completează 
porţiunea excizată folosind ca matriţă catena 
corectă. 

Există două tipuri de reparare prin excizie, 
reparare prin excizie de nucleotide (elimină 
10 nucleotide, elimină erorile rezultate în urma 
razelor ultraviolte, diferitor carcinogene) şi 
excizie de baze (elimină 5 nucleotide, elimină 
erorile rezultate în urma proceselor oxidative). 

Reparare prin excizie



Repararea materialului genetic

Repararea bazelor nepotrivite – nucleotidele 
încorporate greşit formează o buclă, enzimele 
reparatorii excizează nucleotidul incorect, iar 
ADN polimerza îl adaugă pe cel corect, legătura 
fosfodiesterică este refăcută de către ADN ligază. 
Aceste împerecheri greşite se întâlnesc mai des în 
regiunile cu secvenţe repetitive, ADN polimeraza 
introduce erori mai des în cazul acestor secvenţe. 

Secvenţele repetitive sunt frecvente în genomul 
uman. Acestea sunt denumite sateliţi.
Microsateliţii sunt secvenţe repetitive atât în ADN 
nuclear cât ţi în cel din organele, secvenţa repetată 
constă din 1-6 nucleotide. 
Minsateliţii constau din secvenţe repetate de 10-

60 nucleotide. La om 90% din minisateliţi se 
găsesc în regiunile subtelomerice.

Repararea bazelor nepotrivite



Repararea materialului genetic

Boli ce implică sistemul reparator al ADN



Repararea materialului genetic

Sindromul Cockayne - descris pentru prima dată în anul
1936 de către medicul englez Cockayne. Se caracterizează
prin retard psihic, atrofie optică, nanism, surditate de 
percepţie, hipersensibilitate a tegumentelor la razele solare,
degenerarea pigmentară a retinei şi cataractă, copii par mai 
în vârstă. 5 gene pot cauza apariţia sindromului, cauza este 
deficienţa în mecanizmul de reparare prin excizie a 
nucleotidelor sau a bazelor, în unele cazuri indivizii sunt 
deficienţi în ambele mecanisme reparatorii. 

Xeroderma pigmentosum – deficienţă în mecanismul de 
reparare prin excizie, responsabil pentru înlăturarea bazelor 
eronate introduse ca urmare a expunerii la rezele 
ultraviolete. Ca urmare a expunerii la soare pot apărea pete 
colorate, umflături. Rata mare a erorilor nereparate poate 
cauza apariţia cancerelor de piele. 



Mutaţiilele materialului genetic

Testul AMES

În 1974 Bruce Ames a descoperit un test 
simplu de măsurare a substanţelor 
mutagenice.

La baza testului se află o tulpină de 
Salmonella typhimurium auxotrofă (nu se 
poate dezvolta dacă în mediul de creştere 
lipseşte un anumit component) pentru 
histidnă. La incubarea bacteriilor cu agentul 
mutagen şi apoi transferat pe un mediu fară 
histidină vor aparea doar coloniiile provenite 
de la celulele în care a avut loc mutaţia 
inversă. Unele substanţe nu sunt mutagene, 
dar devin mutagene în urma acţiunii 
enzimelor hepatice, din această cauză se 
poate efectua un experiment analog dar mai 
întâi agentul mutagen este incubat cu 
exatract de hepatocite.



Repararea materialului genetic

SUMAR

1. Mutaţiile sunt schimbări ereditare ale materialului genetic. Ele sunt importante 
pentru studiile genetice şi pot contribui la elucidarea unor procese biologice. 

2. Mutaţiile somatice au loc în celulele somatice, cele germinale au loc în celulele 
sexuale (gameţi). Mutaţiile genice sunt modificarea structurii unei gene, mutaţiile 
cromozomale reprezintă modificări structurale ale cromozomilor sau a numărului de 
cromozomi.

3. Cel mai simplu tip de mutaţii genice sunt substituţiile bazelor, schimbarea unei 
singure perechi de  baze din ADN. Substituţiile sunt de 2 tipuri: transversii şi tranziţii. 
Tranziţiile sunt substituirea unei baze cu una din aceeaşi categorie chimică, cum ar fi 
schimbarea unei baze purinice cu una purinică (G↔A), sau pirimidinică cu 
pirimidinică (C ↔ T). Transversiile sunt înlocuirea unei baze cu una din altă categorie 
chimică, cum ar fi substituirea unei purine cu o pirimidină (G ↔ C, G ↔ T, A ↔ C,A 
↔ T) sau invers.

4. Mutaţiile de tip indel sunt inserţiile şi deleţiile. Inserţiile sunt adăugarea unui 
nucleotid la un anumit situs, iar deleţiile sunt înlăturarea unui nucleotid. Aceste 
mutaţii sunt cauza modificării cadrului de citire (secvenţa codificatoare).



5. Creşterea numărului de repetiţii trinucleotidice sunt mutaţii la care numărul de repetiţii a 
unor secvenţe din 3 nucleotide creşte în timp, deci după fiecare replicare. Această creştere 
poate cauza apariţia unor boli severe la om. 

6. O mutaţie missense este schimbarea unui codon pentru un aminoacid cu altul. Mutaţiile 
nonsens schimbă un codon pentru un aminoacid în unul nonsens (STOP), în rezultat 
proteina codificată va fi mai mică. O mutaţie silenţioasă sau sinonimă schimbă un nucleotid 
dintr-un codon, dar nu schimbă aminoacidul codificat (datorită degenerării codului genetic). 
Mutaţiile neutre schimbă secvenţa de aminoacizi a proteinei, dar nu şi funcţia ei.

7. O mutaţie supresoare maschează efectul unei mutaţii anterioare şi acţionează la un situs 
diferit de mutaţia iniţială. Mutaţiile supresoare pot fi intergenice (a doua mutaţie are loc în 
aceeaşi genă) sau intragenice (mutaţiile sunt în gene diferite). 

8. Rata mutaţiilor este frecvenţa cu care o mutaţie apare într-o populaţie, iar frecvenţa 
mutaţiilor este incidenţa unei mutaţii în populaţie. Rata mutaţiilor este în general mai 
scăzută şi este influenţată atât de factorii genetici cât şi cei de mediu. Unele mutaţii apar 
spontan în genom, acestea sunt erori ale replicării, pot apărea datorită fenomenelor de 
alunecare în timpul replicării sau pot fi rezultat al fenomenului numit crossing-over inegal.

Repararea materialului genetic

SUMAR



Repararea materialului genetic

SUMAR

9. Analogi ai bazelor pot fi incorporate în ADN în timpul replicării sau se pot 
împerechea cu baze greşite în procesele ulterioare replicării. Agenţi de alchilare şi 
hidroxilamina modifică structura bazelor care vor cauza mutaţii. Agenţii de intercalare se 
inseră între bazele din helixul dublu cauzând adiţia sau deleţia unui nucleotid. Produşii 
reacţiilor de oxidare de asemenea alterează structura bazelor. Radiaţiile ionizante 
alterează structura bazelor şi rup legăturile fosfodiesterice. Razele ultraviolete duc la 
apariţia dimerilor de T, care blochează replicarea. ADN polimeraza la eucariote poate 
trece peste dimerii de pirimidină, dar poate să  introducă baze greşite în locul dimerului.  

10. Testul Ames foloseşte bacterii pentru determinarea potenţialului mutagen al 
substanţelor chimice.

11. Marea majoritate a leziunilor ADN sunt corectate de mecanizmele de reparare ale 
ADN. Aceste mecanisme sunt repararea prin excizia bazelor sau nucleotidelor.

12. Defecte ale mecanismelor de reparare ale ADN pot fi cauza mai multor maladii la 
om, unele dintre ele fiind cauza apariţiei mai multor cancere.



RECOMBI�AREA 

MATERIALULUI GE�ETIC



Recombinarea

Generalităţi

Recombinarea genetică reprezintă fenomenul de recombinarea materialului genetic 
prin tăierea unei molecule de acid nucleic şi reunirea sa cu o altă moleculă. 

La eucariote recombinarea are loc în mitoză în cadrul mecanismelor reparatorii ale 
ADN şi în meioză prin fenomenul de crossing-over (schimb de porţiuni de 
cromozomi). 

Recombinarea în meioză contribuie la crearea de genotipuri recombinate, astfel 
varietatea gameţilor creşte. 

Recombinarea somatică, în timpul mitozei în celulele somatice, constitue o 
modalitate de producere a unei variabilităţi imense de anticorpi în celulele sistemului 
imun şi anume celulele B.

Recombinarea este o sursă suplimentară pentru crearea variabilităţii genetice.



Recombinarea materialului genetic

Crossing-over reprezintă fenomenul schimbării de porţiuni între cromozomii 
omologi.

Crossing-over are loc în profaza I a meiozei, porţiuni de cromozomi se rup şi se 
unesc la cromozomul omolog.

Fenomenul a fost descris teoretic de Thomas 
Hunt Morgan, descrierea teoretică s-a bazat pe 
observaţiile lui Frans Janssens în 1909 care l-a 
denumit chiasmatypie. Termenul chiasmă se 
referă la încrucişarea celor două porţiuni 
cromozomale, dar nu este identică cu 
crossing.over. Explicaţiile fizice ale fenomenului 
au fost demonstrate de Harriet Creighton şi 
Barbara mcClintock în 1931.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/Morgan_crossover_2.jpg/800px-Morgan_crossover_2.jpg



Recombinarea materialului genetic

Modelul Holliday

Mecanism de acţiune:

-Schimb de porţiuni din cromatide (crossing-
over omolog)

- tăierea a câte o catenă din fiecare cromatidă 

- realinierea la cealaltă catenă 

- schimbul reciproc are ca rezultat formarea 
joncţunii Holliday 

- la deplasarea acestora se formează porţiuni 
recombinate

- tăierea orizontală a joncţiunii – nu se 
formează porţiuni recombinate

- tăierea verticală – porţiuni recombinate

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Holliday_junction_coloured.png

Recombinarea intracromozomială poate fi şi în celulele somatice – care în unele celule 
umane poate duce la apariţia cancerelor.



Recombinarea materialului genetic

Topologia crossin-over:

- simplu tăierea catenelor are loc o singură dată (o singură chiasmă)

- dublu, se formează 2 chiasme, frecvenţa mai mică decât la cel simplu

- multiplu, foarte rar întâlnit

Crossing-over inegal – porţiunile omoloage nu sunt aliniate corect, rezultatul este o 
cromatidă cu material genetic în plus şi cealaltă cu material genetic lipsa.

Frecvenţa crossing-overului scade în apropiere de centromer şi regiunile 
subteleomerice. 

Factorii care influenţează crossing-overul sunt: 

-sexul (la sexul heterogametic acesta este mai rar sau chiar lipseşte)

-vârsta indivizilor

-particularităţile cromozomilor, aberaţiile structurale şi numerice ale  cromozomilor

- factorii mutageni



Recombinarea materialului genetic

Hărţile genetice – o reprezentare schematică a 
dispunerii liniare a genelor pe cromozomi. 

Distanţele dintre gene sunt reprezentate prin 
unităţi arbitrare numite cmo (centimorgan).

1cmo = 1% din frecvenţa de recombinare

Frecvenţa de recombinare este raportul dintre 
numărul indivizilor cu caractere recombinate la 
numărul total de indivizi analizaţi (cu formele de 
tip parental şi cele de tip recombinat).

Între două gene apropiate probabilitatea 
producerii unui crossing-over este mică, deci şi 
frecvenţa de recombinare este mai mică. Cu cât 
distanţa între gene este mai mare cu atât 
frecvenţa de recombinare este mai mare.

Valorile maxime ale frecvenţei de recombinare 
sunt 50%, acestea nu depaşesc niciodată această 
valoare. http://herkules.oulu.fi/isbn9514270274/html/equation66.png



Recombinarea materialului genetic

Distanţele în cmo nu reprezintă distanţe reală între gene exprimată în pb.

În medie 1cmo = 1Mb, datele variind în diferite regiuni ale genomului.


