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PROBLEMA PRÀCTIC INTEGRAT DE GENÈTICA 

OBC 2011 

 

Sou un/a genetista molecular forense que treballeu en un laboratori criminalista. Us han arribat les 

mostres biològiques de diverses persones que han mort en l’accident d’un vehicle. La vostra tasca 

consisteix a identificar-les, emprant els vostres coneixements de genètica, talment com ho faríeu si 

realment treballéssiu en un laboratori forense. 

 

El cas que us presenten és el següent: una família composta per pare, mare i tres fills (una noia i dos 

nois) ha decidit passar el cap de setmana fora. Conviden un amic dels nois i la seva mare a acompanyar-

los. Tots junts van en el mateix vehicle, que, per raons encara desconegudes, surt de la carretera, 

s’estavella i explota immediatament, de manera que no queda cap cos intacte. A partir de les restes que 

queden, n’obteniu el DNA i els procediu a identificar.  

 

Una de les tècniques més emprades al laboratori consisteix a amplificar el DNA que s’ha obtingut de 

qualsevol mostra o individu (habitualment a partir de mostres ínfimes), per després analitzar-ne 

l’estructura, la longitud i la seqüència. Aquesta tècnica s’anomena PCR (reacció en cadena de la 

polimerasa). La PCR permet amplificar milions de còpies d’un fragment de DNA d’interès a partir d’una 

parella de primers o encebadors, que s’uneixen de manera complementària als extrems del fragment de 

DNA que volem estudiar. 

 

Mitjançant diversos experiments heu d’esbrinar a qui correspon cada mostra. 

 

Noms de les persones a identificar: 

Pare: Homer Llesca 

Mare: Margarida Torrada 

Filla: Lisa Llesca Torrada 

Fill 1: Bartomeu Llesca Torrada 

Fill 2: Nil Llesca Torrada 

Mare de l’amic: Rosa Cirerer 

Amic: Ot Cerca Cirerer 

 

Nom de les mostres de laboratori: 

Mostra BCN701-2011 

Mostra BCN702-2011 

Mostra BCN703-2011 

Mostra BCN704-2011 

Mostra BCN705-2011 
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Mostra BCN706-2011 

Mostra BCN707-2011 

 

1. Una de les primeres proves genètiques que es pot realitzar és determinar el gènere (sexe masculí o 

femení). Habitualment, als laboratoris forenses es fa una PCR del gen de l’amelogenina (gen que codifica 

a partir de la proteïna principal de l’esmalt dental) per determinar-ne el gènere.  

 

El gen de l’amelogenina es troba en la regió pseudoautosòmica dels cromosomes sexuals X i Y. Les 

regions pseudoautosòmiques són regions comunes dels cromosomes X i Y i, per tant, les dones i els 

homes són diploides segons aquesta informació genètica. Tot i això, una petita regió del gen de 

l’amelogenina és diferent entre el gen del cromosoma X i el del cromosoma Y.  

 

La figura 1 mostra la comparació de seqüències (entre els gens del cromosoma X i el del cromosoma Y) 

de la regió amplificada per PCR emprant encebadors (primers) específics (figura 1). Feu la PCR 

corresponent de totes les mostres, les separeu per electroforesi en gel d’agarosa i obteniu la figura 2. 

Segons el que us hem dit i el vostre coneixement previ, n’heu d’interpretar les dades.  

 

 
 

Figura 2. Electroforesi del DNA obtingut després de la PCR. La fletxa i els signes indiquen la direcció de 

correguda i la càrrega del camp elèctric. La separació del DNA dins de l’electroforesi depèn de la seva 

mida final: és més ràpid el DNA lineal més curt, i més lent el DNA més llarg.   
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a) Els individus 701, 704, 705  707 són dones. 

b) Els individus 702, 703, 706 són homes. 

c) Els individus 701, 704, 705 i 707 són homes. 

d) Aquesta prova no permet decidir el gènere d’aquestes mostres. 

 

 

2. Heu identificat el grup sanguini de cadascuna de les mostres per comprovar si podeu obtenir 

informació sobre els parentius (progenitors i fills). Recordeu que obteniu els fenotips. A partir 

d’aquestes dades, intenteu esbrinar qui pot estar relacionat genèticament. 

 

MOSTRA   GRUP SANGUINI 

BCN701-2011   AB +  

BCN702-2011   O - 

BCN703-2011   A +   

BCN704-2011   AB + 

BCN705-2011   O - 

BCN706-2011   A + 

BCN707-2011   B + 

 

a) La mostra 701 podria ser progenitor dels individus 704 i 705 i 706. 

b) La mostra 701 podria ser progenitor dels individus 702, 706 i 707. 

c) La mostra 702 podria ser progenitor dels individus 704, 706 i 707. 

d) La mostra 703 podria ser progenitor dels individus 704, 706 i 707. 
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3. A continuació seqüencieu el DNA mitocondrial de les mostres (numerades des del 701 fins al 707), 

que sabeu que serà molt informatiu per a esbrinar un cert tipus de parentiu genètic. Aquí se us donen 

tres posicions (posicions 263, 1438 i 4137), en què la base del DNA mitocondrial (mt) és variable a la 

població (polimòrfica). 

 

MOSTRA 

 

Posició 

polimòrfica 

701 702 703 704 705 706 707 

DNA mt 263 G G A A G A A 

DNA mt 1438 A G A A G A A 

DNA mt 4137 C T T T T T T 

 

1. Els individus 701 i 702 tenen el mateix DNA mitocondrial. 

2. Els individus 703, 704, 706 i 707 tenen el mateix DNA mitocondrial. 

3. Els individus 702 i 705  tenen el mateix DNA mitocondrial. 

4. Els individus 701 i 705 tenen el mateix DNA mitocondrial. 

 

a) Són certes 1, 2 i 3. 

b) Només són certes 2 i 3. 

c) Són certes 1 i 2. 

d) Són certes totes les afirmacions anteriors. 

 

4. Sou uns/unes cracks en genètica. Combinant totes les dades obtingudes de les preguntes anteriors ja 

podeu fer totes les assignacions de les restes cadavèriques. Quina és la combinació correcta de noms i 

mostres? 

 

a) 701-Homer; 702-Bartomeu; 703-Nil; 704-Ot; 705-Margarida; 706-Lisa, 707-Rosa. 

b) 701-Margarida; 702-Homer; 703-Bartomeu; 704-Lisa; 705-Rosa 706-Nil, 707-Ot. 

c) 701-Nil; 702-Margarida; 703-Rosa; 704-Bartomeu; 705-Homer; 706-Ot, 707-Lisa.  

d) 701-Homer; 702-Rosa; 703-Margarida; 704-Bartomeu; 705-Ot; 706-Lisa, 707-Nil. 

 


