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PROBLEMES DE GENÈTICA 

 

1. Certs tipus de miopia en l'espècie humana depenen d'un gen dominant (A); 
el gen per a la vista normal és recessiu (a). Com podran ser els fills d'un home 
normal i d'una dona miop, heterozigòtica? Feu un esquema del creuament.  

 

2. En l'espècie humana el poder plegar la llengua depèn d'un gen dominant 
(L); el gen que determina no poder fer-ho (llengua recta) és recessiu (l). Si 
sabem que en Joan pot plegar la llengua, l'Anna no pot fer-ho i el pare d'en 
Joan tampoc, quina probabilitat tenen en Joan i l'Anna de tenir un fill que 
pugui plegar la llengua? Feu un esquema del creuament. 

 

   

 

 

Font: 
http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/4a_ESO/06_genetica/diapositivas/

Diapositiva55.GIF 
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3. Se sap que la fibrosi quística s'hereta com una anomalia determinada per 
un gen autosòmic recessiu. La família del pedigree presenta alguns casos 
d'aquesta malaltia. Les femelles i els mascles es representen mitjançant 
cercles i quadrats, respectivament. Els símbols negres representen individus 
afectats per la malaltia. 

 

 

 

 

 

 Especifiqueu els genotipus possibles de cadascun dels individus del 
pedigrí.  

 Quina és la probabilitat que la persona II-3 sigui portadora de l'al·lel de 
la fibrosi quística? Justifiqueu-ho.  

 La fibrosi quística està provocada per una alteració que afecta només a 
tres nucleòtids d'un gen. Com podríeu explicar que aquest fet comporti 
l'aparició d'una malaltia tan greu? 

 

4. Una dona té el cabell arrissat i el seu marit té el cabell lis. Quan 
s'assabenten que tindran un fill es pregunten com serà el cabell d'aquest. La 
mare argumenta que el tindrà llis perquè el pare d'ella (avi de la futura 
criatura) tenia el cabell lis. El marit respon que el tindrà arrissat perquè els 
seus pares (futurs avis paterns de la criatura) el tenien així. Si sabem que es 
tracta d'un caràcter autosòmic, determinar: 

 El tipus d'herència del caràcter 

 El genotip de tots els individus esmentats 

 La probabilitat de què el futur fill tingui el cabell arrissat 

 

5. En una certa espècie de plantes els colors de les flors poden ser vermells, 
blancs o roses. Se sap que aquest caràcter està determinat per dos al·lels, 
vermell (V) i blanc (v) que són codominants. Amb quin dels següents 
creuaments un jardiner obtindrà més plantes de color rosa: 

Font: PAAU Catalunya (2005) 
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 Plantes de flors vermelles amb plantes de flors rosa 

 Plantes de flors roses amb plantes de flors blanques 

 Autopolinitzant flors roses 

 

6. Mendel va descobrir que el color groc de la llavor dels pèsols és dominant 
sobre el color verd. En els següents experiments, plantes amb fenotips 
coneguts però amb genotips desconeguts, van donar lloc a la següent 
descendència:  

a) Groga x Verda = 82 Grogues x 78 Verdes  

b) Groga x Groga = 118 Grogues x 39 Verdes  

c) Verda x Verda = 50 Verdes  

d) Groga x Verda = 74 Grogues  

e) Groga x Groga = 90 Grogues. 

 

 Indiqueu el genotips parentals de cadascun dels creuaments i realitzeu 
els creuaments 

 

7. La miopatia de Miyoshi és una distròfia muscular determinada per una 
mutació en el gen que codifica una proteïna que és necessària per 
desenvolupar un múscul sa. A partir de l'arbre genealògic, raoneu el patró 
d'herència (dominant/recessiu; lligat al sexe/autosòmic) de la malaltia, així 
com els genotips dels individus I2, I3, III1, III2 i IV2. Els cercles representen 
dones i els quadrats, homes. Els individus que pateixen la malaltia estan en 
negre. Contesteu a les taules. 

 

 

 

 

 

 

Font: PAAU Catalunya (2005) 
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Patró d'herència Argumentació 

Dominant / Recessiu 
 

Lligat al sexe / Autosòmic 
 

   

 
I 2 I 3 III 1 III 2 IV 2 

Genotip 
     

   

 
8. Aquest és un fragment adaptat d'un article aparegut a l'octubre de 2001 al 
diari El País:  

" Una de cada 3.500 persones nascudes pateix fibrosi cística, la malaltia 
genètica mortal més freqüent al nostre àmbit. Es tracta d'una alteració 
hereditària que es pot presentar si el pare i la mare són portadors del 
gen defectuós i el transmeten conjuntament al fill o filla. Es calcula 
que una de cada 25 persones en les poblacions occidentals és portadora 
del gen responsable de la malaltia. Aproximadament 1.600.000 
espanyols són portadors d'aquest gen defectuós".  

 

A partir de la informació del text, quin patró d'herència presenta la fibrosi 
quística? Responeu una de les quatre opcions i expliqueu la vostra elecció. 

1. autosòmica lligada al sexe  

2. recessiva lligada al sexe  

3. autosòmica recessiva  

4. autosòmica dominant 



 
                                                                           Centre de Documentació  i Experimentació en Ciències 

 5 

 

 El·laboreu un pedigrí, tot indicant el genotip de cada individu, on el 
pare i la mare siguin normals i els seus tres fills (un noi i dues noies), 
les dues noies siguin normals homozigotes i el noi estigui afectat per 
fibrosi cística.(Utilitzeu cercles per a les femelles, quadrats per als 
mascles i un fons fosc per assenyalar els individus malalts). 

 Expliqueu, basant-vos en la informació que us proporciona el text, 
perquè són poc convenients els encreuaments consanguinis (entre 
parents propers). 

 


