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Problemes de genètica. 
Informació addicional. 

 
Enllaços d’interès: 
 
Societat Espanyola de Genètica 
http://www.segenetica.es/ 
 
Per a saber-ne més, Curs de Genètica (UAB) 
http://biologia.uab.es/base/base.asp?sitio=cursogenetica&anar=diapos 
 
Problemes de genètica 
http://recursos.isftic.mepsyd.es/biosfera/alumno/2bachillerato/genetica/act
ividad3.htm 
 

Proposta didàctica: 
 
Els problemes segueixen la següent seqüència de continguts: 

-ADN i caràcters hereditaris 
-Genotip i fenotip 
-Dominància i codominància 
-Lleis de Mendel 
-Monohibridisme 
-Dihibridisme 
-Malalties genètiques 
-Arbres genealògics 
-Herència lligada al sexe 

 
Cada problema respon a un model de base que es pot ampliar amb la proposta 
de més problemes (consultar enllaços d’interès). També seria interessant 
proposar activitats de les Proves d’accés a la Universitat. 
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Respostes als problemes: 
 
1. Es tracta de la clàssica activitat d’aplicació dels caràcters hereditaris 
mendelians. 
Usarem la nomenclatura següent: 

A: al�lel que determina la miopia 
a: al�lel normal 
A>a 
(La nomenclatura utilitzada pot ser una altra) 

 
Esquema de creuament: 

 pare mare 
Fenotips normal miop 
Genotips aa Aa 

 
Quadre gamètic: 

 pare 
 A (1/2) a (1/2) 
pare a Aa aa 

 
 
Conclusió:  -50% podran ser miops 
  -50% podran tenir vista normal 

 
 
2. En aquesta activitat s’ha de fer un raonament previ, en Joan plega la 
llengua i per tant té l’al�lel L, però com el seu pare no pot fer-ho, també té 
l’al�lel l. Per aquest motiu és heterozigot. 
Usarem la nomenclatura següent: 

L: al�lel que determina plegar la llengua 
l: al�lel que determina llengua recta 
L>l 
(La nomenclatura utilitzada pot ser una altra) 

Esquema de creuament: 
 Joan Anna 
Fenotips llengua 

plegada 
llengua recta 

Genotips Ll ll 
 
Quadre gamètic: 

 Joan 
 L (1/2) l (1/2) 
Anna  l Ll ll 

 
 
 
Conclusió:  -50% podran plegar la llengua 
  -50% no podran plegar la llengua 
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3. En aquesta activitat apareix un pedigree, també anomenat arbre 
genealògic, que ens permet estudiar la incidència de la fibrosi quística en la 
família i definir la probabilitat que els fills heretin la malaltia 
Usarem la nomenclatura següent:  

F: al�lel normal  
f: al�lel fibrosi quística  
F > f  
(La nomenclatura utilitzada pot ser una altra) 

 
Pregunta a)  
I    1 :  Ff   2 : Ff  

II    1 :  f f  2 :  f f   3 :  F ?  (el 2n al�lel pot ser F  o f) 

Pregunta b) 
La persona II-3 tindrà un al�lel normal, perquè sabem que no pateix la 
malaltia. Per tant, i a la vista dels genotipus dels pares, hi ha un 66% de 
possibilitats que sigui portadora de l’al�lel / per a la fibrosi. Així, la 
probabilitat és 2/3.  
 
Pregunta c)  
El "dogma central de la biologia molecular" afirma que un gen (una seqüència 
de nucleòtids de DNA) es transcriurà en un mRNA i aquest es traduirà (en els 
ribosomes) en una proteïna. Encara que avui sabem que hi ha excepcions, com 
el cas dels retrovirus, el que sí és cert és que la informació d’un gen 
determina la seqüència d’aminoàcids d’una proteïna (no caldrà, evidentment, 
que l’alumne parli de seqüències mono i policistròniques). Les proteïnes són 
les que, en última instància, determinen el fenotipus. Per exemple els enzims 
(la majoria dels quals són proteïnes), possibiliten les reaccions químiques i, 
conseqüentment, les vies metabòliques dels éssers vius. Un canvi en la 
seqüència de nucleòtids del gen, de vegades tan petit o més que el que té lloc 
a la fibrosi quística, pot conduir (no sempre), a un canvi en la seqüència 
d’aminoàcids de la proteïna, que en ocasions pot perdre la seva funcionalitat.  
 
4. Per a realitzar l’activitat que es proposa s’ha de reconstruir la genealogia 
amb la informació que tenim sobre la família. S’ha de numerar els individus 
de cada generació i destacar el seu fenotip i genotip. 
El caràcter del cabell arrissat és dominant. Si no és així els resultats de 
l’arbre genealògic no serien coherents. 
Per a més informació de la genealogia, els genotips de cada individu i la 
probabilitat que el futur fill tingui el cabell arrissat: 
http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/2BCH/B4_INFORMACION/T410_GENET
ICA/ejercicios_sol/Diapositiva06.GIF 
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5. Es tracta d’un cas de codominància. Les flors vermelles tenen el genotip 
CRCR, les blanques CBCB. Cap dels al�lels és dominant i la descendència 
heterozigota té un fenotip intermedi, flors roses (CRCB). 
Usarem la nomenclatura següent: 

R: al�lel que determina flors vermelles 
B: al�lel que determina flors blanques 
 

a) 
Esquema de creuament: 

GENOTIP: Flors vermelles 
FENOTIP: CRCR 

 

CR CR 
CR CRCR (vermelles) CRCR (vermelles) FENOTIP: Flors roses 

GENOTIP: CRCB CB CRCB (roses) CRCB (roses) 
 
 
Conclusió:  -50% de la descendència seran de flors vermelles 
  -50% seran de flors roses 
 
 
b) 
Esquema de creuament: 

GENOTIP: Flors blanques 
FENOTIP: CBCB 

 

CB CB 
CR CRCB (roses) CRCB (roses) FENOTIP: Flors roses 

GENOTIP: CRCB CB  CBCB (blanques) CBCB (blanques) 

 
 
Conclusió:  -50% de la descendència seran de flors blanques 
  -50% seran de flors roses 
c) 
Esquema de creuament: 

GENOTIP: Flors roses 
FENOTIP: CRCB 

 

CR CB 
CR CRCR (vermelles) CRCB (roses) FENOTIP: Flors roses 

GENOTIP: CRCB CB CRCB (roses) CBCB (blanques) 

 
 
Conclusió:  -25% de la descendència seran de flors vermelles 
  -50% seran de flors roses 
  -25% de la descendència seran de flors blanques 
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6.- Per a realitzar l’exercici, sabent que el color groc de la llavor és dominant 
sobre el color verd, usarem la nomenclatura següent: 

A: al�lel que determina llavor groga 
a: al�lel que determina la llavor verda 
A>a 
(La nomenclatura utilitzada pot ser una altra) 

: 
Fenotips Llavor groga Llavor groga Llavor verda 
Genotips AA Aa aa 

 
S’ha de reconstruir els genotips parenterals a partir dels fenotips i de les 
proporcions del nombre de llavors de la descendència 
 
1) Aa x aa (1/2 Groc i 1/2 Verd) 
2) Aa x Aa (3/4 Groc i 1/4 Verd) 
3) aa x aa (totes Verdes) 
4) AA x aa (totes grogues) 
5) AA x A- (totes grogues) 
 
7.- Aquesta malaltia s’hereta segons un patró recessiu i autosòmic. No pot ser 
lligat al sexe, perquè llavors l’individu III2 hauria de patir la malaltia (XmY), 
per tal que la dona IV2 la tingués també (XmXm). Tampoc no pot ser 
dominant, doncs llavors una de les dues persones, com a mínim, de la parella 
III hauria de ser heterozigòtica (Mm), i llavors patiria (o patirien) la malaltia. 
El patró autosòmic-recessiu permet explicar els fenotips observats a l’arbre 
genealògic. 
Suposant  M- al�lel “normal” de la proteïna muscular; m- al�lel mutant de la 
proteïna muscular, els genotips serien: 
 I2-I3-IV2 = mm  III1-III2 = Mm  
 
8.- A partir de l’article s’haurà d’identificar el patró d’herència de la fibrosi 
quística. Tot seguit s’elaborarà un pedigrí a partir d’unes dades familiars 
concretes i per últim s’explicarà la inconveniència de la consanguinitat. 
 
De les quatre opcions de possible herència que es donen és el cas 3. El fet que 
sigui necessari que el pare i la mare siguin portadors exclou l’herència lligada 
al sexe i indica que per patir la malaltia haurà de donar-se homozigosi (ja que 
com diu el text la transmeten conjuntament). 
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a)Genotipus: 
    Pare i mare: Ff; 
    fill afectat: ff; 
    filles: FF 

b) En el cas d’alteracions o malalties que es transmeten per al�lels recessius 
és més probable obtenir descendents homozigotics (i per tant afectats) quan 
hi ha encreuaments consanguinis, per això no és convenient i a la major part 
d’espècies s’evita d’una manera natural. 
 
 

 

 

 


