
47. (Mend040) Una planta de un determinado fenotipo (A) se autofecunda, originando 95 

plantas del mismo fenotipo y 65 de un fenotipo alternativo (B). ¿Que proporciones son 

compatibles con los valores encontrados? 

 

Les proporcions obtingudes al creuament de l’exercici són 95/160 i 65/160. 

Per saber quines proporcions són compatibles amb els valors obtinguts de l’experiment, hem 

de saber quines són les característiques del creuament. És a dir, quants gens estan implicats, 

com actuen i quin és el seu patró d’herència. 

Si es tractés d’un únic gen, (suposem l’heterozigosi de l’individu que autofecundem per obtenir 

dos fenotips) les proporcions de la F1 serien ¾ per al fenotip dominant i ¼ per al recessiu i per 

tant no es correspondria amb les que dóna l’exercici. 

Si suposem que hi ha dos gens que codifiquen per dos caràcters independents veiem que les 

proporcions tampoc es compleixen, ja que apareixen 4 fenotips diferents a la descendència i 

amb proporcions 9:3:3:1 

Exemple (amb caràcters inventats): 

A-flor blava 

aa flor blanca 

B- pètal allargat 

bb pètal curt 

 

Tampoc coincideixen les proporcions si suposem un caràcter sense dominància. 

Si fos aquest el cas, obtindríem tota la descendència del mateix fenotip en cas de que la planta 

que autofecundem fos homozigòtica, i  si fos heterozigòtica obtindríem unes proporcions ¼, 

2/4; ¼ en què 2/4 es correspondrien al genotip heterozigot que donaria lloc al fenotip 

intermig.  

Per tant, d’aquesta manera tampoc es compleixen les proporcions de l’exercici. 

En canvi, sí que es corresponen si els gens que intervenen són dos i interactuen entre ells. 

És a dir, que per l’expressió del fenotip dominant (A) interactuen dos gens. Això és molt comú 

ja que molts fenotips són resultats de complexes vies metabòliques on hi participen varis 

enzims codificats per diferents gens. 

En el cas de l’exercici, es tracta d’una via metabòlica on intervenen dos enzims codificats per 

dos gens diferents. 

Per explicar l’exercici posarem un exemple per fer-ho més visual: 

Suposem que  els fenotips A i B són en funció del color de les flors de la planta. 

Definim el fenotip A com a flor blava i el fenotip B com a flor blanca. 

Posem que els enzims que intervenen en la pigmentació blava de les flors són R i G. 

Tractant-se d’una via metabòlica, es fàcil pensar que els enzims funcionals siguin els 

 AB Ab aB ab 

AB AABB AABb AaBB AaBb 

Ab AABb AAbb AaBb Aabb 

aB AaBB AaBb aaBB aaBb 

ab AaBb Aabb aaBb aabb 
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dominants, ja que en el cas dels individus heterozigots, només que un dels al·lels codifiqui per 

l’enzim funcional, la via metabòlica no quedarà interrompuda.  

Per saber d’on surten aquestes proporcions cal tenir en compte que al ser una via metabòlica, 

si l’enzim que ha d’actuar primer no és funcional , tot i que el 

segon sí que ho sigui, no s’obtindrà el fenotip per la flor 

blava, ja que funciona com un seguit de processos 

encadenats (cascada enzimàtica). 

Per tant, els genotips rr/-- tindran flor blanca ja que la via 

metabòlica s’interromprà allà on hagi d’actuar l’enzim R. 

Els individus R-/gg també expressaran el fenotip B (flor 

blanca) perquè la via metabòlica quedarà interrompuda allà 

on actuï l’enzim G, que en el seu cas no serà funcional. 

Finalment, només els individus amb genotip R-/G- tindran 

flor blava, ja que la via metabòlica que determina el color de 

la flor no s’interromprà en cap moment. 

A la taula següent veiem com l’autofecundació d’una planta 

amb genotip heterozigòtic pels dos gens dóna unes 

proporcions a les quals podem aproximar les dades de 

l’exercici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcions resultants del creuament:  

9/16 flors blaves (fenotip A) 

7/16 flors blanques (fenotip B) 

Com podem observar, les proporcions del creuament de l’exercici ( 95/160 i 65/160) són 

aproximadament les que s’obtenen d’un creuament d’heterozigots de dos gens que 

interactuen entre ells per donar dos fenotips. 

 

 RG Rg rG rg 

RG RRGG RRGg RrGG RrGg 

Rg RRGg RRgg RrGg Rrgg 

rG RrGG RrGg rrGG rrGg 

Rg RrGg Rrgg rrGg Rrgg 

Enzim R 

Enzim G 

Genotip flor blava: 

R-/G- 

Fenotip B 

Fenotip A 

(el de la parental) 

Via metabòlica que determina el 

color de la flor 

Genotip: RrGg 

Fenotip: A (blava) 

Genotip: RrGg 

Fenotip: A (blava) 


