
GENÈTICA: Resolució de problemes 

Anàlisis de genealogies  

10. En el següent pedigrí, en un encreuament entre l’individu III-2 i el II-5, quina és la 

probabilitat de tenir un fill que (a) sigui home i (b) estigui afectat? 

 Per a realitzar el següent problema, el primer que s’ha de 
fer és tenir clar els conceptes clau:  

-pedigrí: arbre genealògic, dibuixat amb símbols genètics 
estàndards, en el qual es mostra el patró de l’herència de 
caràcters fenotípics concrets.  

-herència: semblança biològica entre els progenitors i la 
seva descendència.  

  
 

 
Explicació dels símbols utilitzats en els arbres genealògics, per a 

poder interpretar de manera correcta la informació.  
 

 

 

Per tant, per a poder saber la probabilitat de tenir un fill afectat en aquest pedigrí, el que 

farem de manera general, és interpretar les relacions de parentesc entre els individus per a 

poder determinar el tipus d’herència del caràcter en qüestió.  

 

1-Interpretar les relacions de parentesc per a determinar el tipus d’herència 

 

Observem, que les persones afectades, serien I-2 i III-1. Els dos 

són homes. El primer que això ens fa pensar és que es tracta 

d’una herència lligada al sexe i recessiva, ja que no s’expressa en 

cap dona i en aquesta mostra de  11 individus solament són dos 

els afectats.  

Per a poder determinar en certesa de si es tracta d’un herència 

lligada al cromosa X o Y, analitzem els resultats.  

-Si fos lligada al cromosa Y, no es saltaria cap generació, ja que el pare ho passaria a tots els 

seus fills (cosa que observem que aquí no passa).  



-Si fos lligada al cromosa X (tenint en compte que es recessiva), apareixeria més en mascles. 

Tenint en compte això, podem afirmar que es tracta d’una herència lligada al cromosa X 

recessiva. Ho podem argumentar (que ens servirà per a poder fer les probabilitats) indicant els 

genotips de les persones: 

 

X  representa el cromosoma que conté el 

caràcter que provoca aquesta enfermetat.  

Pintat de vermell, significa que té la malaltia.  

 

 

2-Una vegada sabem això, podem passar a calcular la probabilitat que els individus indicats 

anteriorment puguin tenir un fill afectat per la malaltia.  

 

Per a poder conèixer aquesta probabilitat ho dividim en dues 

coses: la probabilitat de tenir un fill home i la probabilitat 

que estigui afectat: 

 

 

 

1- Que sigui home:  

        

                       XX   x   XY       

  

                                XX   XX   XY   XY    

Per tant la probabilitat que sigui fill es d’un 50%, un 1/2.  

         

 

 



2- Que estigui afectat:  

 

Primer hem de calcular la probabilitat que la mare sigui portadora:  

   

  XY x XX 

 Per tant es 1/2. 

  

XX       XX 

 

I sabent que la mare es portadora i el seu pare es normal, la probabilitat que el fill 

estigui afectat:  

                 XX   x   XY Per tant també és 1/2.  

 

 

    XY    XY 

 

 

En total, podríem dir que la probabilitat que tinguin un descendent home i afectat és: 

P= 1/2 x 1/2 x 1/2 = 1/8  

P= (probabilitat que sigui home) x  (probabilitat que la mare sigui portadora) x (probabilitat 

que el fill pugui ser afectat)  


