
Del creuament AaBb x AaBb, quina proporció dels individus de la F2 que presenten ambdós 
fenotips dominants són heterozigots per als dos gens?

Utilitzant un exemple, aquest problema pot ser més fàcil d'entendre. A i a, són dos al·lels diferents, 
si A determinés que les flors d'una determinada planta fossin grosses i a que fossin petites, quan 
una planta fos heterozigòtica, és a dir, tingues els dos al·lels diferents, tan el que determina que la 
planta tingui les flors grosses com el que determina que les tingui petites, les tindria grosses, 
perquè A és el caràcter dominant. A la vegada, si fos homozigot dominant, AA, la seva expressió 
seria la mateixa, òbviament la de dominant i, per tant, tindria les flors grosses. Només en el cas 
que sigui aa, homozigot recessiu per a aquest caràcter, les tindrà petites. Quan s'afegeix una altre 
caràcter, passa el mateix i de forma independent al primer caràcter. En aquest cas afegim un altre 
gen anomenat  “be”, que també té dues expressions diferents. 

Els dos individus que s'han d'encreuar són heterozigots, és a dir tenen els dos al·lels diferents pels 
dos gens, que són els caràcters hereditaris, i, per tant, presentaran el fenotip dominant. El fenotip 
és l'expressió del gen. Cada un d'ells podrà donar lloc a quatre gàmetes - cèl·lules reproductores - 
diferents: AB, Ab, aB i ab. De tal forma que els possibles individus que poden sorgir de la 
combinació dels gàmetes  d'aquests individus inicials, els de l'enunciat del problema, són 16, és a 
dir 4x4. Però, d'aquests 16 individus, quants seran heterozigots per als dos caràcters? Ho podem 
il·lustrar amb una taula, anomenada quadrat de Punnett. En aquesta taula es veu clarament com 
els diferents gàmetes dels dos individus es poden combinar entre ells, els d'un individu amb els de 
l'altre. 

AB Ab aB ab
AB AABB (*) AABb (*) AaBB (*) AaBb (*)
Ab AABb (*) AAbb AaBb (*) aaBb
aB AaBB (*) AaBb (*) aaBB aaBb
ab AaBb (*) Aabb aaBb aabb
 
Queda clar que la proporció d'heterozigots per als dos gens de la F2, segona generació filial, és 
de 4/16, és a dir, 1/4. Aquests són els que tindran els quatre al·lels diferents.

Però l'enunciat pregunta quins dels que presenten el fenotip dominant son heterozigots pels dos 
caràcters. Per tant, disminueixen els possibles genotips a tenir en compte. Només presentaran el 
fenotip dominant A-B-, és a dir, totes les combinacions en les que com a mínim aparegui una 
vegada cada un dels al·lels dominants. Aquests són els marcats amb (*). De tal manera que la 
proporció serà de 4/9, perquè de 9 possibles genotips que s'expressin com a fenotips dominants, 
4 seran heterozigòtics per a ambdós caràcters.

Aquest problema també es podria resoldre a partir de càlculs de combinatòria, però com són pocs 
els elements que s'han de combinar és més visual i fàcil fer-ho amb el quadre de Punnett. Un altre 
mètode de resolució seria utilitzar un arbre, però és una opció una mica més farragosa.   


