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Problemes	  de	  principis	  mendelians	  

45.	   Si	   se	   autofecunda	   un	   individuo	   heterozigotico	   en	   5	   loci	   diferentes	  
(AaBbCcDdEe)	   ¿Cuántos	   gametos	   genéticamente	   distintos	   puede	  
producir?	  ¿Qué	  número	  de	  celas	  distintas	  habrá	  en	  la	  tabla	  de	  Punnet?	  
	  
Tots	   els	   éssers	   vius	  diploides	   tenen	  dues	   copies	  d’informació	   genètica	   en	   el	   seu	  ADN,	   una	  que	  prové	  
d’un	  progenitor	  i	   l’altra	  que	  prové	  de	  l’altre.	  Aquestes	  dues	  còpies	  porten	  informació	  per	  als	  mateixos	  
caràcters,	  però	  poden	  tenir	  al·lels	  diferents	  per	  als	  mateixos	  gens	  (és	  a	  dir,	  que	  la	  informació	  que	  porten	  
pot	  ser	  diferent).	  
Els	   éssers	   que	   tenen	   la	   mateixa	   informació	   en	   les	   dues	   parts	   s’anomenen	   homozigots,	   i	   poden	   ser	  
dominants	  (que	  els	  caràcters	  si	  es	  troben	  en	  heterozigosi	  són	  els	  que	  es	  poden	  observar	  en	  el	  fenotip)	  o	  
recessius	  (els	  caràcters	  que	  si	  no	  es	  troben	  en	  homozigosi	  no	  es	  poden	  observar).	  Els	  que	  porten	  dues	  
informacions	  diferents	  s’anomenen	  heterozigots.	  
Aquests	  al·lels	  diferents,	  quan	  es	  formen	  les	  gàmetes	  de	  l’individu	  (que	  tenen	  la	  meitat	  de	  la	  informació	  
genètica	   perquè	   han	   d’unir-‐se	   amb	   una	   altra	   gàmeta	   per	   formar	   un	   nou	   individu),	   poden	   agafar	  
qualsevol	  dels	  dos	  al·lels	  de	  cada	  gen	  aleatòriament.	  
	  
Per	  aquest	  exercici	  ens	  demanen	  que	  diguem	  el	  número	  de	  gàmetes	  diferents	  possibles	  i	  el	  número	  de	  
genotips	  possibles	  de	  la	  descendència	  d’un	  individu	  heterozigot	  per	  a	  5	  gens	  en	  una	  autofecundació:	  
	  

AaBbCcDdEe	  x	  AaBbCcDdEe	  
	  

Aquest	  individu	  és	  heterozigot	  per	  la	  totalitat	  dels	  gens	  que	  tenim	  en	  compte,	  i	  per	  tant	  a	  l’hora	  de	  saber	  
la	  quantitat	  de	  gàmetes	  diferents	  que	  podem	  crear	  hem	  de	  tenir	  en	  compte	  que	  per	  cada	  un	  dels	  gens	  
que	  és	  heterozigot	  té	  dues	  possibilitats	  diferents	  (en	  en	  cas	  del	  primer	  gen	  seria	  A	  o	  a)	  i	  això	  augmenta	  
el	  nombre	  de	  possibilitats	  possibles.	  La	  fórmula	  que	  hem	  utilitzat	  és:	  
	  

2n	  
	  

n	  =	  nombre	  de	  caràcters	  pels	  quals	  és	  híbrid	  un	  individu	  (ja	  que	  és	  el	  nombre	  de	  possibilitats	  diferents	  
que	  tenim	  per	  cada	  gen)	  
2	  =	  per	  cada	  gen	  tenim	  dues	  possibilitats	  diferents	  (A/a,	  B/b,	  C/c,	  D/d	  i	  E/e).	  Per	  tant:	  	  

	  
25	  =	  32	  gàmetes	  diferents.	  

Un	  individu	  d’aquestes	  característiques	  produirà	  32	  tipus	  de	  gàmetes	  diferents.	  
	  

Ara,	  per	  saber	  la	  quantitat	  de	  cel·les	  diferents	  en	  la	  taula	  de	  Punnet	  (o	  el	  que	  és	  el	  mateix,	  el	  nombre	  de	  
genotips	  diferents	  que	  podem	  obtenir	  d’aquest	  encreuament)	  utilitzarem	  la	  fórmula	  següent:	  
	  

3n	  
	  

n	  =	  com	  abans,	  és	  el	  nombre	  de	  caràcters	  pels	  quals	  és	  híbrid	  un	  individu	  
3=	  Tenim	  en	  compte	  que	  per	  cada	  gen	  tenim	  3	  possibilitats	  en	  la	  descendència,	  i	  aquests	  són	  que	  sigui	  
homozigot	  recessiu,	  que	  sigui	  homozigot	  dominant	  o	  que	  sigui	  heterozigot;	  per	  tant:	  
	  

35	  =	  243	  genotips	  diferents	  possibles.	  
Per	  un	  auoencreuament	  de	  dos	  individus	  amb	  aquestes	  característiques,	  obtindrem	  243	  genotips	  

diferents	  possibles	  en	  la	  descendència.	  


