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INTRODUCCIÓ 

Aquest treball s’estructura en sis parts: 

 Part teòrica 

En aquest epígraf es troben explicats els conceptes de genètica 

emprats per dur a terme la pràctica posterior. He escollit aquesta 

temàtica ja que m’agrada l’àmbit de la genètica i em va resultar 

interessant el fet d’assabentar-me que algunes característiques 

aparentment sense gran importància són heretables, com per 

exemple, la manera de creuar les cames. En total estudio cinc 

caràcters com aquest, que són fàcilment observables com el ja 

mencionat, a més de la manera de creuar els braços, les mans, la 

forma del lòbul de l’orella i la capacitat de poder doblegar la llengua 

en forma d’“U”, a fi d’intentar esbrinar quin tipus de patró d’herència 

segueixen tots aquests caràcters. L’estudi s’estén a l’anàlisi d’altres 

dos caràcters no observables a ull nu: els grups sanguinis AB0 i del 

sistema Rh, el patró d’herència dels quals és ben conegut. 

Complemento la part teòrica del treball amb una compilació 

d’informació sobre el fenomen dels bessons univitel·lins i la psoriasi, 

que he escollit perquè jo mateixa tinc una germana bessona i perquè 

pateixo aquesta malaltia, que té un component genètic clau. 

 

 Part experimental 

En aquest apartat es localitza la part experimental del treball; 

consisteix a demostrar que els caràcters que s’estudien s’hereten 

seguint un patró determinat i no un altre. Per poder-ho dur a terme, 

el disseny experimental inclou una primera part d’observació directa 

dels cinc caràcters en els individus estudiats de les tres famílies, 

sempre que hagi estat possible. En els casos d’individus ja 

desapareguts, i dels sistemes sanguinis, la recollida de dades m’ha 

estat facilitada gràcies a fotografies i/o informació que m’han brindat 

els membres de la família. En la segona part, i després d’haver 

realitzat el buidatge de les dades, he procedit al corresponent estudi 
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d’adequació de cadascun dels caràcters a un model d’herència 

determinat, intentant refutar les hipòtesis que no encaixen amb el 

patró adient per cada caràcter, a fi d’acabar trobant el model més 

propici. D’aquesta manera, i per cadascuna de les tres famílies 

estudiades, aquesta part presenta tres grans blocs: la Pràctica 1, 

referent a la família 1; la Pràctica 2, referent a la família 2; la Pràctica 

3, referent a la família 3. Dins de cada bloc faig un estudi d’adequació 

per cadascun dels set caràcters, avaluant i refutant hipòtesis dels 

successius models d’herència plantejats. Finalment, a l’apartat de 

conclusions que trobem per cadascun dels set caràcters, enuncio 

quina hipòtesi ha passat el cribratge sense haver estat refutada, i és, 

per tant, la vàlida per explicar el patró d’herència. 

 

 Conclusions 

En aquest apartat es mostren les conclusions obtingudes després 

d’haver contrastat els resultats dels tres blocs (Pràctica 1, Pràctica 2 

i Pràctica 3). Així doncs, presento les conclusions finals del treball, 

així com una reflexió sobre el meu treball de recerca, tot comentant 

el succés del mètode experimental emprat, i fent una valoració sobre 

la meva experiència al llarg de tot el procés d’investigació. 

 

 Bibliografia o web grafia 

 

 Agraïments 

 

 Annexos 

En aquesta última secció es troben els documents que no encaixen 

a les anteriors, és a dir, els complementaris que puguin resultar 

interessants. 
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GENÈTICA MENDELIANA  

Mendel 

El científic austríac del segle XIX, Johann 

Gregor Mendel, va enunciar les primeres teories 

sobre l’herència dels caràcters. Mendel va 

dedicar gran part de la seva vida a l’estudi de la 

hibridació1 de les plantes. A partir dels resultats 

obtinguts va constatar que uns caràcters 

predominaven sobre uns altres. 

Mendel va treballar amb la planta del pèsol, 

durant 10 anys i amb un total aproximat de 

30.000 pesoleres. 

Va escollir aquesta planta perquè és fàcil de 

conrear (en un any es pot obtenir un mínim de dues generacions en un 

hivernacle), presenta uns caràcters fàcilment observables i aquestes 

presenten variants clarament diferenciables; 

- Color de la flor (roig/blanc) 

- Disposició de les flors (terminals/axials) 

- Color de les llavors (groc/verd) 

- Forma de les llavors (llises/rugoses) 

- Forma de la beina (inflada/constreta) 

- Color de la beina (groc/verd) 

El seguiment de cada caràcter es va realitzar per separat. 

  

                                            
1 Hibridació: encreuament de dos individus de característiques genètiques diferents. 

Imatge 1 Johann Gregor Mendel 
[monjo] 1822-1884), els seus 
experiments no foren reconeguts 
fins setze anys després de la 
seva mort (1900). 
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Lleis de Mendel 

 

Llei de la uniformitat de la primera generació filial 

Aquesta llei no es considera com a tal ja que només és un enunciat d’uns 

fets reals. 

Al creuar dues línies pures2 que presenten una variant diferent per a un 

determinat caràcter, donen lloc a una descendència que presenta la 

mateixa característica d’un dels dos progenitors. 

Dues races pures, una amb 

llavors grogues i una amb 

llavors verdes, dóna lloc a una 

descendència uniforme amb 

llavors de color groc. 

Mendel va creuar una planta 

que tenia els pèsols grocs 

(anteriorment es va assegurar 

que aquesta era una línia pura 

encreuant múltiples vegades 

plantes amb aquesta 

característica) amb una que 

els tenia verds i va poder 

comprovar que tota la 

descendència presentava una única característica. En aquest encreuament 

va deduir que la informació per a cada caràcter estava duplicada. 

                                            
2 Línia pura o raça pura: individu que posseeix la mateixa informació per a un determinat 
caràcter en totes les gàmetes. 

NOTACIÓ 

S’utilitzarà la inicial del caràcter que no 

domina per indicar la presència d’aquesta 

característica; per diferenciar quin és el 

dominant respecte aquesta característica, 

escriurem amb majúscules el que 

predomina sobre l’altre i aquest últim, el 

que queda emmascarat, en minúscules. 
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Il·lustració 1 Encreuament entre dues pesoleres, una groga i l'altra verda, de raça pura que dóna lloc 

a una descendència uniforme de color groc. 

 

 

 

 

 

VV 

vv 
 

1 V 

1 v Vv 

Taula 2 Taula d'encreuament o de Punnett de 

dues línies pures per al color de la llavor que dóna 

com a resultat una descendència que presenta les 

dues variants d'aquesta característica però tota té 

el mateix fenotip. 

 

                                            
3 Fenotip: conjunt de caràcters observables en un organisme. 
4 Genotip: conjunt de contingut genètic d’un organisme, tant dels caràcters que es 
manifesten físicament com els que no es manifesten però s’hereten. 

VV vv

VvVvVv

Fenotip3 Genotip4 

Groc 
VV 

Vv 

Verd vv 

Taula 1 Taula que ens mostra quins fenotips 

tenen els genotips corresponents. 

P: 

F1: 
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Primera llei de Mendel o llei de la segregació 

Mendel encreuà els pèsols grocs resultants del primer creuament (híbrids5) 

i va obtenir tres quartes parts de la descendència groga i una quarta part 

verda.  

Quan s’encreuen els individus de la primera generació filial6, alguns dels 

descendents presenten el caràcter recessiu del progenitor, que no havia 

aparegut en la primera generació filial. 

Els factors responsables de l’herència d’un determinat caràcter (gens7) se 

separen (de manera que van a parar a diferents gàmetes8). 

 

 Il·lustració 2Encreuament entre dues pesoleres grogues híbrides (primera generació filial de 

l'anterior creuament) que donen lloc a una descendència on 1 de cada 4 són verds i la resta grocs 

(segona generació filial). 

 

 

 

 

                                            
5Híbrids: individu amb gàmetes que porten informació diferent per a un mateix caràcter. 
6 Primera generació filial (F1): conjunt d’individus provinents dels mateixos progenitors. En 
les següents generacions es segueix l’ordre numèric [F2; segona generació filiar; F3; 
tercera generació filiar...] 
7 Gen: segment d’ADN que actua com a unitat de material hereditari que determina els 
caràcters d’un organisme. 
8 Gàmetes: cèl·lules sexuals. 

Vv Vv

VV Vv vv

Fenotip Genotip 

Groc 
VV 

Vv 

Verd vv 

Taula 3Taula que ens mostra quins fenotips tenen els 

genotips corresponents. 

F1: 

F2: 
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Vv 

Vv 
 

½ V ½ v 

½ V ¼ VV ¼ Vv 

½ v ¼ Vv ¼ vv 

Taula 4 Taula d'encreuament o de Punnett de 

dos individus híbrids que dóna lloc a una quarta 

part individus grocs de raça pura, la meitat 

individus grocs híbrids, i la última quarta part 

verds. 

Segona llei de Mendel o principi de la transmissió independent 

Els factors de la herència de dos caràcters diferents es poden combinar de 

totes les formes possibles. 

Mendel va encreuar pèsols grocs i llisos amb pèsols verds i rugosos; tots 

els pèsols de la primera generació filial van ésser grocs i llisos, però al 

entrecreuar-los entre ells , la següent generació filial va presentar diferents 

combinacions de color i textura. 

 

Il·lustració 3 Encreuament entre dos individus grocs i llisos (provinents d'un encreuament entre dues 

races pures, un de color groc i llis i l'altre verd i rugós) que dóna descendents amb diferents 

combinacions entre color i textura. 

 

 

VvRr

VVrrVvRRVvRr Vvrr

vvRR vvRr vvrr

VVRrVVRR

VvRr

F1:

: 

F2: 
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VvRr 

VvRr 
 

¼ VR ¼ Vr ¼ vR ¼ vr 

¼ VR 1
16⁄  VVRR 1

16⁄ VVRr 1
16⁄ VvRR 1

16⁄ VvRr 

¼ Vr 1
16⁄ VVRr 1

16⁄ VVrr 1
16⁄ VvRR 1

16⁄ Vvrr 

¼ vR 1
16⁄ VvRR 1

16⁄ VvRr 1
16⁄ vvRR 1

16⁄ vvRr 

¼ vr 1
16⁄ VvRr 1

16⁄ Vvrr 1
16⁄ vvRr 1

16⁄ vvrr 

Taula 6 Taula de Punnett o d'encreuament entre dos plantes híbrides per als caràcters 

del color i forma de la llavor. 

 

TEORIA CROMOSÒMICA DE L’HERÈNCIA 

 Es basa en els fets que els gens estan continguts en els 

cromosomes9. Aquesta idea va ser proposada per 

primera vegada i de manera independent per Walter 

Stanbrough Sutton i per Theodor Heinrich Boveri l’any 

1902 [en aquella època no se sabia quina funció tenien 

els cromosomes].  

 

                                            
9 Cromosoma:  Orgànul filiforme format per cromatina, present en el nucli cel·lular dels 
organismes eucariotes, que porta la dotació genètica. 

Fenotip Genotip 

Groc 
VV 

Vv 

Verd vv 

Taula 5Taula que ens mostra quins fenotips tenen els 

genotips corresponents. 

Imatge 2 Theodor 
Heinrich Boveri (1862-
1915), biòleg alemany 
conegut pels seus 
estudis sobre biologia 
cel·lular en relació. 
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Per exposar la teoria cromosòmica de l’herència, es van 

basar en el fet que, durant la fecundació i la meiosi, els 

cromosomes segueixen uns processos molt similars als 

que segueixen els factors hereditaris enunciats per Johann 

Mendel. Primer, durant la meiosi, els cromosomes es 

divideixen i van a parar a les gàmetes; en aquest procés es 

poden separar els al·lels (si no estan lligats) i durant la 

fecundació es fusionen dues gàmetes donant un zigot 

diploide10 (en individus diploides i de reproducció sexual). 

Aquesta teoria va ser demostrada per Thomas Morgan l’any 1910 a partir 

dels experiments de la mosca del vinagre Drosophilia melanogaster. 

 

MEIOSI; recombinació gènica 

La meiosi és la divisió cel·lular que d’una cèl·lula inicial diploide se 

n’obtenen quatre d’haploides11. 

La meiosi està dividida en 2 parts, i en cada una d’elles, hi ha diferents 

fases: 

- Primera divisió meiòtica 

o Profase I 

 

Imatge 4 Imatge que ens mostra què passa durant la 

profase I. 

                                            
10 Diploide: individu o espècie que té el nucli de les seves cèl·lules (o cèl·lula en el cas d’un 
individu unicel·lular) amb dues dotacions cromosòmiques. 
11 Haploide: individu o espècie que té el nucli de les seves cèl·lules (o cèl·lula en el cas 
d’un individu unicel·lular) amb una única dotació cromosòmica. 

Imatge 3 Walter 
Stanbrough Sutton 
(1877-1916), 
genetista 
estatunidenc que 
va aplicar les 
teories de Mendel a 

nivell molecular. 
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 Leptotè 

S’inicia molt lentament el 

plegament de la 

cromatina12 i cada fibra 

comença a sintetitzar un 

RNA i unes proteïnes que 

formaran  una estructura 

anomenada complex 

sinaptinèmic o bé sineptinemal (la seva funció és que 

cada fibra de cromatina s’emparelli amb la seva 

homòloga13). 

 

 Zigotè 

Les fibres de cromatina s’uneixen 

amb les seves homòlogues. Es 

comencen emparellant per un 

extrem i va progressant en direcció 

a l’altre (mentrestant, la cromatina 

continua plegant-se). 

 

 Paquitè 

Es produeix l’entrecreuament 

entre dues cromàtides 

homòlogues, que consisteix 

en: 

 Que les cromàtides 

es trenquen pels 

mateixos punts. 

 S’uneixen amb el fragment de l’homòloga. 

                                            
12 Cromatina: material genètic de la cèl·lula eucariota que es troba al nucli (un grau de 
compactació dels cromosomes. 
13 Homòloga: que té les mateixes característiques que un altre. 

Imatge 5 Imatge que ens 
mostra què passa durant el 
leptotè, un subapartat de la 
profase I. 

Imatge 6 Imatge que 
ens mostra què passa 
durant el zigotè, un 
subapartat de la 
profase I. 

Imatge 7 Imatge que ens 
mostra què passa durant el 
paquitè, un subapartat de la 
profase I. 
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 El resultat és la recombinació gènica i 

s’obtenen combinacions de gens els quals 

anteriorment no hi havia. 

Només dues cromàtides resulten afectades per aquest 

procés, les altres dues queden amb les formes 

parentals14. 

 

 Diplotè 

15 

Imatge 8 Imatge que ens 

mostra què passa durant el 

diplotè, un subapartat de la 

profase I. 

    

 Diacinesi 

 

Imatge 9 Imatge que ens mostra 

què passa durant el diacinesi, un 

subapartat de la profase I. 

                                            
14 Cromàtides parentals: cromàtides que no han patit una recombinació gènica, és a dir, 
una cromàtide que no té cap canvi respecte les de les altres cèl·lules (idèntiques a les dels 
progenitors de l’individu). 
15 Quiasma:  Punt on les parelles de cromàtides homòlogues estan en contacte, des del 
final de la profase fins al començament de l’anafase de la meiosi, i en què es produeix 
l’intercanvi de parts per mitjà de l’entrecreuament. 
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o Metafase I 

 

Imatge 10 Imatge que ens mostra què 
passa durant la metafase I. 

 

o Anafase I 

 

Imatge 11 Imatge que ens mostra què 
passa durant l’anafase I. 

 

o Telofase I 

Pot ocórrer que després de la telofase s’iniciï la següent 

divisió meiòtica o que es separi el citoplasma i d’aquesta 

manera obtenir dues cèl·lules amb la meitat de cromosomes.  

Entre la primera i la segona divisió meiòtica es duplica el 

centrosoma16. 

 

 

                                            
16 Centrosoma: Regió del citoplasma, on es troben els centríols, que és el centre 
organitzador de microtúbuls i controlador de la divisió cel·lular. 
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- Segona divisió meiòtica 

o Profase II 

 

Imatge 12 Imatge que ens mostra què passa durant la profase II. 

 

o Metafase II 

 

Imatge 13 Imatge que ens mostra què passa durant la metafase II. 

 

o Anafase II 

 

Imatge 14 Imatge que ens mostra què passa durant l'anafase II. 
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o Telofase II 

 

Imatge 15 Imatge que ens mostra 
què passa durant la telofase II. 

 

- Citocinesi 

 

Imatge 16 Imatge que ens 
mostra què passa durant la 
citocinesi i el producte final 
de la meiosi. 

 

El resultat de la meiosi són dues cèl·lules amb cromàtides parentals i dues 

cèl·lules amb cromàtides recombinats17 

 

ENCREUAMENT PROVA 

És un creuament que es realitza amb la finalitat de determinar quin és el 

genotip d’un organisme a partir del fenotip. Aquest tipus de creuament es 

                                            
17 Cromàtides recombinants: cromàtides amb fragments diferents, resultants de la 
recombinació genètica. 
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realitza, bàsicament, quan hi ha al·lels que formen part d’un gen amb una 

relació de dominància i recessivitat. 

Es realitza creuant l’organisme, el qual volem esbrinar el genotip, amb un 

organisme que presenta la característica recessiva (amb genotip recessiu 

per aquest caràcter). 

 

TIPUS D’HERÈNCIA 

L’herència dels caràcters no és la mateixa en tots els casos; 

- Herència autosòmica  

- Herència lligada al sexe 

- Relació de dominància-recessivitat 

- Herència intermèdia 

- Herència codominant 

- Herència del sexe 

- Herència influïda pel sexe 

 

Herència autosòmica 

És l’herència dels autosomes18, és a dir, l’herència dels gens o al·lels situats 

als cromosomes que no determinen el sexe. En individus diploides, tant 

mascles com femelles tindran dos al·lels per un mateix caràcter. 

 

Herència del sexe 

És el tipus d’herència que determina el sexe de l’individu, que està marcada 

per l’herència dels heterocromosomes. Depenent del tipus d’ésser viu que 

                                            
18 Autosoma: cromosomes no sexuals, és a dir, qualsevol altre cromosoma que no sigui 
l’X o l’Y. 
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sigui, els homogamètics poden ser els individus d’un sexe o els individus 

de l’altre, però sempre n’hi ha un d’homogamètic19 i un d’heterogamètic20. 

En el cas dels mamífers, els peixos, els amfibis, els rèptils i la majoria 

d’artròpodes, l’individu homogamètic és la femella. En aquest cas la 

nomenclatura és la següent: 

- Femelles (homogamètiques): XX 

- Mascles (heterogamètics): XY 

En les aus i altres artròpodes, l’homogamètic ho és el mascle. Si la situació 

és aquesta la nomenclatura és la següent: 

- Femelles (heterogamètiques): ZW 

- Mascles (homogamètics): ZZ 

 

Relació de dominància-recessivitat 

És la herència d’aquells caràcters els quals un d’ells domina sobre l’altre; 

d’aquesta manera el fenotip és el que correspon amb el caràcter dominant, 

és a dir, un s’expressa (dominant) i emmascara la presència de l’altre 

(recessiu). 

Al·lel dominant>al·lel recessiu 

Per indicar els al·lels21 que segueixen una relació de dominància-

recessivitat s’emprarà la nomenclatura següent: 

S’utilitzarà la inicial del caràcter recessiu: 

- Per al caràcter recessiu s’escriurà en minúscula. 

- Per al caràcter dominant s’escriurà en majúscula. 

 

                                            
19 Homogamètic: individu que té totes les gàmetes iguals, és a dir, que aporta la mateixa 
informació a les seves gàmetes. 
20 Heterogamètic: individu que té les gàmetes diferents, és a dir, que aporta diferent 
informació a les seves gàmetes. 
21 Al·lel: cadascuna de les variants o manifestacions que té un gen. 
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Herència intermèdia 

És l’herència dels caràcters els quals els heterozigots22 presenten un 

fenotip intermedi al fenotip dels individus heterozigots. D’aquesta manera 

hi ha tres possibles fenotips amb dos tipus d’al·lels diferents. 

 

Herència codominant 

És l’herència dels caràcters la qual els heterozigots presenten el fenotip 

dels dos homozigots, és a dir, s’expressen per igual els dos al·lels, 

d’aquesta manera l’heterozigot té les característiques dels dos 

homozigots23. 

 

Herència lligada al sexe 

L’herència dels caràcters que estan determinats per gens localitzats als 

heterocromosomes (cromosomes sexuals); en humans els individus del 

sexe femení tindran dos al·lels per a un determinat caràcter, en canvi els 

individus de sexe masculí només tindran un al·lel, per això s’anomenen 

hemizigots. 

El gen pot estar localitzat al cromosoma que determina el sexe masculí (en 

humans Y) o al que determina el sexe femení (en els humans X). 

 

Herència influïda pel sexe 

L’expressió dels caràcters autosòmics varia segons el sexe de l’individu. 

Estan determinats per el propi caràcter autosòmic i per els gens situats als 

segments homòlegs dels heterocromosomes. 

 

                                            
22 Heterozigot: individu que té els al·lels diferents per un mateix caràcter. 
23 Hemizigot: individu que posseeix una sola copia d’un gen (pot estar localitzat en els 
cromosomes sexuals, i en el cas dels mascles, al tenir copies diferents dels cromosomes 
sexuals, només disposen d’una sola còpia, o bé per la deleció d’un al·lel quedant-ne només 
un). 



INS Terres de Ponent 
  Genètica i psoriasi 

Judit Tella Vila  
 

 

18 

GENÈTICA EN BESSONS UNIVITEL·LINS, fenotip i genotip 

Els bessons univitel·lins o idèntics són aquells 

individus formats a partir d’un únic òvul fecundat amb 

un únic espermatozoide que en algun moment de la 

divisió cel·lular de l’embrió, format per la unió 

d’aquests, aquest s’ha separat en dues parts i origina 

dos individus que tenen la mateixa informació 

genètica amb les poques variacions que poden haver 

estat causades per mutacions i que conseqüentment 

són dos individus del mateix sexe, mateixa 

pigmentació de pell, mateix color de cabell... 

(teòricament haurien de tenir un genotip idèntic). 

Depenent del moment en el qual es separa el zigot 

dóna a lloc a diferents tipus de bessons: 

- Bessons bicoriales i bicòtics: en els primers 3 dies després de la 

fecundació es produeix la essició; cada embrió té la seva bossa 

amniòtica24 i s’alimenten de la seva pròpia placenta. 

- Bessons monocoriales i bicòtics: entre el tercer i setè dia després de 

la fecundació es produeix la essició; comparteixen bossa amniòtica 

però no placenta (90% dels bessons univitel·lins). 

- Bessons monocoriales i monoamniòtics: entre el setè i tretzè dia 

després de la fecundació; els embrions comparteixen placenta i 

bossa amniòtica. En aquest tipus de bessons es localitzen els 

bessons simètrics. 

Els bessons simètrics poden presentar diferents graus de simetria, des de 

característiques físiques fins a òrgans. El causant d’aquesta simetría és la 

divisió tardía de l’embrió; aquesta divisió provoca que un dels embrions 

presenti característiques simètriques, ja que, l’ambient que aquest ha 

experimentat un ambient diferent a l’altre i causa una expresió diferent del 

                                            
24 Bossa amniòtica:  òrgan (en forma de bossa) que conté al fetus o embrió amb  el líquid 
amniòtic (líquid clar que protegeix el fetus o embrió). 

Imatge 17 Formació dels 
embrions de dos bessons 
univitel·lins. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%92rgan_(anatomia)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fetus
https://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquid_amni%C3%B2tic
https://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquid_amni%C3%B2tic
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fenotip [el fenotip d’un individu és la suma de la informació genètica que 

aquest té i l’ambient en el qual s’ha desarrotllat]. 

 

CARACTERÍSTIQUES POLIGÈNIQUES 

Són les característiques determinades per diferents regions del genoma25 

humà, és a dir, per poder expressar aquesta característica, es necessiten 

més d’un gen. 

L’herència poligènica és la manera que s’hereten aquestes 

característiques. 

Les característiques poligèniques estan determinades per l’efecte 

acumulatiu de diversos gens diferents, és a dir, l’agrupació d’aquests gens 

diferents dóna lloc a la característica que pertoca. Aquest tipus de 

característiques són quantitatives. 

L’herència d’aquests gens segueix les lleis de Mendel, però, al ser diferents 

gens, depenent d’on estiguin situats i el que expressa cada gen (ja que un 

d’aquests pot emmascarar a un altre), és més complicada. 

 

EL PATRÓ D’HERÈNCIA; com deduir-lo 

Per poder saber la localització de dos gens, situats a un mateix cromosoma 

o a diferents, es realitza un encreuament entre homozigots recessius i un 

homozigot dominant per aquell caràcter que es vol estudiar. 

El resultat de la segona generació filial serà el què ens diu si es transmet 

independentment o estan lligats. 

Si aquests estan lligats, poden estar: 

                                            
25 Genoma: contingut genètic d’una cèl·lula o d’un virus. 
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1. Totalment lligats: estan situats molt pròxims entre ells i per tant 

resulta molt complicada la recombinació genètica en aquella 

distància i per això s’estudien conjuntament. 

2. Parcialment lligats; estan en localitzacions molt allunyades del gen i, 

depenent d’aquesta distància, tindran una certa probabilitat 

d’heretar-se independentment. 

 

PROBABILITATS: càlcul 

En un entrecreuament, per calcular les probabilitats de tenir un descendent 

amb un tipus de genotip es realitza amb una taula d’encreuament: 

1. Es determina el tipus d’herència que tenen aquells caràcters 

2. Es realitza una taula amb els possibles fenotips i els genotips 

corresponents. 

3. S’observa si els progenitors són homozigots o heterozigots per 

aquell caràcter. 

4. En una taula d’encreuament, s’apunta els diferents tipus de gàmetes 

que tenen cada un dels progenitors i les proporcions de cada una 

d’aquestes 

5. Es multiplica les proporcions de les gàmetes de cada progenitor i 

cada una de les gàmetes que hereta el descendent 

6. Depenent del que es vulgui conèixer, s’escriuen, en relació a les 

proporcions obtingudes, les proporcions fenotípiques o 

genotípiques. 

 

Probabilitat de successos mútuament excloents (independents) 

La probabilitat de dos successos independents entre ells s’obté sumant la 

probabilitat de cada succés. 
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Probabilitat de successos mútuament no excloents (dependents) 

La probabilitat de dos successos independents entre ells s’obté a partir de 

la multiplicació de la probabilitat de cada un d’ells. 

 

PSORIASI 

Introducció 

La psoriasi és una malaltia inflamatòria crònica26 (malaltia inflamatòria que 

té una manifestació clínica27 a la pell) que provoca que les cèl·lules cutànies 

de les zones afectades es reprodueixin cada 3 o 6 dies en lloc de 28 dies 

(temps que tarden les cèl·lules d’una persona sana) cosa que provoca que 

sorgeixin unes plaques vermelloses, engrandides i escamoses de la pell.  

 

Imatge 18 Desenvolupament general d'una placa de pell psoriàsica. 

                                            
26 Crònica: de llarga durada. 
27 Clínica: conjunt de símptomes que caracteritzen una malaltia. 
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És una malaltia no contagiosa, però pot ser hereditària. Els individus 

afectats per psoriasi poden tenir major prevalença de diabetis, artritis  

psoriàsica, risc cardiovascular i depressió (comorbiditats28 associades a la 

malaltia).  

La psoriasi pot aparèixer a qualsevol edat, s’acostuma a notar l’aparició 

d’aquesta entre els 15 i 35 anys; és una malaltia poc freqüent (entre el 2 i 

5% de la població). Aquesta malaltia no té cura avui en dia, però hi ha 

tractaments que n’ajuden a controlar els símptomes. 

La psoriasi més comú és la psoriasi en plaques (un 80% dels afectats); la 

persona pot desenvolupar diferents tipus de psoriasi al mateix temps al llarg 

de la seva vida. 

 

Causes i desenvolupament 

És una malaltia inflamatòria amb origen a un trastorn del sistema 

immunitari, per això és considerada com una malaltia autoimmunitària 

(trastorn provocat per un atac del sistema immunitari al propi organisme). 

 

Les cèl·lules de la pell sana es divideixen i quan apareixen unes cèl·lules 

les antigues de la superfície es moren i es desprenen (entre 1,58 i 30 dies, 

les cèl·lules de la pell se substitueixen). Una persona amb psoriasi, en lloc 

de la reproducció mensual de les cèl·lules, les cèl·lules de la zona afectada 

(només aquella zona) es reprodueixen entre 3 i 6 dies; això provoca un 

augment considerablement gran de les cèl·lules de la zona i que s’acumulin 

cèl·lules mortes sobre la pell i com a resultat una lesió a la pell (o taca) 

engrandida  i escamosa. 

                                            
28Comorbiditats: Coincidència en una persona d'un o més problemes de salut crònics 

addicionals a un altre problema de salut, sovint també crònic, que es considera principal o 

que és l'objecte d'estudi. 
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El seu estat habitual és en plaques (les escames de la superfície cauen 

amb facilitat). Les cèl·lules de sota s’uneixen i formen unes lesions 

sensibles, vermelles i que poden sagnar. Aquest estat d’inflamació també 

és degut a l’augment dels leucòcits (cèl·lules inflamatòries). 

 

Encara no s’ha determinat cap gen que codifiqui la psoriasi, però la malaltia 

pot venir determinada per parts de gens relacionats amb altres malalties 

autoimmunes i inflamatòries; cosa que explicaria que els individus que 

pateixin psoriasi puguin patir altres malalties, com artritis psoriàsica, 

malaltia inflamatòria intestinal, diabetis tipus 1 o esclerosi múltiple. 

Algunes investigacions determinen que la psoriasi pot ser produïda per una 

combinació de factors genètics i ambientals (un individu desenvolupa la 

Imatge 19 Desenvolupament de la psoriasi, una malaltia autoimmunitària. 



INS Terres de Ponent 
  Genètica i psoriasi 

Judit Tella Vila  
 

 

24 

malaltia si té la informació genètica per aquesta malaltia i si hi ha hagut un 

factor desencadenant (infeccions, medicacions, lesions o estrès)). 

 

Classificacions de la psoriasi 

La psoriasi es pot classificar segons: 

 La gravetat 

 La localització 

 Tipus de psoriasi 

 

Segons la gravetat 

En funció de la gravetat de la malaltia hi ha tres grups: 

- Lleu: poques plaques, menys del 3% de la superfície corporal total 

- Moderada: entre el 3 i 10% de la superfície de la pell 

- Greu: més del 10% de la superfície del cos 

També és pot fer, no segons l’extensió corporal, sinó la gravetat de la lesió 

(engrandiment, descamació, enrogiment); però, si la malaltia impedeix una 

normalitat en la vida quotidiana de l’afectat (mans o peus) es considera greu 

encara que la seva extensió estigui per sota del 10%. 

Mitjançant una pàgina web i senyalitzant on es troben totes les plaques del 

cos, en calcula la gravetat de la psoriasi. 
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Imatge 20 Calculadora de la gravetat de la psoriasi; zero plaques 
[ninguna] 

 

 

Imatge 21 Calculadora de la gravetat de la psoriasi; sis plaques 
[moderada] 
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Segons la localització 

 

Imatge 22 Representació dels llocs on els quals pot classificar-se la psoriasi. 

La psoriasi que afecta a les mans o als peus s’anomena psoriasi palmo-

plantar (provoca un impacte negatiu sobre la qualitat de vida de l’afectat). 

 

Segons el tipus de psoriasi 

Un pacient pot desenvolupar diferents tipus de psoriasi al llarg de la seva 

vida; per un tractament adequat d’aquesta, és important saber quin tipus de 

psoriasi és, quina gravetat té i la seva localització. 

 

Psoriasi en plaques 

Les taques estan definides a la pell i aquestes són de color vermell i grans. 

Són molt escamoses i compostes per cèl·lules cutànies mortes. 
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Poden causar dolor, picassor o esquerdament a la 

zona afectada. 

Els llocs més freqüents de localització són els 

colzes, els genolls, darrere les orelles, el melic, el 

cuir cabellut, l’espai entre els glutis i els genitals. 

 

Psoriasi en gotes 

Són petites taques vermelles sobre la pell (cada 

una independent de l’altra). 

Les taques no solen ésser gruixudes i no tant 

cobertes d’escames. 

Els llocs de localització poden ser les 

extremitats, en tronc i fins i tot el cuir cabellut. 

Aquest tipus de psoriasi acostuma a aparèixer durant la infància o 

l’adolescència i pot ser desencadenada a causa d’alguna infecció. 

 

Psoriasi inversa 

Apareixen zones suaus, seques, vermelles i inflamades a la pell i sense 

escames. 

Pot provocar irritació a causa de la suor o el 

frec.  

Es pot localitzar als plecs de la pell, com els 

de les axil·les, sota els pits, al voltant dels 

genitals o natges i a les engonals. 

Aquest tipus de psoriasi és comú en persones 

amb sobrepès 

 

Imatge 23 Psoriasi en 
plaques situada al braç. 

Imatge 24 Psoriasi en gotes o 
guttata. 

Imatge 25 Psoriasi inversa 
localitzada, aparentment, als plecs 
de la pell del troc d’una persona 
amb sobrepès. 
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Psoriasi eritrodèrmia 

És l’afectació de gairebé tota la 

superfície corporal de la pell amb 

lesions vermelles. 

Pot haver picassors, dolors aguts i 

inflamació. 

Pot ser desencadenada a partir d’alguna cremada solar greu, el consum de 

determinats medicaments o el tractament incorrecte d’altres tipus de 

psoriasi. És més habitual en afectats per psoriasi en plaques inestable. 

 

Psoriasi pustulosa 

La psoriasi pustulosa es divideix en:  

 

Psoriasi pustulosa generalitzada 

El metge descobridor d’aquest tipus de psoriasi fou Von Zumbusch al segle 

XX. 

Tracta de l’envermelliment de zones extenses 

de la pell i la sensibilitat i adoloriment 

d’aquestes. Poden aparèixer pústules29 que 

s’assequen i apareixen en cicles repetits. 

És una malaltia greu i molt difícil de tractar. 

És habitual en persones al voltant dels 50 

anys. 

  

                                            
29 Pústula: lesió a la pell i mucoses per acumulació de pus. 

Imatge 26 Psoriasi eritrodèrmia localitzada a 
l'esquena. 

Imatge 27 Psoriasi pustulosa 

generalitzada. 
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Psoriasi pustulosa localitzada 

També presenten pústules i mucoses per acumulació de 

pus. Aquestes pústules cobreixen tota la superfície de la 

placa vermella i a continuació es tornen marrons i cauen. 

Està limitada a unes zones locals, especialment als peus 

i a les mans. 

El tractament és molt complicat i acostumen a reaparèixer.  

 

Psoriasi unguial 

Apareixen puntejats grans i profunds a les ungles. 

Pot aparèixer una infecció causada per fongs a la 

ungla. A un 80% dels afectats també pateixen 

artritis psoriàsica.  

La coloració groguenca i el puntejat a la superfície 

de l’ungla en són característics. 

És més comú a les ungles de les mans que no pas a les dels peus. 

 

Artritis psoriàsica 

És un tipus d’artritis associada a la psoriasi que consisteix en la inflamació 

de les articulacions. 

Acostuma a aparèixer en pacients d’entre 30 i 50 

anys, tant a homes com a dones. 

Aquest tipus d’artritis pot tenir una repercussió 

important sobre la qualitat de vida de l’afectat i 

fins i tot adquirir un cert grau de discapacitat si no 

es diagnosticada ni tractada a temps, ja que 

l’afectació articular por ésser irreversible. 

Imatge 28 Psoriasi 
pustulosa 
localitzada situada 
a la planta del peu. 

Imatge 29 Psoriasi unguial, 
afecta als dits índex, anular i 

menovell. 

Imatge 30 Artritis psoriàsica 
que afecta notablement a la 
qualitat de vida del pacient. 
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PART EMPÍRICA 
Genètica i psoriasi 
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INTRODUCCIÓ: 

En aquesta secció es troba la part empírica del treball. Consisteix en, 

mitjançant els conceptes cercats, els coneixements bàsics sobre la 

realització de les taules de Punnett i les probabilitats de càlcul, verificar que 

algunes característiques humanes segueixen un determinat patró 

d’herència30. 

Per poder realitzar aquest estudi, s’ha necessitat fer una recollida prèvia de 

dades i a partir d’aquestes transformar-les a un format visual (pedigrí o 

arbre genealògic). 

La recollida de dades s’ha realitzat proporcionant un document31 on 

s’explica a l’enquestat per a què serà utilitzada la informació i com ha 

d’emplenar l’enquesta32 que se’ls adjunta; aquesta explicació va 

acompanyada d’un reforç gràfic. 

 

Objectiu 

L’objectiu del treball és, com s’ha mencionat anteriorment, determinar o 

verificar el patró d’herència que segueixen els caràcters humans i que 

aquests segueixen les lleis de Mendel; també s’han estudiat dos caràcters 

no observables a ull nuu, els quals es sap en detall la seva transmissió 

hereditària (els caràcters han set estudiats independentment els uns dels 

altres; també s’ha realitzat suposant que no hi ha hagut cap mutació que 

pogués afectar a l’expressió del gen; en una de les famílies s’ha hagut de 

tenir en compte el cas de bessons univitel·lins [simetria], ja que no es pot 

assegurar el genotip d’aquests en els caràcters afectats per aquesta 

simetria). 

Els caràcters humans que s’han estudiat han set: 

- Plegament de la llengua. 

- Forma del lòbul de l’orella. 

- Creuament de cames. 

- Creuament de mans. 

                                            
30 Annex 1 
31 Annex 2 
32 Annex 3 
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- Creuament de braços. 

- Grup AB0 (l’herència d’aquest combina diferents tipus 

[codominància i dominància-recessivitat]). 

- Grup Rh. 

 

Estructura 

L’estructura de cada pràctica és la següent: 

 

Pràctica 1,2 o 3 

Nom del caràcter que s’estudia. 

Pregunta 

Pregunta: Quin patró d’herència segueix el caràcter en qüestió? 

1. Sub-pregunta 1: Quina localització té el gen? 

2. Sub-pregunta 2: Quina és la relació entre els al·lels? 

Hipòtesi 1 

1. Hipòtesi corresponent a la primera sub-pregunta. 

2. Hipòtesi corresponent a la segona sub-pregunta. 

Anàlisi de dades 

1. Justificació de l’acceptació o es refutació la primera 

hipòtesi [1] (corresponent a la localització del gen). 

2. Justificació del rebuig o la validació de la segona hipòtesi 

[1] (corresponent a la relació entre els al·lels). 

Hipòtesi 2 

1. Hipòtesi corresponent a la primera sub-pregunta. 

2. Hipòtesi corresponent a la segona sub-pregunta. 

Anàlisi de dades 

1. Justificació de l’acceptació o es refutació la primera 

hipòtesi [2] (corresponent a la localització del gen). 

2. Justificació del rebuig o la validació de la segona hipòtesi 

[2] (corresponent a la relació entre els al·lels). 
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Hipòtesi 3 

2. Hipòtesi corresponent a la segona sub-pregunta. 

2.1 Possible variació dins de la relació entre els al·lels. 

Anàlisi de dades 

2.1 Justificació de l’acceptació o refutació la primera hipòtesi [3]. 

Hipòtesi 4 

2. Hipòtesi corresponent a la segona sub-pregunta. 

2.2. Possible variació dins de la relació entre els al·lels. 

Anàlisi de dades 

2.2. Justificació de l’acceptació o refutació la primera hipòtesi 

[4]. 

Repetició del procés per a un altre caràcter. 

Taula 7 Estructura que s'ha seguit per determinar el tipus d'herència dels caràcters 

 

Abans de començar a realitzar la pràctica, s’han transformat les enquestes 

de les famílies [primera família33, segona família34 i tercera família35] per 

arbres genealògics per a cada caràcters, perquè d’aquesta manera resulta 

més visual i senzill analitzar-les36.  

                                            
33 Annex 4 
34 Annex 5 
35 Annex 6 
36 Annex 7 
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Pràctica 1 

Capacitat de poder doblegar la llengua en forma d’U 

 

Llegenda 

 

Llegenda 1 Ens mostra el fenotip 
que correspon als individus pintats 
en negre, en blanc i els marcats amb 
una X. 

 

 

Pedigrí 1 Família 1; arbre genealògic per al caràcter de poder doblegar la llengua en U. 
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Pregunta 

Quin patró d’herència segueix el caràcter de poder doblegar la llengua en 

forma d’U? 

1. És herència lligada al sexe o herència autosòmica? 

2. És herència intermèdia, codominant o dominant-recessiva? 

 

Hipòtesi 1 

1. Potser la capacitat de doblegar la llengua en forma d’U és una 

herència lligada al sexe. 

2. Potser la capacitat de doblegar la llengua en U té una relació de 

codominància. 

 

Anàlisi de dades 

1. No és lligada al sexe ja que no hi ha més presència d’homes amb el 

fenotip recessiu (si fos el caràcter de no poder doblegar la llengua) 

o perquè no hi ha raresa en dones del fenotip recessiu (si fos el de 

poder-la doblegar). 

2. No pot ser herència codominant ja que no hi ha individus que 

presentin els dos fenotips a la vegada. 
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Hipòtesi 2 

1. Potser la capacitat de doblegar la llengua en forma d’U és una 

herència autosòmica. 

2. Potser la capacitat de doblegar la llengua en U és una herència 

intermèdia. 

 

Anàlisi de dades 

1. És probable que la localització d’aquests gens estigui en els 

autosomes; a més a més, al no encaixar en un tipus d’herència 

lligada al sexe, aquesta hipòtesi es pot donar com a vàlida. 

2. No pot ser herència intermèdia perquè només hi ha dos possibles 

fenotips. 

 

Hipòtesi 3 

2. Potser la capacitat de plegar la llengua en forma d’U segueix un 

patró amb relació de dominància-recessivitat. 

2.1 Potser l’al·lel dominant per a aquest caràcter és no poder plegar 

la llengua en U i el recessiu poder-la plegar. 
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Anàlisi de dades 

2.1 Plegar la llengua en U<no poder plegar la llengua en U 

u U 

 

Fenotip Genotip 

No plegar la llengua en U 
UU 

Uu 

Plegar la llengua en U uu 

Taula 8 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 9 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un 
individu heterozigot i un 
homozigot recessiu. 

Taula 10 Taula de 
Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament 
entre dos individus 
homozigots recessius. 

Pedigrí 2 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 
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Al haver individus difunts, no se sap el fenotip i per tant no podem 

determinar amb exactitud quin genotip tindrien, però si que se sap que tots 

els membres d’aquesta família han de tenir l’al·lel recessiu (seguint el criteri 

anomenat anteriorment).  

El patró d’herència pot ser correcte ja que coincideixen els fenotips deduïts 

amb els de les dades recollides. 

 

Hipòtesi 4 

2. Potser la capacitat de plegar la llengua en forma d’U segueix un 

patró amb relació de dominància-recessivitat. 

2.2 Potser l’al·lel dominant per a aquest caràcter és el poder 

doblegar-la. 

 

Anàlisi de dades 

2.2 Plegar la llengua en U>no poder plegar la llengua en U 

U u 

 

Fenotip Genotip 

Plegar la llengua en U 
UU 

Uu 

No plegar la llengua en U uu 

Taula 11Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 
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Pedigrí 3 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 

Taula 13 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
dos individus homozigots, un 
recessiu i l'altre dominant. 

Taula 12 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament 
entre un individu homozigot 
recessiu i un altre heterozigot. 

Taula 14 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
dos individus homozigots 
dominants. 

Taula 15 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
dominant i un altre heterozigot. 
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No es disposa de suficient informació per poder assignar genotips a tots els 

individus d’aquesta família. 

Però si que es pot determinar que el patró d’herència utilitzat pot ser vàlid 

ja que els individus III 5 i III 6 poden plegar la llengua i provenen de dos 

progenitors, un dels quals no pot plegar-la (fenotip i genotip recessiu) i l’altre 

si. 

 

Conclusió 

Podem afirmar que el gen per plegar la llengua és autosòmic perquè no 

es possible que aquest sigui lligat al sexe (no compleix les 

característiques pròpies d’aquest tipus d’herència), també podem afirmar 

que mantenen una relació de dominància-recessivitat, però no es poden 

concretar quin dels al·lels n’és el dominant i quin el recessiu. 

 

Taula 16 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre dos individus 
heterozigots. 
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Forma del lòbul de l’orella 

 

Mitjançant fotografies s’ha pogut saber el fenotip de l’individu II 4; lòbul 

enganxat 

 

Llegenda 

 

Llegenda 2 Ens mostra el fenotip 
que correspon als individus 
pintats en negre, en blanc i els 
marcats amb una X. 

Pedigrí 4 Família 1; arbre genealògic per al caràcter de la forma del lòbul de l'orella. 
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Pregunta 

Quin patró d’herència segueix l’herència del gen de la forma del lòbul de 

l’orella? 

1. És herència lligada al sexe o herència autosòmica? 

2. És herència intermèdia, codominant o dominant-recessiva? 

 

Hipòtesi 1 

1. Potser el caràcter per la forma del lòbul de l’orella és un tipus 

d’herència lligada al sexe. 

2. Potser l’herència de la forma del lòbul de l’orella és intermèdia. 

 

Anàlisi de dades 

1. No pot ser lligada al sexe ja que una de les característiques és la 

major presència d’homes amb fenotip recessiu (si el caràcter 

recessiu fos la forma del lòbul enganxat) i la raresa de dones amb 

aquest mateix també (independentment de quin és el recessiu, hi 

ha la mateixa presència dels dos al·lels per a les dones). 

2. No pot ser herència intermèdia perquè només hi ha dos possibles 

fenotips. 
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Hipòtesi 2 

1. Potser aquest caràcter és una herència autosòmica. 

2. Potser el gen per la forma del lòbul de l’orella segueix una relació de 

codominància. 

 

Anàlisi de dades 

1. És viable que el gen segueixi una herència autosòmica, perquè al 

pertànyer a una herència lligada al sexe, fa pensar que és 

autosòmica. 

2. No pot ser herència codominant ja que no hi ha individus que 

presentin els dos fenotips a la vegada. 

 

Hipòtesi 3 

2. Potser segueix un patró amb relació de dominància-recessivitat. 

2.1 Potser l’al·lel dominant per a aquest caràcter és tenir el lòbul de 

l’orella enganxat i el recessiu tenir-lo separat. 

 

Anàlisi de dades 

2.1 Lòbul de l’orella enganxat>lòbul de l’orella separat 

S s 
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Fenotip Genotip 

Lòbul enganxat 
SS 

Ss 

Lòbul separat Ss 

Taula 17 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

Pedigrí 5 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 18 Taula de 
Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament 
entre dos individus 
homozigots recessius. 

Taula 19 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un 
individu homozigot recessiu i un altre 
heterozigot. 

Taula 20 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre dos 
individus homozigots dominants. 

Taula 21 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot dominant i un altre 
heterozigot. 
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S’han pogut determinar la majoria de genotips a excepció dels individus II 

7, II 8, III 5 i III 6. 

Aquesta relació entre els al·lels pot ser vàlida ja que coincideixen els 

fenotips deduïts amb els les dades recollides. 

 

Hipòtesi 4 

2. Potser segueix un patró d’herència amb relació de dominància 

recessivitat. 

2.2 Potser l’al·lel dominant és tenir el lòbul de l’orella separat i el 

recessiu tenir-lo enganxat. 

 

Anàlisi de dades 

2.2 Lòbul separat>lòbul enganxat 

E e 

 

 

Taula 22 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un 
individu homozigot dominant i un 
heterozigot. 

Taula 23 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre dos 
individus heterozigots. 
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Fenotip Genotip 

Lòbul separat 
EE 

Ee 

Lòbul enganxat ee 

Taula 24 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedigrí 6 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 

Taula 25 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament 
entre un individu homozigot 
recessiu i un heterozigot. 

Taula 26 Taula de 
Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament 
entre dos individus 
homozigots recessius. 

Taula 27 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament 
entre dos individus homozigots 
dominants. 
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No es poden determinar tots els genotips d’aquest arbre genealògic ja que 

no hi ha suficient informació per determinar-los. 

Aquest patró d’herència pot ser cert ja que els fenotips que corresponen als 

genotips deduïts i els fenotips de les dades coincideixen. 

 

 

Taula 28 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
dominant i un heterozigot. 

Taula 29 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot dominant i un heterozigot. 

Taula 30 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre dos individus heterozigots. 
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Conclusió 

És pot determinar que és un tipus d’herència autosòmica ja que la hipòtesi 

de que sigui lligada al sexe és falsa; també podem determinar que es 

segueix una relació de dominància-recessivitat, però no es pot assignar 

quin és l’al·lel dominant i quin el recessiu ja que no disposem de suficient 

informació. 

 

Mode de creuar les cames 

  

Pedigrí 7 Família 1; arbre genealògic per al caràcter per al mode de creuar les cames. 
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Llegenda 

 

Llegenda 3 Ens mostra el fenotip que 
correspon als individus pintats en 
negre, en blanc i els marcats amb una 
X. 

 

 

Pregunta 

Quin patró d’herència segueix el caràcter per al mode de creuar les cames? 

1. És herència lligada al sexe o herència autosòmica? 

2. És herència intermèdia, codominant o dominant-recessiva? 

 

Hipòtesi 1 

1. Potser l’herència d’aquest caràcter és lligada al sexe. 

2. Potser els al·lels tenen una relació de codominància. 
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Anàlisi de dades 

1. No pot ser lligada al sexe ja que, en el cas que creuar les cames 

amb la dreta per damunt fos el caràcter recessiu, no hi ha raresa 

de dones amb aquest, i en el cas que el recessiu fos el de creuar 

les cames amb l’esquerra per sobre no hi ha més presència 

d’homes amb aquest fenotip. 

2. No pot ser herència codominant ja que no hi ha individus que 

presentin els dos fenotips a la vegada. 

 

Hipòtesi 2 

1. Potser es segueix un tipus d’herència autosòmic. 

2. Potser el caràcter per al mode de creuar les cames manté una 

herència intermèdia. 

 

Anàlisi de dades 

1. És possible que sigui autosòmica, ja que no presenta cap 

característica que ens pugui indicar que és lligada al sexe. 

2. No pot ser herència intermèdia perquè només hi ha dos possibles 

fenotips. 
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Hipòtesi 3 

2. Potser els al·lels per al mode de creuar les cames mantenen una 

relació de dominància-recessivitat. 

2.1 Potser l’al·lel dominant correspon a creuar les cames amb 

l’esquerra per damunt i l’al·lel recessiu a creuar-les amb la 

dreta. 

 

Anàlisi de dades 

2.1 Creuar les cames amb l’esquerra>creuar les cames amb la 

dreta 

d D 

 

Fenotip Genotip 

Creuar amb l’esquerra 
DD 

Dd 

Creuar amb la dreta dd 

Taula 31 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

Pedigrí 8 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida; els individus marcats amb 
negre marquen que el seu corresponent fenotip (segons les dades) és incorrecte. 
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Aquesta relació en que el dominant és el de creuar les cames amb 

l’esquerra per damunt no pot ser correcta ja que l’individu II 2 al creuar les 

cames amb l’esquerra per damunt hauria de tenir l’al·lel dominant i no pot 

ser ja que els dos progenitors presenten la característica per l’al·lel 

recessiu. 

Per tant els genotips tampoc poden ser correctes. 

 

Hipòtesi 4 

2. Potser els al·lels per al mode de creuar les cames segueixen una 

relació de dominància-recessivitat. 

2.2 Potser l’al·lel dominant és creuar les cames amb la dreta per 

damunt i l’al·lel recessiu és creuar-les amb l’esquerra. 

 

Anàlisi de dades 

2.2 Creuar les cames amb la dreta>creuar-les amb l’esquerra 

E e 

 

 

 

Taula 32 Taula de 
Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament 
entre dos individus 
homozigots recessius. 

Taula 33 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
recessiu i un heterozigot. 
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Fenotip Genotip 

Creuar amb la dreta 
EE 

Ee 

Creuar amb l’esquerra ee 

Taula 34 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

 

 

   

 

 

No es poden saber tots els genotips perquè falten membres a la família i en 

el cas dels bessons univitel·lins, al presentar una simetria no podem saber 

l’al·lel que tenen amb la informació disponible. 

Ja que seguint aquest patró coincideixen els fenotips calculats amb els 

fenotips reals, aquesta hipòtesi pot ser vàlida. 

 

Pedigrí 9 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida 

Taula 35 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
dos individus heterozigots. 

Taula 36 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot recessiu i un heterozigot. 
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Conclusió 

Podem determinar que és una herència autosòmica amb relació de 

dominància-recessivitat, on l’al·lel dominant és creuar les cames amb la 

dreta i el recessiu creuar-les amb l’esquerra, ja que els altres tipus 

d’herència no encaixen en aquest pedigrí. 

 

Mode de creuar les mans 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedigrí 10 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 
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Llegenda 

 

Llegenda 4 Ens mostra el fenotip que 
correspon als individus pintats en 
negre, en blanc i els marcats amb una 
X. 

 

Pregunta 

Quin patró d’herència segueix el caràcter del mode de creuar les mans? 

1. És herència lligada al sexe o herència autosòmica? 

2. És herència codominant, intermèdia o amb relació de dominància-

recessivitat? 

 

Hipòtesi 1 

1. Potser el caràcter per al mode de creuar les mans és herència lligada 

al sexe. 

2. Potser els al·lels que codifiquen el creuament de les mans mantenen 

una relació de codominància. 
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Anàlisi de dades 

1. Pot ser lligada al sexe ja que la presència d’homes amb fenotip 

recessiu és més elevada que en dones (si aquest fos el mode de 

creuar amb el polze dret per damunt). 

Creua amb l’esquerre damunt>creua amb el dret damunt 

XD Xd  

 

Fenotip Genotip 

Creuar amb l’esquerra 
Dona 

XDXD 

XDXd 

Home XDY 

Creuar amb la dreta 
Dona XdXd 

Home XdY 

Taula 37 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

 

 

 

Pedigrí 11 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida; els individus marcats amb 
negre marquen que el seu corresponent fenotip (segons les dades) és incorrecte. 
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En aquest cas no pot ser vàlida, ja que l’individu III 6 hauria de tenir el 

fenotip dominant, però segons les dades obtingudes té el fenotip 

corresponent al recessiu (creua les mans amb el polze dret per damunt); 

per tant, tant els genotips com el patró d’herència que es segueix és 

incorrecte. 

 

2. No pot ser herència codominant ja que no hi ha individus que 

presentin els dos fenotips a la vegada. 

 

Hipòtesi 2 

1. Potser el gen per al mode de creuar les mans està situat als 

autosomes i no als cromosomes sexuals. 

2. Potser els al·lels que condicionen el creuament les mans segueixen 

una herència intermèdia. 

Taula 38 Taula de Punnett on se'ns 
mostra l'encreuament entre un 
individu heterozigot i un individu 
hemizigot per al caràcter dominant. 

Taula 39 Taula de Punnett on 
se'ns mostra l'encreuament entre 
un individu heterozigot i un individu 
hemizigot per al caràcter recessiu. 

Taula 40 Taula de Punnett on se'ns 
mostra l'encreuament entre un 
individu heterozigot i un individu 

hemizigot per al caràcter recessiu. 
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Anàlisi de dades 

1. És possible que el gen per al mode de creuar les mans estigui 

localitzar als autosomes ja que, suposant que fos lligada al sexe, no 

pot ésser viable. 

2. No pot ser herència intermèdia perquè només hi ha dos possibles 

fenotips. 

 

Hipòtesi 3 

2. Potser el gen que codifica el mode de creuar les mans segueix un 

patró d’herència de dominància-recessivitat. 

2.1 Potser l’al·lel és el de creuar-les amb el polze dret per damunt és 

dominant respecte creuar les mans amb el polze esquerre. 

 

Anàlisi de dades 

2.1 Creuar les mans amb el dreta>creuar les mans amb l’esquerre. 

E e 

 

Fenotip Genotip 

Creuar amb la dreta 
EE 

Ee 

Creuar amb l’esquerra ee 

Taula 41 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 
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Aquest patró d’herència no és correcte ja que, els individus III 5 i III 6, 

segons les dades, tenen com a fenotip creuar amb el polze dret per damunt, 

i no els hi correspondria; per tant, al no coincidir, es pot determinar que 

aquest patró és invàlid i els genotips incorrectes. 

 

Hipòtesi 4 

2. Potser el gen que codifica la forma de creuar les mans segueix un 

patró d’herència de dominància-recessivitat. 

2.2 Potser l’al·lel és el de creuar-les amb el polze dret per damunt és 

dominant respecte creuar les mans amb el polze esquerre. 

Taula 42 Taula de 
Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre dos 
individus homozigots 
recessius. 

Pedigrí 12 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida; els individus marcats amb 
negre marquen que el seu corresponent fenotip (segons les dades) és incorrecte. 

Taula 43 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot recessiu i un heterozigot. 
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Anàlisi de dades 

2.2 Creuar les mans amb l’esquerre>creuar les mans amb el dret 

D d 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenotip Genotip 

Creuar amb l’esquerra 
DD 

Dd 

Creuar amb la dreta dd 

Taula 44 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

Taula 45 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
un individu homozigot recessiu i 
un heterozigot. 

Pedigrí 13 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 

Taula 46 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
un individu homozigot recessiu i 
un heterozigot. 
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Seguint aquest patró d’herència s’han pogut determinar tots els genotips 

(a excepció de dos dels tres individus difunts; l’individu II 4 només podria 

tenir aquell genotip en funció de la seva descendència i l’altre progenitor); 

aquesta hipòtesi pot ser certa ja que coincideixen tots els fenotips deduïts 

i els corresponents a les dades. 

 

Conclusió 

Es pot assegurar que la localització d’aquests al·lels està en els autosomes, 

ja que suposant que és lligada al sexe no coincideixen els fenotips amb els 

de les dades i no compleixen les característiques d’aquesta herència (si 

l’al·lel dominant correspon al mode de creuar amb el polze dret per 

damunt). També es pot determinar que els al·lels tenen una relació de 

dominància-recessivitat on l’al·lel dominant és el mode de creuar les mans 

amb el polze esquerre i creuar-les amb el polze dret recessiu. 

  

Taula 47 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre dos 
individus heterozigots. 
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Mode de creuar els braços 

 

Llegenda 

 

Llegenda 5 Ens mostra el fenotip que 
correspon als individus pintats en 
negre, en blanc i els marcats amb una 
X. 

 

 

 

Pedigrí 14 Família 1; arbre genealògic per al caràcter per al mode de creuar els braços. 
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Pregunta 

Quin patró d’herència regeix la transmissió del gen per al mode de creuar 

els braços? 

1. És herència lligada al sexe o autosòmica? 

2. És herència intermèdia, codominant o dominant-recessiva? 

 

Hipòtesi 1 

1. Potser l’herència per al caràcter per al mode de creuar els braços és 

lligada al sexe. 

2. Potser els al·lels que codifiquen el creuament dels braços segueixen 

una relació de codominància. 

 

Anàlisi de dades 

1. No pot ser lligada al sexe ja que hi ha igual presència dels dos 

fenotips i cap dels dos es troba poc freqüent (en dones) en aquestes. 

2. No pot ser herència codominant ja que no hi ha individus que 

presentin els dos fenotips a la vegada. 

 

Hipòtesi 2 

1. Potser el gen per al creuament dels braços segueix una herència 

autosòmica. 
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2. Potser els al·lels per al mode de creuar els braços van regits per una 

herència intermèdia. 

 

Anàlisi de dades 

1. És molt probable que aquest caràcter segueixi una herència de tipus 

autosòmica ja que no correspon a una herència lligada al sexe. 

2. No pot ser herència intermèdia perquè només hi ha dos possibles 

fenotips. 

 

Hipòtesi 3 

2. Potser el caràcter per plegar els braços segueix una herència de 

dominància-recessivitat. 

2.1 Potser l’al·lel dominant és creuar els braços amb l’esquerre per 

damunt i l’al·lel recessiu creuar-los amb el dret per damunt. 

 

Anàlisi de dades 

2.1 Braç esquerre per damunt>braç dret per damunt 

D d 
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Fenotip Genotip 

Creuar amb l’esquerra 
DD 

Dd 

Creuar amb la dreta dd 

Taula 48 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedigrí 15 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida; els individus marcats amb 
negre marquen que el seu corresponent fenotip (segons les dades) és incorrecte. 

Taula 49 Taula de 
Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament 
entre dos individus 
homozigots 
recessius. 

Taula 50 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot recessiu i un heterozigot. 

Taula 51 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot recessiu i un heterozigot. 
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Aquesta hipòtesi és invàlida, ja que, l’individu II 2 té el fenotip corresponent 

al mode de creuar els braços amb l’esquerra, i seguint aquest patró 

d’herència no podria ser possible que els progenitors I 1 i I 2 tinguessin un 

fill amb aquesta característica; per tant, tots els genotips són incorrectes. 

 

Hipòtesi 4 

2. Potser el caràcter per al mode de creuar els braços segueix una 

herència de dominància-recessivitat. 

2.2 Potser l’al·lel de creuar els braços amb el dret per damunt és 

dominant i el creuar-los amb l’esquerre recessiu. 

 

Anàlisi de dades 

2.2 Braç dret per damunt>braç esquerre per damunt 

E e 

 

Fenotip Genotip 

Creuar amb la dreta 
EE 

Ee 

Creuar amb l’esquerra ee 

Taula 52 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 
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Aquest patró podria ser correcte ja que coincideixen els fenotips teòrics 

amb els fenotips dels individus; no es podrien determinar tots els genotips 

amb les dades que es disposen. 

 

Pedigrí 16 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 

Taula 53 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
dos individus heterozigots. 

Taula 54 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
un individu homozigots dominants 
i l’altre homozigot recessiu. 

Taula 55 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un 
individu homozigot recessiu i un 
heterozigot. 
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Conclusió 

Es pot assegurar que l’herència per al caràcter per al mode de creuar els 

braços és autosòmica ja que no presenta les característiques d’una 

herència lligada al sexe. També es pot acceptar que la relació que 

segueixen els al·lels per aquest caràcter és de dominància-recessivitat, on 

l’al·lel dominant correspon a creuar-los amb el dret per damunt i el recessiu 

creuar-los amb l’esquerra per damunt. 

 

Grup sanguini AB0 

Es sap que l’individu II 4 era de grup sanguini O. 

 

 

 

 

 

 

Pedigrí 17 Família 1; arbre genealògic per al caràcter del grup sanguini AB0. 
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Llegenda 

 

Llegenda 6 Ens mostra el 
fenotip que correspon als 
individus pintats en blau, en 
rosat, en taronja, en negre i els 
marcats amb una X. 

Herència grup AB0 

L’herència del grup sanguini és la combinació del tipus d’herència 

autosòmica codominant i de dominància-recessivitat. 

L’herència d’aquest caràcter presenta el següent patró: 

GRUP SANGUINI A=GRUP SANGUINI B→ GRUP SANGUINI AB 

IA IB IAIB 

   

GRUP SANGUINI A>GRUP SANGUINI O 

IA i 
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GRUP SANGUINI B>GRUP SANGUINI O 

IB i 

 

IA≡IB     IA>i    IB>i 

Fenotip Genotip 

Grup AB IAIB 

Grup A 
IAIA 

IAi 

Grup B 
IBIB 

IBi 

Grup O ii 

Taula 56 Taula que ens mostra grup sanguini poden tenir tots els possibles genotips. 

 

 

 

 

 

 

Pedigrí 18 Possibles genotips dels individus segons els grups sanguinis que tenen. 

Taula 57 Taula de 
Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament 
entre dos individus 
homozigots 
recessius. 

Taula 58 Taula de 
Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament 
entre dos individus 
homozigots 
recessius. 
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Fenotip individu II 7; grup O, grup A o grup AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 59 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un 
individu homozigot recessiu i un 
homozigot per al grup A. 

Taula 60 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
un individu homozigot recessiu i 
un heterozigot per al grup A. 

Taula 61 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un 
individu homozigot per al grup A i 
un heterozigot per al grup A. 

Taula 62 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
dos individus homozigots per al 
grup A. 

Taula 63 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un 
individu homozigot per al grup A i 
un heterozigot per al grup A. 

Taula 64 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre dos 
individus heterozigots per al grup A. 
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En aquest arbre genealògic no es disposa de suficient informació per 

determinar tots els genotips (tant perquè els individus en qüestió no saben 

a quin grup pertanyen, com perquè falta informació de dos membres 

difunts); tot i això s’ha pogut deduir quins possibles fenotips pot tenir 

l’individu II 7 gràcies a la seva descendència, ja que si aquesta és del grup 

A, i l’altre progenitor també és A, ha de dur el gen recessiu o bé el 

corresponent al grup A (grup O, grup A, grup AB [aquest últim és menys 

probable veient els altres descendents de la seva generació]. 

 

Taula 66 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
heterozigot per al grup A i un 
heterozigot per al grup AB. 

Taula 65 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un 
individu homozigot per al grup A i un 
heterozigot per al grup AB. 
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Grup sanguini Rh 

Per aquest caràcter la notació utilitzada és D per l’al·lel dominant i d per 

l’al·lel recessiu. 

 

Llegenda 

 

Llegenda 7 Ens mostra el fenotip 
que correspon als individus 
pintats en negre, en blanc i els 
marcats amb una X. 

 

Pedigrí 19 Família 1; arbre genealògic per al caràcter del grup Rh 
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Pregunta 

Quin patró d’herència segueix el grup sanguini Rh? 

1. És herència lligada al sexe o autosòmica 

2. És herència codominant, intermèdia o dominant-recessiva? 

 

Hipòtesi 1 

1. Potser el caràcter per al grup Rh té una herència lligada al sexe. 

2. Potser el gen per al grup sanguini Rh té una relació de codominància 

entre els seus al·lels. 

 

Anàlisi de dades 

1. No pot ser lligada al sexe ja que hi ha igual presència de dones i 

homes amb el fenotip corresponent al Rh negatiu, i en cas contrari 

(que el recessiu fos el Rh positiu) no hi ha raresa en dones que 

presentin aquest caràcter. 

2. No pot ser herència codominant ja que no hi ha individus que 

presentin els dos fenotips a la vegada. 

 

Hipòtesi 2 

1. Potser els al·lels per al grup Rh segueixen una herència autosòmica. 

2. Potser el gen que codifica el grup Rh té un patró d’herència 

intermèdia. 
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Anàlisi de dades 

1. Pot ser que sigui   herència autosòmica ja que no encaixa en una 

herència lligada al sexe. 

2. No pot ser herència intermèdia perquè només hi ha dos possibles 

fenotips. 

 

Hipòtesi 3 

2. Potser els al·lels per al grup Rh segueixen una relació de 

dominància-recessivitat 

2.1 Potser l’al·lel dominant correspon al grup Rh negatiu i l’al·lel 

recessiu al grup Rh positiu. 

 

Anàlisi de dades 

2.1 Grup Rh negatiu>grup Rh negatiu 

D d 

 

Fenotip Genotip 

Rh negatiu 
DD 

Dd 

Rh positiu dd 

Taula 67 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 
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Aquest patró no és vàlid ja que l’individu II 2 té com a fenotip Rh negatiu 

(en correspondència a les dades recollides), i hauria de tenir Rh positiu; per 

tant, al no coincidir, podem determinar que aquest patró d’herència i els 

genotips són incorrectes. 

Pedigrí 20 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida; els individus marcats amb 
negre marquen que el seu corresponent fenotip (segons les dades) és incorrecte. 

Taula 68 Taula de 
Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre dos 
individus homozigots 
recessius. 

Taula 69 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot recessiu i un heterozigot. 

Taula 70 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot recessiu i 
un heterozigot. 



INS Terres de Ponent 
  Genètica i psoriasi 

Judit Tella Vila  
 

 

77 

Hipòtesi 4 

2. Potser els al·lels per al grup Rh segueixen una relació de 

dominància-recessivitat 

2.2 Potser l’al·lel dominant correspon al grup Rh positiu i l’al·lel 

recessiu al grup Rh negatiu. 

 

Anàlisi de dades 

2.2 Rh positiu>Rh negatiu 

D d 

 

Fenotip Genotip 

Rh positiu 
DD 

Dd 

Rh negatiu dd 

Taula 71 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips.  

 

Pedigrí 21 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 
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Tots els fenotips teòrics coincideixen amb les dades recollides d’aquesta 

família, per tant podem donar com a vàlida aquesta hipòtesi i els genotips 

dels individus. 

 

Conclusió 

Es pot assegurar que el patró d’herència per a aquest caràcter és 

autosòmic ja que no presenta les característiques d’una herència lligada al 

sexe. També es pot determinar que el grup Rh segueix una relació de 

dominància-recessivitat on l’al·lel dominant és el que codifica per a Rh 

positiu i l’al·lel recessiu el que codifica per al grup Rh negatiu. 

  

Taula 72 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament 
entre dos individus 
heterozigots. 

Taula 73 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament 
entre un individu homozigot 
recessiu i un heterozigot. 

Taula 74 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament 
entre un individu homozigot 
recessiu i un heterozigot. 

Taula 75 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
dos individus heterozigots. 
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Pràctica 2 

Capacitat de poder doblegar la llengua en forma d’U 

 

Pedigrí 22 Família 2; arbre genealògic per al caràcter de poder doblegar la llegua en forma d’U. 

Llegenda 

 

Llegenda 8 Ens mostra el fenotip 
que correspon als individus pintats 
en negre, en blanc i els marcats amb 
una X. 

 

 



INS Terres de Ponent 
  Genètica i psoriasi 

Judit Tella Vila  
 

 

80 

Pregunta 

Quin patró d’herència segueix el caràcter de poder doblegar la llengua en 

forma d’U? 

1. És herència lligada al sexe o herència autosòmica? 

2. És herència intermèdia, codominant o dominant-recessiva? 

 

Hipòtesi 1 

1. Potser la capacitat de doblegar la llengua en forma d’U és una 

herència lligada al sexe. 

2. Potser la capacitat de doblegar la llengua en U té una relació de 

codominància. 

 

Anàlisi de dades 

1. Pot ser lligada al sexe si el fenotip recessiu correspon a no poder 

doblegar la llengua en U. 

Plegar la llengua en U>no poder plegar la llengua en U 

 

 

 

 

 

XU Xu 
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Fenotip Genotip 

Plegar la llengua en U 
Dona 

XUXU 

XUXu 

Home XUY 

No plegar la llengua en 

U 

Dona    XuXu 

Home XuY 

Taula 76 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedigrí 23 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 

Taula 77 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot i un 
individu hemizigot per al caràcter recessiu. 

Taula 78 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu heterozigot i 
un individu hemizigot per al caràcter recessiu. 
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Ja que els fenotips de les dades amb els fenotips corresponents suposant 

que aquesta característica fos lligada al sexe, coincideixen i podria ser una 

hipòtesi i uns genotips vàlids. 

2. No pot ser herència codominant ja que no hi ha individus que 

presentin els dos fenotips a la vegada. 

 

Hipòtesi 2 

1. Potser la capacitat de doblegar la llengua en forma d’U és una 

herència autosòmica. 

2. Potser la capacitat de doblegar la llengua en U és una herència 

intermèdia. 

 

 

Taula 79 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu heterozigot i un 
individu hemizigot per al caràcter dominant. 

Taula 80 Taula de Punnett on 
se'ns mostra l'encreuament entre 
un individu homozigot dominant i 
un individu hemizigot per al 
caràcter dominant. 
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Anàlisi de dades 

1. És probable que la localització d’aquests gens estigui en els 

autosomes. 

2. No pot ser herència intermèdia perquè només hi ha dos possibles 

fenotips. 

 

Hipòtesi 3 

2. Potser la capacitat de plegar la llengua en forma d’U segueix un 

patró amb relació de dominància-recessivitat. 

2.2 Potser l’al·lel dominant per a aquest caràcter és no poder plegar 

la llengua en U. 

Anàlisi de dades 

2.1 Plegar la llengua en U<no poder plegar la llengua en U 

u U 

 

Fenotip Genotip 

No plegar la llengua en U 
UU 

Uu 

Plegar la llengua en U uu 

Taula 81 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 
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Pedigrí 24 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 

Taula 82 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot recessiu i un heterozigot. 

Taula 83 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
un individu homozigot dominant i 
un altre heterozigot. 

Taula 84 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre dos individus 
heterozigots. 
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Aquesta hipòtesi podria ésser vàlida, ja que els fenotips deduïts a partís 

d’aquesta coincideixen amb els fenotips corresponents a les dades per a 

aquesta família. 

 

Hipòtesi 4 

2. Potser la capacitat de plegar la llengua en forma d’U segueix un 

patró amb relació de dominància-recessivitat. 

2.2 Potser l’al·lel dominant per a aquest caràcter és el poder 

doblegar-la. 

 

Anàlisi de dades 

2.2 Plegar la llengua en U>no poder plegar la llengua en U 

U u 

 

Fenotip Genotip 

Plegar la llengua en U 
UU 

Uu 

No plegar la llengua en U uu 

Taula 85 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 
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Pedigrí 25 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 

Taula 86 Taula de Punnett 
on se’ns mostra 
l'encreuament entre un 
individu homozigot 
recessiu i un heterozigot. 

Taula 87 Taula de 
Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un 
individu homozigot 
recessiu i un homozigot 
dominant. 

Taula 88 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre dos 
individus homozigots dominants. 
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Pot ser que la hipòtesi sigui correcta, ja que els fenotips resultants 

d’aquesta hipòtesi coincideixen amb els fenotips corresponents a les dades 

recollides. 

 

 

 

Taula 89 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot recessiu i un homozigot 
dominant. 

Taula 90 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot dominant i un 
altre heterozigot. 

Taula 92 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot recessiu i 
un heterozigot. 

Taula 91 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre dos individus 
heterozigots. 
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Conclusió 

En aquesta família (ja que falta informació per alguns individus i s’ha deduït 

el genotip en funció de la descendència) no es disposa de suficients dades 

per determinar la localització del gen per al plegament de la llengua perquè 

tant si hipotèticament és lligada al sexe com si no, pot ser vàlida per la 

coincidència entre els fenotips deduïts i els de les dades En canvi és pot 

determinar que, en el cas que no s’heretés lligat al sexe, tenen una relació 

de dominància-recessivitat, però no es podria determinar quin és l’al·lel que 

domina sobre l’altre. 

 

Forma del lòbul de l’orella 

  

Pedigrí 26 Família 2; arbre genealògic per al caràcter de la forma del lòbul de 
l'orella. 
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Llegenda 

 

Llegenda 9 Ens mostra el fenotip 
que correspon als individus 
pintats en negre, en blanc i els 
marcats amb una X. 

Pregunta 

Quin patró d’herència segueix l’herència del gen per la forma del lòbul de 

l’orella? 

1. És herència lligada al sexe o herència autosòmica? 

2. És herència intermèdia, codominant o dominant-recessiva? 

 

Hipòtesi 1 

1. Potser el caràcter per la forma del lòbul de l’orella és un tipus 

d’herència lligada al sexe. 

2. Potser l’herència de la forma del lòbul de l’orella és intermèdia. 
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Anàlisi de dades 

1. No tenim suficients dades per determinar amb exactitud si és o no 

lligada al sexe, ja que solament hi ha un home, en tot cas, solament 

podria ser lligada al sexe si el caràcter recessiu correspon a la forma 

del lòbul enganxat, ja que si no hi hauria molta presència de dones 

amb fenotip recessiu i no n’és una característica d’un tipus 

d’herència lligada al sexe. 

Lòbul separat>lòbul enganxat 

XE Xe 

 

Fenotip Genotip 

Lòbul separat 
Dona 

XEXE 

XEXe 

Home XEY 

Lòbul enganxat 
Dona    XeXe 

Home XeY 

Taula 93 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedigrí 27 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 
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Taula 95 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu heterozigot i un individu 
hemizigot per al caràcter dominant. 

Taula 94 Taula de Punnett on se'ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot dominant i un individu 
hemizigot per al caràcter dominant. 

Taula 96 Taula de Punnett on se'ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot dominant i un individu 
hemizigot per al caràcter dominant. 

Taula 97 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu heterozigot i un individu 
hemizigot per al caràcter dominant. 
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Al coincidir els fenotips deduïts a partir d’aquesta hipòtesi amb els fenotips 

corresponents a les dades obtingudes, tant la hipòtesi com els genotips 

(encara que no es pugui determinar amb exactitud quin genotip té cada 

individu) poden ésser vàlids. 

 

2. No pot ser herència intermèdia perquè només hi ha dos possibles 

fenotips. 

 

Hipòtesi 2 

1. Potser aquest caràcter és una herència autosòmica. 

2. Potser el gen per la forma del lòbul de l’orella segueix una relació de 

codominància. 

 

 

 

Taula 98 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
dominant i un individu hemizigot per al 
caràcter recessiu. 

Taula 99 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu heterozigot i un 
individu hemizigot per al caràcter recessiu. 



INS Terres de Ponent 
  Genètica i psoriasi 

Judit Tella Vila  
 

 

93 

Anàlisi de dades 

1. És viable que el gen segueixi una herència autosòmica. 

2. No pot ser herència codominant ja que no hi ha individus que 

presentin els dos fenotips a la vegada. 

 

Hipòtesi 3 

2. Potser segueix un patró amb relació de dominància-recessivitat. 

2.1 Potser l’al·lel dominant per a aquest caràcter és tenir el lòbul de 

l’orella enganxat i el recessiu tenir-lo separat. 

 

Anàlisi de dades 

2.1 Lòbul de l’orella enganxat>lòbul de l’orella separat 

S S 

 

Fenotip Genotip 

Lòbul enganxat 
SS 

Ss 

Lòbul separat ss 

Taula 100 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 
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Taula 101 Taula de Punnett 
on se’ns mostra 
l'encreuament entre dos 
individus homozigots 
recessius. 

Pedigrí 28 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 

Taula 102 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
recessiu i un heterozigot. 

Taula 103 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
dos individus homozigots 
recessius. 
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Els fenotips de la informació obtinguda per a aquesta característica 

coincideix en tots els membres amb els fenotips deduïts a partir d’aquest 

patró d’herència; per tant, el podem donar com vàlid, i els genotips també 

poden ser correctes. 

Hipòtesi 4 

2. Potser segueix un patró d’herència amb relació de dominància 

recessivitat. 

2.2 Potser l’al·lel dominant és tenir el lòbul de l’orella separat i el 

recessiu tenir-lo enganxat. 

 

Anàlisi de dades 

2.2 Lòbul separat>lòbul enganxat 

E e 

 

Fenotip Genotip 

Lòbul separat 
EE 

Ee 

Lòbul enganxat ee 

Taula 104 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 
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Pedigrí 29 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 

Taula 106 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
recessiu i un heterozigot. 

Taula 105 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
recessiu i un homozigot dominant. 

Taula 107 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
dominant i un altre heterozigot. 

Taula 108 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre dos individus 
heterozigots. 
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Taula 109 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
dos individus homozigots 
dominants. 

Taula 110 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot dominant i un altre 
heterozigot. 

Taula 111 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
dos individus homozigots amb 
fenotip dominant. 

Taula 112 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot dominant i un altre 
heterozigot. 

Taula 113 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot dominant i un altre 
heterozigot. 

Taula 114 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre dos individus 
heterozigots. 
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Es compleix que els fenotips deduïts a partir d’aquest patró d’herència 

coincideixen amb els fenotips corresponents a cada individu amb les dades 

obtingudes. 

 

Conclusió 

No podem determinar amb certesa (ja que falta informació per alguns 

individus i s’ha deduït el genotip en funció de la descendència) que aquest 

caràcter s’hereta independentment del sexe. En tot cas, si s’heretés 

independentment del sexe, podem concretar que s’hereta amb una relació 

de dominància-recessivitat, però no podem determinar quin n’és l’al·lel 

dominant i quin el recessiu. 

 

Mode de creuar les cames 

 

  

Pedigrí 30 Família 2; arbre genealògic per al caràcter per al mode de creuar 
les cames. 
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Llegenda 

 

Llegenda 10 Ens mostra el fenotip que 
correspon als individus pintats en 
negre, en blanc i els marcats amb una 
X. 

 

 

Pregunta 

Quin patró d’herència segueix el caràcter per al mode de creuar les cames? 

1. És herència lligada al sexe o herència autosòmica? 

2. És herència intermèdia, codominant o dominant-recessiva? 

 

Hipòtesi 1 

1. Potser l’herència d’aquest caràcter és lligada al sexe. 

2. Potser els al·lels tenen una relació de codominància. 
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Anàlisi de dades 

1. No tenim suficients dades per determinar amb exactitud si és o no 

lligada al sexe, ja que solament hi ha un home, en tot cas, només 

podria ser si el fenotip recessiu correspon al mode de creuar amb 

l’esquerra, ja que en cas contrari, hi hauria molta més presència de 

dones amb fenotip recessiu i no s’adequaria a les característiques 

d’una herència lligada al sexe. 

Creuar les cames amb la dreta>creuar les cames amb l’esquerra. 

XE Xe  

 

Fenotip Genotip 

Creuar amb la dreta per 

damunt 

Dona 
XEXE 

XEXe 

Home XEY 

Creuar amb l’esquerra 

per damunt 

Dona    XeXe 

Home XeY 

Taula 115 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedigrí 31 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 
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Taula 116 Taula de Punnett on se'ns 
mostra l'encreuament entre un 
individu homozigot dominant i un 
individu hemizigot per al caràcter 
dominant. 

Taula 117 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu heterozigot i un individu 
hemizigot per al caràcter dominant. 

Taula 118 Taula de Punnett on se'ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot dominant i un individu 
hemizigot per al caràcter recessiu. 

Taula 119 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu heterozigot i un 
individu hemizigot per al caràcter recessiu. 

Taula 120 Taula de Punnett on se'ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot dominant i un individu hemizigot 
per al caràcter dominant. 

Taula 121 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu heterozigot i un 
individu hemizigot per al caràcter dominant. 
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Aquesta hipòtesi podria ser certa ja que coincideixen tots els fenotips 

deduïts a partir d’aquesta amb les dades recollides; per tant, els genotips 

deduïts també poden ser correctes encara que no es puguin determinar 

amb exactitud. 

 

2. No pot ser herència codominant ja que no hi ha individus que 

presentin els dos fenotips a la vegada. 

 

Hipòtesi 2 

1. Potser es segueix un tipus d’herència autosòmic. 

2. Potser el caràcter per al mode de creuar les cames manté una 

herència intermèdia. 

 

Anàlisi de dades 

1. És possible que aquesta característica sigui autosòmica. 

2. No pot ser herència intermèdia perquè només hi ha dos possibles 

fenotips. 

 

Hipòtesi 3 

2. Potser els al·lels per creuar les cames mantenen una relació de 

dominància-recessivitat. 

2.1 Potser l’al·lel dominant correspon a creuar les cames amb 

l’esquerra per damunt i l’al·lel recessiu a creuar-les amb la dreta. 
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Anàlisi de dades 

2.1 Creuar les cames amb l’esquerra>creuar les cames amb la dreta 

d D 

 

Fenotip Genotip 

Creuar amb l’esquerra 
DD 

Dd 

Creuar amb la dreta dd 

Taula 122 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedigrí 32 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 

Taula 123 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot recessiu i un altre heterozigot. 

Taula 124 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre dos 
individus homozigots recessius. 
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Ja que els fenotips corresponents als genotips deduïts coincideixen amb 

els fenotips que es troben a les dades recollides podríem donar com a 

vàlida aquesta hipòtesi.  

 

Hipòtesi 4 

2. Potser els al·lels per al mode de creuar les cames segueixen una 

relació de dominància-recessivitat. 

2.2 Potser l’al·lel dominant és creuar les cames amb la dreta per 

damunt i l’al·lel recessiu és creuar-les amb l’esquerra. 

 

 

Anàlisi de dades 

2.2 Creuar les cames amb la dreta>creuar-les amb l’esquerra 

E e 

 

 

 

Taula 125 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot recessiu i un altre heterozigot. 
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Fenotip Genotip 

Creuar amb la dreta 
EE 

Ee 

Creuar amb l’esquerra ee 

Taula 126 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

 

 

 

 

  

Pedigrí 33 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 

Taula 127 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
un individu homozigot dominant i 
l'altre homozigot recessiu. 

Taula 128 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot recessiu i un altre heterozigot. 
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Taula 129 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
dominant i l'altre homozigot recessiu. 

Taula 130 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
recessiu i un altre heterozigot. 

Taula 131 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre dos individus 
homozigots dominants. 

Taula 132 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
dominant i un altre heterozigot. 

Taula 133 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
dominant i un altre heterozigot. 

Taula 134 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre dos individus 
heterozigots. 
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Ja que els fenotips de les dades recollides coincideixen amb els fenotips 

deduïts seguint aquest patró d’herència, podem donar com a vàlida la 

hipòtesi, i per tant uns possibles genotips que també són vàlids. 

 

Conclusió 

En aquesta família no es disposa de suficient informació per poder 

determinar la localització del gen que codifica el creuament de les cames 

(autosomes o cromosomes sexuals) ja que ambdues possibilitats poden ser 

vàlides (perquè falta informació per alguns individus i s’ha deduït el genotip 

en funció de la descendència). Es pot suposar que, en el cas que fos una 

herència autosòmica, els al·lels mantenen una relació de dominància-

recessivitat, però tampoc podríem concretar quina de les dues variants és 

la dominant i quina la recessiva. 

 

Mode de creuar les mans 

  

Pedigrí 34 Família 2; arbre genealògic per al caràcter per al mode de creuar les 
mans. 
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Llegenda 

 

Llegenda 11 Ens mostra el fenotip que 
correspon als individus pintats en 
negre, en blanc i els marcats amb una 
X. 

 

Pregunta 

Quin patró d’herència segueix el caràcter del mode de creuar les mans? 

1. És herència lligada al sexe o herència autosòmica? 

2. És herència codominant, intermèdia o amb relació de dominància-

recessivitat? 

 

Hipòtesi 1 

1. Potser el caràcter per al mode de creuar les mans és herència lligada 

al sexe. 

2. Potser els al·lels que codifiquen el creuament de les mans mantenen 

una relació de codominància. 



INS Terres de Ponent 
  Genètica i psoriasi 

Judit Tella Vila  
 

 

109 

Anàlisi de dades 

1. No pot ser lligada al sexe ja que, una de les característiques és la 

raresa en dones de presentar el fenotip recessiu, i en aquesta 

família, tots dos fenotips s’expressen per igual. 

 

2. No pot ser herència codominant ja que no hi ha individus que 

presentin els dos fenotips a la vegada. 

 

Hipòtesi 2 

1. Potser el gen per al mode de creuar les mans està situat als 

autosomes i no als cromosomes sexuals, ja que no encaixa en una 

herència lligada al sexe. 

2. Potser els al·lels que condicionen el creuament les mans segueixen 

una herència intermèdia. 

 

Anàlisi de dades 

1. És possible que el gen per al mode de creuar les mans estigui 

localitzar als autosomes ja que, suposant que fos lligada al sexe, no 

pot ésser viable. 

2. No pot ser herència intermèdia perquè només hi ha dos possibles 

fenotips. 
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Hipòtesi 3 

2. Potser el gen que codifica la forma de creuar les mans segueix un 

patró d’herència de dominància-recessivitat. 

2.1 Potser l’al·lel és el de creuar-les amb el polze dret per damunt és 

dominant respecte creuar les mans amb el polze esquerre. 

 

Anàlisi de dades 

2.1 Creuar les mans amb el dreta>creuar les mans amb l’esquerre. 

E e 

 

Fenotip Genotip 

Creuar amb la dreta 
EE 

Ee 

Creuar amb l’esquerra ee 

Taula 135 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

  

Pedigrí 35 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 
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Aquesta suposició podria ser vàlida, ja que els fenotips obtinguts a partir 

d’aquesta coincideixen amb els fenotips, per a aquest caràcter, de les 

dades. 

 

Hipòtesi 4 

2. Potser el gen que codifica la forma de creuar les mans segueix un 

patró d’herència de dominància-recessivitat. 

2.2 Potser l’al·lel és el de creuar-les amb el polze dret per damunt és 

dominant respecte creuar les mans amb el polze esquerre. 

 

 

Taula 136 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
recessiu i un altre heterozigot. 

Taula 138 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
recessiu i un altre heterozigot. 

Taula 137 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
dos individus homozigots 
recessius. 
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Anàlisi de dades 

2.2 Creuar les mans amb l’esquerre>creuar les mans amb el dret 

D d 

 

Fenotip Genotip 

Creuar amb l’esquerra 
DD 

Dd 

Creuar amb la dreta dd 
Taula 139 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

Pedigrí 36 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 

Taula 140 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un 
individu homozigot recessiu i un altre 
heterozigot. 

Taula 141 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
dos individus homozigots 
dominants. 
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Taula 142 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
dominant i un altre heterozigot. 

Taula 143 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
dominant i l'altre homozigot recessiu. 

Taula 145 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
dominant i un altre heterozigot. 

Taula 144 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot recessiu i un altre heterozigot. 

Taula 146 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre dos individus 
heterozigots. 
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Al coincidir els fenotips deduïts a partir d’aquesta hipòtesi amb els fenotips 

que correspon a cada membre per a aquest caràcter, podem donar com a 

vàlids els possibles genotips i el patró d’herència.  

 

Conclusió 

Es pot concloure que la localització del gen per al mode de creuar les 

mans està en els autosomes i no en els cromosomes sexuals També es 

pot assegurar que la relació entre els al·lels d’aquest gen és de 

dominància-recessivitat, però no podem determinar (ja que falta 

informació per alguns individus i s’ha deduït el genotip en funció de la 

descendència) si el mode de creuar les mans amb el polze dret per 

damunt és el dominant o el recessiu i el mateix per a l’altra variant. 

 

Mode de creuar els braços 

  

Pedigrí 37 Família 2; arbre genealògic per al caràcter 
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Llegenda 

 

Llegenda 12 Ens mostra el fenotip 
que correspon als individus pintats 
en negre, en blanc i els marcats amb 
una X. 

 

Pregunta 

Quin patró d’herència regeix la transmissió del gen per al mode de creuar 

els braços? 

1. És herència lligada al sexe o autosòmica? 

2. És herència intermèdia, codominant o dominant-recessiva? 

 

Hipòtesi 1 

1. Potser l’herència per al caràcter per al mode de creuar els braços és 

lligada al sexe. 

2. Potser els al·lels que codifiquen el creuament dels braços segueixen 

una relació de codominància. 
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Anàlisi de dades 

1. No tenim suficients dades per determinar amb exactitud si és o no 

lligada al sexe, ja que solament hi ha un home, en tot cas, només 

podria ser lligada al sexe si la variant del mode de creuar-los amb 

l’esquerra per damunt fos recessiu, ja que en el cas contrari hi hauria 

molta presència de dones amb fenotip recessiu i no n’és una 

característica d’aquest tipus d’herència. 

Creuar els braços amb el dret>creuar els braços amb l’esquerre. 

XE Xe  

 

Fenotip Genotip 

Creuar amb el dret per 

damunt 

Dona 
XEXE 

XEXe 

Home XEY 

Creuar amb l’esquerre 

per damunt 

Dona    XeXe 

Home XeY 

Taula 147 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

 

Pedigrí 38 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 
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Taula 148 Taula de Punnett on se'ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot dominant i un individu 
hemizigot per al caràcter recessiu. 

Taula 149 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu heterozigot i un 
individu hemizigot per al caràcter recessiu. 

Taula 150 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu heterozigot i un 
individu hemizigot per al caràcter recessiu. 

Taula 151 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu heterozigot i un individu 
hemizigot per al caràcter dominant. 
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Pot ser que el gen per al mode de creuar els braços estigui localitzat als 

cromosomes sexuals ja que no s’ha pogut demostrar el contrari, i per tant, 

tant els genotips com la hipòtesi poden ser correctes. 

 

2. No pot ser herència codominant ja que no hi ha individus que 

presentin els dos fenotips a la vegada. 

 

Hipòtesi 2 

1. Potser el gen per al creuament dels braços segueix una herència 

autosòmica. 

2. Potser els al·lels per al mode de creuar els braços van regits per una 

herència intermèdia. 

 

Anàlisi de dades 

1. És probable que el caràcter per plegar els braços segueixi una 

herència de tipus autosòmica. 

2. No pot ser herència intermèdia perquè només hi ha dos possibles 

fenotips. 

 

Hipòtesi 3 

2. Potser el caràcter per plegar els braços segueix una herència de 

dominància-recessivitat. 
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2.1 Potser l’al·lel dominant és el mode de creuar els braços amb 

l’esquerre per damunt i l’al·lel recessiu creuar-los amb el dret per 

damunt. 

 

Anàlisi de dades 

2.1 Braç esquerre per damunt>braç dret per damunt 

D d 

 

Fenotip Genotip 

Creuar amb l’esquerre 
DD 

Dd 

Creuar amb el dret dd 

Taula 152 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

  

Pedigrí 39 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 
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Aquesta hipòtesi podria ésser correcta ja que coincideixen els fenotips 

deduïts a partir d’aquest patró amb els fenotips obtinguts amb la recollida 

de dades. 

 

Hipòtesi 4 

2. Potser el caràcter per al mode de creuar els braços segueix una 

herència de dominància-recessivitat. 

2.2 Potser l’al·lel de creuar els braços amb el dret per damunt és 

dominant i el creuar-los amb l’esquerre recessiu. 

 

Taula 153 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
recessiu i un altre heterozigot. 

Taula 155 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
recessiu i un altre heterozigot. 

Taula 154 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un 
individu homozigot dominant i l'altre 
homozigot recessiu. 
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Anàlisi de dades 

2.2 Braç dret per damunt>braç esquerre per damunt 

E e 

 

Fenotip Genotip 

Creuar amb el dret 
EE 

Ee 

Creuar amb l’esquerre ee 

Taula 156 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

  

Pedigrí 40 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 

Taula 158 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot recessiu i un altre 
heterozigot. 

Taula 157 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un 
individu homozigot dominant i l'altre 
homozigot recessiu. 
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Aquesta hipòtesi podria ser certa ja que els fenotips de les dades 

coincideixen amb els fenotips corresponents als genotips resultants 

seguint aquest patró d’herència. 

 

Conclusió 

No podem assegurar, a partir de les dades que hem obtingut i els resultats 

corresponents (ja que falta informació per alguns individus i s’ha deduït el 

genotip en funció de la descendència), la localització d’aquest gen. En el 

cas que es tractés d’una herència autosòmica, podem assegurar que els 

al·lels segueixen una relació de dominància-recessivitat, però no es 

disposa de suficient informació per concretar quin n’és l’al·lel dominant i 

quin el recessiu. 

  

Taula 159 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot recessiu i un altre 
heterozigot. 

Taula 160 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre dos individus 
heterozigots. 
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Grup sanguini AB0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegenda 

 

Llegenda 13 Ens mostra el 
fenotip que correspon als 
individus pintats en blau, en 
rosat, en taronja, en negre i els 
marcats amb una X. 

 

Pedigrí 41 Família 2; arbre genealògic per al caràcter del grup sanguini AB0. 
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Herència grup AB0 

L’herència del grup sanguini és la combinació del tipus d’herència 

autosòmica codominant i de dominància-recessivitat. 

 

L’herència d’aquest caràcter presenta el següent patró: 

GRUP SANGUINI A=GRUP SANGUINI B→ GRUP SANGUINI AB 

IA IB IAIB 

   

GRUP SANGUINI A>GRUP SANGUINI O 

IA i 

  

GRUP SANGUINI B>GRUP SANGUINI O 

IB i 

 

IA≡IB     IA>i    IB>i 

Fenotip Genotip 

Grup AB IAIB 

Grup A 
IAIA 

IAi 

Grup B 
IBIB 

IBi 

Grup O ii 

Taula 161 Taula que ens mostra grup sanguini poden tenir tots els possibles genotips. 
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Pedigrí 42 Possibles genotips dels individus segons els grups sanguinis que tenen. 

Taula 163 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
un individu homozigot recessiu i 
un homozigot per al grup A. 

Taula 162 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot recessiu i un heterozigot per 
al grup A. 

Taula 164 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot recessiu i un heterozigot per al 
grup A. 

Taula 165 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
dos individus homozigot per al grup 
A. 
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Taula 166 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
per al grup A i un heterozigot per al grup A. 

Taula 167 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
per al grup A i un heterozigot per al grup A. 

Taula 168 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre dos individus 
heterozigots per al grup A. 

Taula 169 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
per al grup A i un heterozigot per al grup B. 
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En aquest pedigrí no es disposa de suficient informació per determinar tots 

els genotips (tant perquè els individus en qüestió no se sap a quin grup 

pertanyen, com perquè falta informació d’un membre difunt); tot i això s’ha 

pogut deduir quins possibles genotips i per tant possibles fenotips pot tenir 

l’individu II 5 gràcies a la seva descendència i al progenitor d’aquest últim. 

 

Taula 170 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu heterozigot per al 
grup A i un heterozigot per al grup B. 

Taula 171 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot per al grup A i un heterozigot 
per al grup AB. 

Taula 172 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
heterozigot per al grup A i un heterozigot 
per al grup AB. 
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Grup sanguini Rh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per aquest caràcter la notació utilitzada és D per l’al·lel dominant i d per 

l’al·lel recessiu. 

 

Llegenda 

 

Llegenda 14 Ens mostra el fenotip 
que correspon als individus 
pintats en negre, en blanc i els 
marcats amb una X. 

 

Pedigrí 43 Família 2; arbre genealògic per al grup Rh 
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Pregunta 

Quin patró d’herència segueix el grup sanguini Rh? 

1. És herència lligada al sexe o autosòmica 

2. És herència codominant, intermèdia o dominant-recessiva? 

 

Hipòtesi 1 

1. Potser el caràcter per al grup Rh té una herència lligada al sexe. 

2. Potser el gen per al grup sanguini Rh té una relació de codominància 

entre els seus al·lels. 

 

Anàlisi de dades 

1. Pot ser que sigui una herència lligada al sexe només el cas que el 

fenotip recessiu fos el Rh negatiu, ja que en cas contrari, hi hauria 

molta presència de dones amb el fenotip recessiu (i una de les 

característiques d’aquest tipus d’herència és la raresa de dones amb 

fenotip recessiu). 

Rh positiu>Rh negatiu 

XD Xd  
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Fenotip Genotip 

Rh positiu 
Dona 

XDXD 

XDXd 

Home XDY 

Rh negatiu 
Dona    XdXd 

Home XdY 

Taula 173 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

  

Pedigrí 44 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 

Taula 174 Taula de Punnett on se'ns 
mostra l'encreuament entre un 
individu homozigot dominant i un 
individu hemizigot per al caràcter 
dominant. 

Taula 175 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu heterozigot i un 
individu hemizigot per al caràcter dominant. 
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Aquesta hipòtesi podria ésser certa ja que els fenotips deduïts a partir 

d’aquesta coincideixen amb els fenotips obtinguts amb la recollida de 

dades, per tant els genotips poden ser correctes. 

 

2. No pot ser herència codominant ja que no hi ha individus que 

presentin els dos fenotips a la vegada. 

Taula 176 Taula de Punnett on se'ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot dominant i un individu hemizigot 

per al caràcter dominant. 

Taula 177 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu heterozigot i un 
individu hemizigot per al caràcter dominant. 

Taula 179 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu heterozigot i un 
individu hemizigot per al caràcter recessiu. 

Taula 178 Taula de Punnett on se'ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot dominant i un individu hemizigot 
per al caràcter recessiu. 
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Hipòtesi 2 

1. Potser els al·lels per al grup Rh segueixen una herència autosòmica. 

2. Potser el gen que codifica el grup Rh té un patró d’herència 

intermèdia. 

 

Anàlisi de dades 

1. Pot ser que sigui l’herència d’aquest caràcter sigui autosòmica. 

2. No pot ser herència intermèdia perquè només hi ha dos possibles 

fenotips. 

 

Hipòtesi 3 

2. Potser els al·lels per al grup Rh segueixen una relació de 

dominància-recessivitat 

2.1 Potser l’al·lel dominant correspon al grup Rh negatiu i l’al·lel 

recessiu al grup Rh positiu. 

 

Anàlisi de dades 

2.1 Grup Rh negatiu>grup Rh negatiu 

D d 
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Fenotip Genotip 

Rh negatiu 
DD 

Dd 

Rh positiu dd 

Taula 180 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

  

Pedigrí 45 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 

Taula 181 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre dos 
individus homozigots recessius. 

Taula 182 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre dos 
individus homozigots recessius. 

Taula 183 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
recessiu i un altre heterozigot. 
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Els fenotips que correspon a cada genotip deduït a partir d’aquesta relació 

amb el grup Rh coincideix amb els fenotips que corresponen a cada 

respectiu membre de les dades obtingudes, i per tant podem donar com a 

vàlids els genotips i el patró d’herència. 

 

Hipòtesi 4 

2. Potser els al·lels per al grup Rh segueixen una relació de 

dominància-recessivitat 

2.2 Potser l’al·lel dominant correspon al grup Rh positiu i l’al·lel 

recessiu al grup Rh negatiu. 

 

Anàlisi de dades 

2.2 Rh positiu>Rh negatiu 

D d 

 

Fenotip Genotip 

Rh positiu 
DD 

Dd 

Rh negatiu dd 

Taula 184 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 
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Pedigrí 46 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 

Taula 185 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
dos individus homozigots 
dominants. 

Taula 186 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
dominant i un altre heterozigot. 

Taula 187 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
un individu homozigot dominant i 
un altre heterozigot. 

Taula 188 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre dos individus 
heterozigots. 
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Aquesta hipòtesi podria ser correcta ja que coincideixen els fenotips de les 

dades amb els fenotips deduïts a partir dels possibles genotips dels 

membres seguint aquest patró d’herència. 

 

 

 

Taula 189 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
dos individus homozigots 
dominants. 

Taula 190 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
un individu homozigot dominant i 
un altre heterozigot. 

Taula 191 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
dominant i un altre heterozigot. 

Taula 192 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre dos individus 
heterozigots. 
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Conclusió 

No es pot determinar amb exactitud quin patró d’herència segueix el grup 

Rh, ni en la localització del gen, ni la relació que tenen entre aquests ja que 

no hi ha prou informació i poden haver diferents possibilitats les quals 

encaixen amb les dades disponibles. 

  



INS Terres de Ponent 
  Genètica i psoriasi 

Judit Tella Vila  
 

 

138 

Pràctica 3 

Capacitat de poder doblegar la llengua en forma d’U 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegenda 

 

Llegenda 15 Ens mostra el fenotip 
que correspon als individus pintats 
en negre, en blanc i els marcats amb 
una X. 

 

 

Pedigrí 47 Família 3; arbre genealògic per al caràcter 
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Pregunta 

Quin patró d’herència segueix el caràcter de poder doblegar la llengua en 

forma d’U? 

1. És herència lligada al sexe o herència autosòmica? 

2. És herència intermèdia, codominant o dominant-recessiva? 

 

Hipòtesi 1 

1. Potser la capacitat de doblegar la llengua en forma d’U és una 

herència lligada al sexe. 

2. Potser la capacitat de doblegar la llengua en U té una relació de 

codominància. 

 

Anàlisi de dades 

1. No és lligada al sexe ja que no hi ha més presència d’homes amb el 

fenotip recessiu (si fos el caràcter de no poder doblegar la llengua) 

o perquè no hi ha raresa en dones del fenotip recessiu (si fos el de 

poder-la doblegar). 

2. No pot ser herència codominant ja que no hi ha individus que 

presentin els dos fenotips a la vegada. 

 

Hipòtesi 2 
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1. Potser la capacitat de doblegar la llengua en forma d’U és una 

herència autosòmica. 

2. Potser la capacitat de doblegar la llengua en U és una herència 

intermèdia. 

 

Anàlisi de dades 

1. És probable que la localització d’aquests gens estigui en els 

autosomes; a més a més, al concordar amb un tipus d’herència 

lligada al sexe, aquesta hipòtesi es pot donar com a vàlida. 

2. No pot ser herència intermèdia perquè només hi ha dos possibles 

fenotips. 

 

Hipòtesi 3 

2. Potser la capacitat de plegar la llengua en forma d’U segueix un 

patró amb relació de dominància-recessivitat. 

2.1 Potser l’al·lel dominant per a aquest caràcter és no poder plegar 

la llengua en U. 

 

Anàlisi de dades 

2.1 Plegar la llengua en U<no poder plegar la llengua en U 

u U 
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Fenotip Genotip 

No plegar la llengua en U 
UU 

Uu 

Plegar la llengua en U uu 

Taula 193 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

 

  

Pedigrí 48 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 

Taula 194 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
dos individus homozigots 
recessius. 

Taula 195 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
dos individus homozigots 
recessius. 
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Aquesta relació entre els al·lels del gen que codifica el plegament o no de 

la llengua pot ser correcta, ja que els fenotips corresponents als genotips 

deduïts coincideixen amb les dades que disposem d’aquesta família. 

 

Hipòtesi 4 

2. Potser la capacitat de plegar la llengua en forma d’U segueix un 

patró amb relació de dominància-recessivitat. 

2.2 Potser l’al·lel dominant per a aquest caràcter és el poder 

doblegar-la. 

 

Anàlisi de dades 

2.2 Plegar la llengua en U>no poder plegar la llengua en U 

U u 

 

 

 

Taula 196 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament 
entre dos individus homozigots 
recessius. 
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Fenotip Genotip 

Plegar la llengua en U 
UU 

Uu 

No plegar la llengua en U uu 

Taula 197 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

  

Pedigrí 49 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 

Taula 198 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre dos 

individus homozigots dominants. 

Taula 199 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
dominant i un altre heterozigot. 

Taula 200 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot dominant i un altre heterozigot. 

Taula 201 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre dos individus heterozigots. 
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Taula 202 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre dos individus 
homozigots dominants. 

Taula 203 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
dominant i un altre heterozigot. 

Taula 204 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot dominant i un altre heterozigot. 

Taula 205 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre dos individus 
heterozigots. 

Taula 206 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre dos individus 
homozigots dominants. 

Taula 207 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
dominant i un altre heterozigot. 
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Aquesta relació entre l’al·lel per plegar la llengua i no poder-la plegar podria 

ésser vàlida, ja que els fenotips corresponents als genotips deduïts a partir 

d’aquesta amb els corresponents a les dades obtingudes coincideixen. 

 

Conclusió 

Es pot determinar que el gen per plegar la llengua és autosòmic perquè 

no es possible que aquest sigui lligat al sexe (no compleix les 

característiques d’aquest tipus d’herència). També es pot afirmar que 

mantenen una relació de dominància-recessivitat, però no es poden 

concretar quin dels al·lels n’és el dominant i quin el recessiu. 

  

Taula 208 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
un individu homozigot dominant i 
un altre heterozigot. 

Taula 209 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre dos individus 
heterozigots. 



INS Terres de Ponent 
  Genètica i psoriasi 

Judit Tella Vila  
 

 

146 

Forma del lòbul de l’orella 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegenda 

 

Llegenda 16 Ens mostra el fenotip 
que correspon als individus 
pintats en negre, en blanc i els 
marcats amb una X. 

 

 

 

Pedigrí 50 Família 3; arbre genealògic per al caràcter de la forma del lòbul de 
l'orella. 
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Pregunta 

Quin patró d’herència segueix l’herència del gen per la forma del lòbul de 

l’orella? 

1. És herència lligada al sexe o herència autosòmica? 

2. És herència intermèdia, codominant o dominant-recessiva? 

 

Hipòtesi 1 

1. Potser el caràcter per la forma del lòbul de l’orella és un tipus 

d’herència lligada al sexe. 

2. Potser l’herència de la forma del lòbul de l’orella és intermèdia. 

 

Anàlisi de dades 

1. No pot ser lligada al sexe ja que una de les característiques és la 

major presència d’homes amb fenotip recessiu (si el caràcter 

recessiu fos el lòbul enganxat) i la raresa de dones amb aquest 

mateix també (en el cas que fos el lòbul separat). 

2. No pot ser herència intermèdia perquè només hi ha dos possibles 

fenotips. 

 

Hipòtesi 2 

1. Potser aquest caràcter és una herència autosòmica. 



INS Terres de Ponent 
  Genètica i psoriasi 

Judit Tella Vila  
 

 

148 

2. Potser el gen per la forma del lòbul de l’orella segueix una relació de 

codominància. 

 

Anàlisi de dades 

1. És viable que el gen segueixi una herència autosòmica, perquè al no 

encaixar amb les característiques d’una herència lligada al sexe fa 

pensar que és autosòmica. 

2. No pot ser herència codominant ja que no hi ha individus que 

presentin els dos fenotips a la vegada. 

Hipòtesi 3 

2. Potser segueix un patró amb relació de dominància-recessivitat. 

2.1 Potser l’al·lel dominant per a aquest caràcter és tenir el lòbul de 

l’orella enganxat i el recessiu tenir-lo separat. 

 

Anàlisi de dades 

2.1 Lòbul de l’orella enganxat>lòbul de l’orella separat 

S s 

 

Fenotip Genotip 

Lòbul enganxat 
SS 

Ss 

Lòbul separat ss 

Taula 210 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 
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Aquesta suposició no es pot donar com a vàlida, ja que, en l’individu III 2, 

no coincideix el fenotip deduït, a partir dels genotip resultants seguint 

aquest patró d’herència, amb el fenotip que li correspon a l’individu III 2 a 

les dades; per tant, els genotips de tots els individus són falsos. 

 

Hipòtesi 4 

2. Potser segueix un patró d’herència amb relació de dominància 

recessivitat. 

Pedigrí 51 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida; els 
individus marcats amb negre marquen que el seu corresponent fenotip 

(segons les dades) és incorrecte. 

Taula 211 Taula de 
Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre dos 
individus homozigots 
recessius. 

Taula 212 Taula de 
Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre dos 
individus homozigots 
recessius. 

Taula 213 Taula de Punnett 
on se’ns mostra 
l'encreuament entre dos 
individus homozigots 
recessius. 



INS Terres de Ponent 
  Genètica i psoriasi 

Judit Tella Vila  
 

 

150 

2.2 Potser l’al·lel dominant és tenir el lòbul de l’orella separat i el 

recessiu tenir-lo enganxat. 

Anàlisi de dades 

2.2 Lòbul separat>lòbul enganxat 

E e 

 

Fenotip Genotip 

Lòbul separat 
EE 

Ee 

Lòbul enganxat ee 

Taula 214 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

  

Pedigrí 52 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 

Taula 215 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
dominant i l'altre heterozigot. 

Taula 216 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
dominant i l'altre heterozigot. 
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Taula 219 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre dos 
individus homozigots dominants. 

Taula 220 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
dominant i un altre heterozigot. 

Taula 221 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
dominant i un altre heterozigot. 

Taula 222 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre dos individus 
heterozigots. 

Taula 217 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre dos individus 
heterozigots. 

Taula 218 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre dos individus heterozigots. 
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Aquesta hipòtesi podria ser certa, ja que coincideixen els fenotips deduïts 

a partir de tots els possibles genotips amb els fenotips que es disposa a les 

dades. 

 

Conclusió 

És pot determinar que és un tipus d’herència autosòmica ja que la hipòtesi 

de que sigui lligada al sexe és falsa; també podem determinar que el 

caràcter per la forma del lòbul de l’orella segueix una relació de dominància-

recessivitat, on l’al·lel dominant és tenir el lòbul separat i l’al·lel recessiu 

tenir-lo enganxat. 

 

Mode de creuar les cames 

  

Pedigrí 53 Família 3; arbre genealògic per al caràcter per al mode de creuar 
les cames. 
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Llegenda 

 

Llegenda 17 Ens mostra el fenotip que 
correspon als individus pintats en 
negre, en blanc i els marcats amb una 
X. 

 

Pregunta 

Quin patró d’herència segueix el caràcter per al mode de creuar les cames? 

1. És herència lligada al sexe o herència autosòmica? 

2. És herència intermèdia, codominant o dominant-recessiva? 

 

Hipòtesi 1 

1. Potser l’herència d’aquest caràcter és lligada al sexe. 

2. Potser els al·lels tenen una relació de codominància. 
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Anàlisi de dades 

1. Pot ser lligada al sexe només en el cas de que l’al·lel recessiu fos el 

mode de creuar les cames amb l’esquerre per damunt, ja que en cas 

contrari, hi hauria molta presència de dones amb el fenotip recessiu. 

XE 
Xe  

 

Fenotip Genotip 

Creuar amb la dreta per 

damunt 

Dona 
XEXE 

XEXe 

Home XEY 

Creuar amb l’esquerra 

per damunt 

Dona    XeXe 

Home XeY 

Taula 223 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

 

  

Pedigrí 54 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 
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Taula 224 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu heterozigot i un individu 
hemizigot per al caràcter dominant. 

Taula 226 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu heterozigot i un 
individu hemizigot per al caràcter dominant. 

Taula 228 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu heterozigot i un individu 
hemizigot per al caràcter recessiu. 

Taula 227 Taula de Punnett on se'ns 
mostra l'encreuament entre un 
individu homozigot dominant i un 
individu hemizigot per al caràcter 
recessiu. 

Taula 225 Taula de Punnett on se'ns 
mostra l'encreuament entre un 
individu homozigot dominant i un 
individu hemizigot per al caràcter 
dominant. 
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Aquesta hipòtesi pot ser certa, ja que els fenotips corresponents als 

genotips deduïts a partir d’aquesta hipòtesi coincideixen amb els fenotips 

corresponents a les dades, i per tant els possibles genotips també poden 

ser correctes. 

 

2. No pot ser herència codominant ja que no hi ha individus que 

presentin els dos fenotips a la vegada. 

 

Hipòtesi 2 

1. Potser es segueix un tipus d’herència autosòmic. 

2. Potser el caràcter per al mode de creuar les cames manté una 

herència intermèdia. 

 

Anàlisi de dades 

1. És possible que sigui autosòmica, ja que no presenta cap 

característica que ens pugui indicar que és lligada al sexe. 

2. No pot ser herència intermèdia perquè només hi ha dos possibles 

fenotips. 

 

Hipòtesi 3 

2. Potser els al·lels per al mode de creuar les cames mantenen una 

relació de dominància-recessivitat. 
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2.1 Potser l’al·lel dominant correspon a creuar les cames amb 

l’esquerra per damunt i l’al·lel recessiu a creuar-les amb la dreta. 

 

Anàlisi de dades 

2.1 Creuar les cames amb l’esquerra>creuar les cames amb la dreta 

d D 

 

Fenotip Genotip 

Creuar amb l’esquerra 
DD 

Dd 

Creuar amb la dreta dd 

Taula 229 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

  

Pedigrí 55 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida; els 
individus marcats amb negre marquen que el seu corresponent fenotip 

(segons les dades) és incorrecte. 
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Aquesta hipòtesi no es pot donar com a correcta, ja que, en l’individu III 2, 

no coincideix el fenotip deduït, seguint aquest patró d’herència, amb el 

fenotip que li correspon segons les dades. 

 

Hipòtesi 4 

2. Potser els al·lels per al mode de creuar les cames segueixen una 

relació de dominància-recessivitat. 

2.2 Potser l’al·lel dominant és creuar les cames amb la dreta per 

damunt i l’al·lel recessiu és creuar-les amb l’esquerra. 

 

Anàlisi de dades 

2.2 Creuar les cames amb la dreta>creuar-les amb l’esquerra 

E e 

 

Fenotip Genotip 

Creuar amb la dreta 
EE 

Ee 

Creuar amb l’esquerra ee 

Taula 233 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

Taula 230 Taula de 
Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre dos 
individus homozigots 
recessius. 

Taula 231 Taula de 
Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre dos 
individus homozigots 
recessius. 

Taula 232 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot recessiu i un altre heterozigot. 
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Pedigrí 56 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 

Taula 234 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot recessiu i un altre 
heterozigot. 

Taula 237 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot dominant i un altre heterozigot. 

Taula 235 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
un individu homozigot dominant i 
l'altre homozigot recessiu. 

Taula 236 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre dos individus 
heterozigots. 
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Ja que coincideixen els fenotips deduïts a partir d’aquesta hipòtesi amb els 

fenotips corresponents a la taula de dades, es podria determinar com un 

patró d’herència i els possibles genotips vàlids. 

 

Conclusió 

No es disposa de suficient informació per determinar si és una herència 

autosòmica o una herència lligada al sexe. En el cas que sigui una herència 

autosòmica, podem determinar que els al·lels mantenen una relació de 

dominància-recessivitat on l’al·lel dominant és mode de creuar les cames 

amb la dreta i el recessiu mode de creuar-les amb l’esquerra. 

  

Taula 238 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre dos individus 
heterozigots. 
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Mode de creuar les mans 

 

 

 

 

 

 

 

Llegenda 

 

Llegenda 18 Ens mostra el fenotip que 
correspon als individus pintats en 
negre, en blanc i els marcats amb una 
X. 

Pregunta 

Quin patró d’herència segueix el caràcter per al mode de creuar les mans? 

1. És herència lligada al sexe o herència autosòmica? 

Pedigrí 57 Família 3; arbre genealògic per al caràcter per al mode de creuar les 
mans. 
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2. És herència codominant, intermèdia o amb relació de dominància-

recessivitat? 

 

Hipòtesi 1 

1. Potser el caràcter per al mode de creuar les mans és herència lligada 

al sexe. 

2. Potser els al·lels que codifiquen el creuament de les mans mantenen 

una relació de codominància. 

 

Anàlisi de dades 

1. Pot ser herència lligada al sexe en el cas de que el fenotip recessiu 

correspon al mode de creuar les mans amb el polze esquerre per 

damunt. 

Creua amb l’esquerre damunt>creua amb el dret damunt 

XD Xd  

 

Fenotip Genotip 

Creuar amb l’esquerra 
Dona 

XDXD 

XDXd 

Home XDY 

Creuar amb la dreta 
Dona XdXd 

Home XdY 

Taula 239 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 
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Tant la hipòtesi com els possibles genotips dels individus poden ser 

correctes, ja que coincideixen els fenotips dels individus amb els fenotips 

que disposem a les dades. 

Pedigrí 58 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 

Taula 240 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu heterozigot 
i un individu hemizigot per al caràcter 
dominant. 

Taula 241 Taula de Punnett on se'ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
heterozigot i un individu hemizigot per al 
caràcter dominant. 

Taula 242 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu heterozigot 
i un individu hemizigot per al caràcter 
recessiu. 
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2. No pot ser herència codominant ja que no hi ha individus que 

presentin els dos fenotips a la vegada. 

 

Hipòtesi 2 

1. Potser el gen per al mode de creuar les mans està situat als 

autosomes i no als cromosomes sexuals. 

2. Potser els al·lels que condicionen el creuament les mans segueixen 

una herència intermèdia. 

 

Anàlisi de dades 

1. És possible que el gen per al mode de creuar les mans estigui 

localitzar als autosomes ja que, suposant que fos lligada al sexe, no 

pot ésser viable. 

2. No pot ser herència intermèdia perquè només hi ha dos possibles 

fenotips. 

 

Hipòtesi 3 

2. Potser el gen que codifica la forma de creuar les mans segueix un 

patró d’herència de dominància-recessivitat. 

2.1 Potser l’al·lel és el de creuar-les amb el polze dret per damunt és 

dominant respecte creuar les mans amb el polze esquerre. 
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Anàlisi de dades 

2.1 Creuar les mans amb el dreta>creuar les mans amb l’esquerre. 

E e 

 

Fenotip Genotip 

Creuar amb la dreta 
EE 

Ee 

Creuar amb l’esquerra ee 

Taula 243 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta hipòtesi no pot ser correcta ja que els fenotips de les dades amb 

els fenotips deduïts dels individus II 3, III 2 i III 4 no coincideixen, i per tant 

Pedigrí 59 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida; els 
individus marcats amb negre marquen que el seu corresponent fenotip (segons 

les dades) és incorrecte. 

Taula 244 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament 
entre dos individus homozigots 
recessius. 

Taula 245 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament 
entre dos individus homozigots 
recessius. 

Taula 246 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament 
entre dos individus homozigots 
recessius. 
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podem assegurar que, tant el patró d’herència com els genotips no és 

vàlida. 

 

Hipòtesi 4 

2. Potser el gen que codifica la forma de creuar les mans segueix un 

patró d’herència de dominància-recessivitat. 

2.2 Potser l’al·lel és el de creuar-les amb el polze dret per damunt és 

dominant respecte creuar les mans amb el polze esquerre. 

 

Anàlisi de dades 

2.2 Creuar les mans amb l’esquerre>creuar les mans amb el dret 

D d 

 

Taula 247 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

 

 

 

 

 

Fenotip Genotip 

Creuar amb l’esquerra 
DD 

Dd 

Creuar amb la dreta dd 
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Aquesta  hipòtesi podria ser correcta ja que coincideixen els fenotips 

resultants amb els fenotips que els corresponen als individus segons les 

dades. 

 

Pedigrí 60 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 

Taula 248 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre dos individus heterozigots. Taula 249 Taula de Punnett on se’ns mostra 

l'encreuament entre dos individus heterozigots. 

Taula 250 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
recessiu i un altre heterozigot. 
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Conclusió 

No poden assegurar quina n’és la localització del gen per al creuament de 

les mans, ja que pot ser que sigui lligada al sexe si el fenotip recessiu és 

mode de creuar amb el polze dret per damunt i també perquè es possible 

que sigui una herència autosòmica. El que si que podem assegurar, tant 

si és autosòmica com lligada al sexe, l’al·lel que codifica el creuament de 

les mans amb el polze esquerre per damunt és el dominant i el que 

codifica el creuament de les mans amb el polze dret per sobre és el 

recessiu. 

 

Mode de creuar els braços 

 

 

 

 

 

 

 

  
Pedigrí 61 Família 3; arbre genealògic per al caràcter per al mode de creuar 

els braços. 
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Llegenda 

 

Llegenda 19 Ens mostra el fenotip 
que correspon als individus 
pintats en negre, en blanc i els 
marcats amb una X. 

 

Pregunta 

Quin patró d’herència regeix la transmissió del gen per al mode de creuar 

els braços? 

1. És herència lligada al sexe o autosòmica? 

2. És herència intermèdia, codominant o dominant-recessiva? 

 

Hipòtesi 1 

1. Potser l’herència per al caràcter per al mode de creuar els braços és 

lligada al sexe. 

2. Potser els al·lels que codifiquen el creuament dels braços segueixen 

una relació de codominància. 
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Anàlisi de dades 

1. Pot ser lligada al sexe si el fenotip recessiu correspon al mode de 

creuar els braços amb l’esquerre per damunt (ja que en el cas 

contrari, hi hauria una certa presència de dones amb fenotip recessiu 

i no encaixa amb la característica d’aquesta herència, la qual és 

estrany trobar dones amb aquest). 

Creuar els braços amb el dret>creuar els braços amb l’esquerre. 

XE Xe  

 

Fenotip Genotip 

Creuar amb el dret per 

damunt 

Dona 
XEXE 

XEXe 

Home XEY 

Creuar amb l’esquerre 

per damunt 

Dona XeXe 

Home XeY 

Taula 251 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedigrí 62 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida; els 
individus marcats amb negre marquen que el seu corresponent fenotip 

(segons les dades) és incorrecte. 
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Ja que el fenotip de l’individu III 2 no coincideix amb el fenotip d’aquest 

mateix al pedigrí i per tant les dades recollides, es pot afirmar que aquesta 

hipòtesi és incorrecta. 

 

Taula 252 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu heterozigot i un individu 
hemizigot per al caràcter recessiu. 

Taula 253 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu heterozigot i un individu 
hemizigot per al caràcter recessiu. 

Taula 254 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot recessiu i un 
individu hemizigot per al caràcter dominant. 
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2. No pot ser herència codominant ja que no hi ha individus que 

presentin els dos fenotips a la vegada. 

 

Hipòtesi 2 

1. Potser el gen per al creuament dels braços segueix una herència 

autosòmica. 

2. Potser els al·lels per al mode de creuar els braços van regits per una 

herència intermèdia. 

 

Anàlisi de dades 

1. És molt probable que aquest caràcter segueixi una herència de tipus 

autosòmica ja que no correspon a una herència lligada al sexe. 

2. No pot ser herència intermèdia perquè només hi ha dos possibles 

fenotips. 

 

Hipòtesi 3 

2. Potser el caràcter per plegar els braços segueix una herència de 

dominància-recessivitat. 

2.1 Potser l’al·lel dominant és creuar els braços amb l’esquerre per 

damunt i l’al·lel recessiu creuar-los amb el dret per damunt. 
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Anàlisi de dades 

2.1 Braç esquerre per damunt>braç dret per damunt 

D d 

 

Fenotip Genotip 

Creuar amb l’esquerra 
DD 

Dd 

Creuar amb la dreta dd 

Taula 255 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedigrí 63 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 

Taula 256 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot recessiu i 
un altre heterozigot. 
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Al coincidir els fenotips de les dades amb els fenotips que podrien tenir els 

individus seguint aquest patró d’herència, per tant aquesta hipòtesi i els 

genotips deduïts podrien ser certs. 

 

Hipòtesi 4 

2. Potser el caràcter per al mode de creuar els braços segueix una 

herència de dominància-recessivitat. 

2.2 Potser l’al·lel de creuar els braços amb el dret per damunt és 

dominant i el creuar-los amb l’esquerre recessiu. 

 

 

Taula 257 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot recessiu i 
un altre heterozigot. 

Taula 258 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot recessiu i 
un altre heterozigot. 

Taula 259 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
un individu homozigot dominant i 
l'altre homozigot recessiu. 
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Anàlisi de dades 

2.2 Braç dret per damunt>braç esquerre per damunt 

E e 

 

Fenotip Genotip 

Creuar amb la dreta 
EE 

Ee 

Creuar amb l’esquerra ee 

Taula 260 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

  

Pedigrí 64 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 

Taula 261 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot recessiu i un altre heterozigot. 

Taula 262 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot recessiu i un altre heterozigot. 
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Aquesta hipòtesi pot ser correcta ja que els fenotips que corresponen als 

genotips deduïts amb els fenotips de les dades recollides, i per tant els 

genotips deduïts que poden tenir els individus també poden ser correctes. 

 

Conclusió 

Es pot assegurar que l’herència per al caràcter per al mode de creuar els 

braços és autosòmica ja que no presenta les característiques d’una 

herència lligada al sexe i s’ha pogut demostrar en el cas que si que podria 

ser, que és una hipòtesi incorrecta. També es pot acceptar que la relació 

que segueixen els al·lels per aquest caràcter és de dominància-recessivitat, 

però no podem determinar quin dels dos al·lels per al mode de creuar els 

braços és el dominant i quin el recessiu. 

  

Taula 263 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot recessiu i un altre heterozigot. 
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Grup sanguini AB0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegenda 

 

Llegenda 20 Ens mostra el 
fenotip que correspon als 
individus pintats en blau, en 
rosat, en taronja, en negre i els 
marcats amb una X. 

Pedigrí 65 Família 3; arbre genealògic per al caràcter del grup sanguini AB0. 
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Herència grup AB0 

L’herència del grup sanguini és la combinació del tipus d’herència 

autosòmica codominant i de dominància-recessivitat. 

 

L’herència d’aquest caràcter presenta el següent patró: 

GRUP SANGUINI A=GRUP SANGUINI B→ GRUP SANGUINI AB 

IA IB IAIB 

   

GRUP SANGUINI A>GRUP SANGUINI O 

IA i 

  

GRUP SANGUINI B>GRUP SANGUINI O 

IB i 

 

IA≡IB     IA>i    IB>i 

Fenotip Genotip 

Grup AB IAIB 

Grup A 
IAIA 

IAi 

Grup B 
IBIB 

IBi 

Grup O ii 

Taula 264 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 
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En aquest pedigrí s’han pogut determinar gairebé tots els genotips de tots 

els individus ja que disposem de suficient informació. 

  

Taula 265 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament 
entre un individu homozigot 
recessiu i un heterozigot per al 
grup A. 

Taula 266 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament 
entre un individu homozigot 
recessiu i un heterozigot per al 
grup A. 

Taula 267 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament 
entre un individu homozigot 
recessiu i un heterozigot per al 
grup A. 

Pedigrí 66 Possibles genotips dels individus segons els grups sanguinis que 
tenen. 
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Grup sanguini Rh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per aquest caràcter la notació utilitzada és D per l’al·lel dominant i d per 

l’al·lel recessiu. 

Llegenda 

 

Llegenda 21 Ens mostra el fenotip 
que correspon als individus 
pintats en negre, en blanc i els 
marcats amb una X. 

 

 

Pedigrí 67 Família 3; arbre genealògic per al grup Rh. 
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Pregunta 

Quin patró d’herència segueix el grup sanguini Rh? 

1. És herència lligada al sexe o autosòmica 

2. És herència codominant, intermèdia o dominant-recessiva? 

 

Hipòtesi 1 

1. Potser el caràcter per al grup Rh té una herència lligada al sexe. 

2. Potser el gen per al grup sanguini Rh té una relació de codominància 

entre els seus al·lels. 

 

Anàlisi de dades 

1. Pot ser lligada al sexe si el fenotip recessiu correspon al grup Rh 

negatiu, ja que hi ha una certa presència d’homes i una certa raresa 

en dones que el tenen; en el cas contrari, que el grup Rh positiu fos 

el recessiu hi hauria bastant més presència de dones amb aquest i 

no encaixa en una herència lligada al sexe on les dones amb el 

fenotip recessiu n’és una raresa. 

Rh positiu>Rh negatiu 

XD Xd 
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Fenotip Genotip 

Rh positiu 
Dona 

XDXD 

XDXd 

Home XDY 

Rh negatiu 
Dona    XdXd 

Home XdY 

Taula 268 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

  

Pedigrí 68 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida; els individus 
marcats amb negre marquen que el seu corresponent fenotip (segons les dades) 

és incorrecte. 

Taula 269 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu heterozigot i un 
individu hemizigot per al caràcter recessiu. 

Taula 270 Taula de Punnett on se'ns mostra 
l'encreuament entre un individu heterozigot i un 
individu hemizigot per al caràcter dominant. 
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Aquesta hipòtesi no pot ser correcta ja que el fenotip de l’individu III 1 hauria 

de ser Rh positiu i segons aquesta hipòtesi hauria de tenir Rh negatiu, i per 

tant, al no coincidir, es pot afirmar que tant la hipòtesi com els genotips són 

falsos. 

 

2. No pot ser herència codominant ja que no hi ha individus que 

presentin els dos fenotips a la vegada. 

 

Hipòtesi 2 

1. Potser els al·lels per al grup Rh segueixen una herència autosòmica. 

2. Potser el gen que codifica el grup Rh té un patró d’herència 

intermèdia. 

 

 

 

Taula 271 Taula de Punnett on 
se'ns mostra l'encreuament 
entre un individu homozigot 
recessiu i un individu hemizigot 
per al caràcter dominant. 
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Anàlisi de dades 

1. Pot ser que sigui   herència autosòmica ja que no encaixa en una 

herència lligada al sexe. 

2. No pot ser herència intermèdia perquè només hi ha dos possibles 

fenotips. 

 

Hipòtesi 3 

2. Potser els al·lels per al grup Rh segueixen una relació de 

dominància-recessivitat 

2.1 Potser l’al·lel dominant correspon al grup Rh negatiu i l’al·lel 

recessiu al grup Rh positiu. 

 

Anàlisi de dades 

2.1 Grup Rh negatiu>grup Rh negatiu 

D d 

 

Fenotip Genotip 

Rh negatiu 
DD 

Dd 

Rh positiu dd 

Taula 272 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 
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Ja que l’individu III 3 té un fenotip diferent al que li hauria de correspondre 

segons la informació disponible, podem determinar que aquest patró 

d’herència i els genotips són invàlids. 

 

Pedigrí 69 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida; els individus 
marcats amb negre marquen que el seu corresponent fenotip (segons les dades) 

és incorrecte. 

Taula 273 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
recessiu i un altre heterozigot. 

Taula 274 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre un individu homozigot 
recessiu i un altre heterozigot. 

Taula 275 Taula de Punnett on 
se’ns mostra l'encreuament entre 
dos individus homozigots 
recessius. 
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Hipòtesi 4 

2. Potser els al·lels per al grup Rh segueixen una relació de 

dominància-recessivitat 

2.2 Potser l’al·lel dominant correspon al grup Rh positiu i l’al·lel 

recessiu al grup Rh negatiu. 

 

Anàlisi de dades 

2.2 Rh positiu>Rh negatiu 

D d 

 

Fenotip Genotip 

Rh positiu 
DD 

Dd 

Rh negatiu dd 

Taula 276 Taula que ens mostra quins fenotips tindran les possibles genotips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedigrí 70 Possibles genotips dels individus si la hipòtesi fos vàlida. 
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Al coincidir els fenotips per a aquest caràcter seguint aquest patró amb les 

dades obtingudes a partir de l’enquesta, es podria acceptar com una 

hipòtesi vàlida. 

 

Conclusió 

Es pot assegurar que el patró d’herència per a aquest caràcter és 

autosòmic ja que s’ha pogut demostrar que és una hipòtesi falsa. També 

es pot determinar que el grup Rh segueix una relació de dominància-

recessivitat on l’al·lel dominant és el que codifica per a Rh positiu i l’al·lel 

recessiu el que codifica per al grup Rh negatiu. 

  

Taula 277 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot recessiu i un altre heterozigot. 

Taula 278 Taula de Punnett on se’ns 
mostra l'encreuament entre un individu 
homozigot recessiu i un altre heterozigot. 

Taula 279 Taula de Punnett on se’ns mostra 
l'encreuament entre dos individus 
heterozigots. 
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Conclusions 

Capacitat de poder doblegar la llengua en U 

En cap de les tres famílies s’ha pogut determinar amb exactitud quin n’és 

el patró d’herència que segueix aquest caràcter, però si que es pot 

determinar que és una herència autosòmica ja que en la primera i en la 

última família no es compleixen les característiques d’una herència lligada 

al sexe; també es pot afirmar que es tracta d’una relació de dominància-

recessivitat, però no s’ha pogut especificar quin n’és l’al·lel recessiu i quin 

el dominant. 

  

Forma del lòbul de l’orella 

Es pot determinar que el patró d’herència que segueix aquest caràcter és 

autosòmica (primera i última família) amb una relació de dominància-

recessivitat on l’al·lel dominant és tenir el lòbul separat i el recessiu tenir-lo 

enganxat (última família). 

 

Mode de creuar les cames 

Es pot determinar que el caràcter per creuar les cames segueix una 

herència autosòmica (primera família) que segueixen una relació de 

dominància-recessivitat on l’al·lel dominant és creuar-les amb la dreta per 

damunt i el recessiu creuar-les amb l’esquerre per sobre (primera família i 

última. 

 

Mode de creuar les mans 

S’ha pogut determinar que el caràcter per creuar les mans segueix una 

herència autosòmica (primera família) on els al·lels segueixen una relació 

de dominància-recessivitat on l’al·lel dominant és creuar les mans amb el 

polze esquerre per sobre i el recessiu creuar-les amb el polze dret per 

damunt. 
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Mode de creuar els braços 

Es pot determinar que el gen per creuar els braços segueix una herència 

autosòmica (primera i última família) on els al·lels estan regits per una 

relació de dominància-recessivitat on l’al·lel dominant és creuar els braços 

amb el dret per damunt i el recessiu creuar-los amb l’esquerre per sobre 

 

Grup sanguini AB0 

En la primera família no s’han pogut determinar tots els genotips ja que 

mancava informació per alguns individus, però s’ha pogut deduir quines 

possibilitats hi ha. 

En la segona família s’ha pogut determinar alguns genotips, però per falta 

d’informació no es poden concretar tots; també influeix molt la falta de 

dades per un individu el qual té descendència. 

En l’última família hi ha suficient informació per poder determinar els 

genotips de tots els individus de la família. 

 

Grup sanguini Rh 

Es pot determinar que el gen per al grup Rh està situat en els autosomes 

(primera i última família) on els al·lels mantenen una relació de dominància-

recessivitat, on l’al·lel que codifica el grup Rh positiu n’és el dominant i el 

que codifica el grup Rh negatiu el recessiu.  
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ANNEXOS 
Genètica i psoriasi 
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Annex 1 

En aquest annex es mostra la informació obtinguda cercant per internet 

informació sobre els caràcters estudiats i d’aquesta manera poder 

comparar els resultats obtinguts a partir de les pràctiques. 

 

Capacitat de poder doblegar la llengua en forma d’U 

Es tracta d’una herència autosòmica amb relació de dominància-

recessivitat. L’al·lel dominant és la capacitat de doblegar-la i l’al·lel recessiu 

és el no poder doblegar-la. 

 

Forma del lòbul de l’orella 

Segueix una herència autosòmica amb relació de dominància-recessivitat. 

L’al·lel dominant és tenir els lòbuls separats i el fet de tenir-los enganxats 

correspon a l’al·lel recessiu. 

 

Mode de creuar les cames 

Té un patró d’herència autosòmica amb relació de dominància-recessivitat. 

L’al·lel dominant és el mode de creuar les cames amb la dreta per damunt 

i l’al·lel recessiu és creuar les cames amb l’esquerra per damunt. 

 

Mode de creuar les mans 

Presenta una herència autosòmica amb relació de dominància-recessivitat. 

L’al·lel dominant és el mode de creuar les mans amb el polze esquerre per 

damunt i el recessiu és el mode de creuar les mans amb el polze dret per 

damunt. 
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Mode de creuar els braços 

Està pautat per una herència autosòmica amb relació de dominància-

recessivitat. L’al·lel dominant és el mode de creuar els braços amb el dret 

per damunt i l’al·lel recessiu és el mode de creuar els braços amb l’esquerre 

per damunt.  

 

Sistema AB0 

Els gens del grup sanguini indiquen el tipus d’aglutinines que presenten els 

eritròcits i el tipus d’anticossos (o aglutinines) que presenta el plasma 

sanguini. 

Poden presentar aglutinògens del grup A, del grup B, de les dues o de cap. 

Respecte el plasma, poden tenir anti B (si tenen les aglutinògens 

corresponents al grup A), anti A (si tenen aglutinògens del grup B), els dos 

tipus d’anticossos (perquè no presenten cap gen per al grup A o B) o cap 

(perquè presenten els dos gens) 

Existeixen quatre possibles fenotips: 

- Grup A 

- Grup B 

- Grup AB 

- Grup O 

Hi ha tres possibles al·lels (però només dos per individu) 

- Al·lel que expressa el grup A (IA) [codominant respecte l’al·lel que 

expressa el grup B i dominant respecte el que expressa el grup O] 

- Al·lel que expressa el grup B (IB) [codominant respecte l’al·lel que 

expressa el grup A i dominant respecte el que expressa el grup O] 

- Al·lel que expressa el grup O (i)[recessiu respecte l’al·lel que 

expressa el grup A i el que expressa el grup B] 
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El patró d’herència que segueix és de dominància-recessivitat respecte 

l’al·lel que expressa el grup A i el grup O, al igual que l’al·lel que expressa 

el grup B i el grup O; respecte els al·lels que expressen el grup A i el grup 

B tenen una relació de codominància, és a dir, els individus que tenen 

aquests dos al·lels expressen els dos fenotips (grup AB). 

𝐼𝐴 ≡ 𝐼𝐵 > 𝑖 

 

Fenotip Aglutinògens Anticossos Genotip 

Grup A Tipus A Anti B IAIA IAi 

Grup B Tipus B Anti A IBIB IBi 

Grup AB Tipus A 

Tipus B 

No en sintetitza IAIB 

Grup O No en té Anti A 

Anti B 

ii 

Taula 280 Explicació resumida dels grups sanguinis AB0 

 

Sistema Rh 

Són els gens que codifiquen la presència o l’absència de la glicoproteïna 

de tipus D a la sang. La presència d’aquesta glicoproteïna també implica la 

presència o no de les aglutinines. 

Té un patró d’herència autosòmica on l’al·lel dominant és el que codifica la 

presència de la glicoproteïna tipus D (Rh+) i l’al·lel recessiu l’absència 

d’aquesta glicoproteïna (Rh-)  

Existeixen dos fenotips possibles: 

- Rh+ 

- Rh- 

La notació per aquests al·lels és la següent: 

- Al·lel que indica la presència de la glicoproteïna tipus D; D 

- Al·lel que indica l’absència de la glicoproteïna tipis D; d 
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(S’utilitza la lletra d per el nom de la glicoproteïna; en majúscula el 

al·lel dominant i en minúscula el recessiu) 

 

 

 

  

Fenotip Genotip 

Rh + DD 

Dd 

Rh - dd 

Taula 281 Taula que se'ns mostra quin fenotip tindrà cada genotip. 
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Annex 2 

En aquest apartat es mostra el document que es va passar als enquestats 

via correu electrònic perquè poguessin tenir una idea sobre el treball, per a 

què serviria tota la informació que ens proporcionaven i com emplenar 

l’enquesta. 

 

Recollida de dades 

Presentació 

Aquesta enquesta forma part de la recollida de dades que necessitaré per 

realitzar el treball de recerca de 2n de batxillerat sobre l’herència dels 

caràcters que estic cursant a l’INS Terres de Ponent 

 

Instruccions  

A l’enquesta que se li adjuntarà ha de realitzar els següents passos: 

- La primera columna (remarcada) tindrà les dades corresponents a 

l’individu amb els quals es relacionarà el parentiu de les següents 

columnes. Si es possible, es preferiria que s’apuntés el nom de 

l’implicat, per qualsevol possible error o confusió a la taula. 

- S’adjunten unes il·lustracions per evitar possibles confusions. 

- Marqui amb una creu l’opció que s’ajusta en cada cas. 

- Se li demana que apunti les dades demanades de tots els familiars 

possibles. Si no hi ha suficients columnes, se li pot proporcionar 

una altra enquesta amb més graelles per continuar amb els 

familiars. 

 

Imatges d’explicació 

A continuació se li presenta unes taules que corresponen als caràcters de 

l’enquesta (els que s’estudien) amb imatges que descriuen cadascuna de 

les opcions. 
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DOBLEGAR LA LLENGUA 

  

Sap doblegar No sap doblegar 

 

LÒBUL DE L’ORELLA 

  

Enganxat Separat 

 

CREUAR LES CAMES 

  

Damunt dreta Damunt esquerre 
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CREUAR LES MANS 

  

Damunt dreta Damunt esquerre 

 

CREUAR ELS BRAÇOS 

  

Damunt dreta Damunt esquerre 
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Annex 3 

En aquest annex es localitza l’enquesta proporcionada a cada voluntari per 

poder realitzar el treball de recerca. En el cas que es necessités més se li 

proporcionava duplicada. 
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Annex 4 

En aquest annex es troba l’enquesta realitzada per un dels membres de la 

família 1. 
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Annex 5 

En aquest annex es troba l’enquesta realitzada per un dels membres de la 

família 2. 
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Annex 6 

En aquest annex es troba l’enquesta realitzada per un dels membres de la 

família 3. 
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Annex 7 

En aquest annex es troba la transformació de les enquestes en un arbre 

genealògic; no està representada ninguna característica, ja que només és 

un esquema dels parentius entre els individus. 

 

Llegenda 

 

Llegenda 22 Llegenda general; explicació de cada símbol 

 

Família 1 

  

Bessons univitel·lins Bessons bivitel·linsHome Dona Defunció

1 2

1 2 3 4

1 2 3 4

3 4

5 6 7 8

5 6

I

II

III

Pedigrí 71 Arbre genealògic de la família 1. 
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Família 2 

 

Pedigrí 72 Arbre genealògic de la família 2. 

 

Família 3 

 

Pedigrí 73 Arbre genealògic de la família 3. 


