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HEMOPHILIA: “The Royal Disease” 
L’hemofília és una malaltia recessiva lligada al cromosoma X caracteritzada per 

la incapacitat de formar coàguls sanguinis. Aquesta malaltia ha jugat un paper 

important en la història d’Europa des que els descendents de la reina Victòria 

de Gran Bretanya es van veure afectats, i així les successives generacions (per 

això era coneguda com “la malaltia reial”).  

 
Definim els al·lels A com a no defectuós i a com a defectuós (A>a). 
 
1. Progenitors: XAY  x  XAXa 
a) Quina és la probabilitat que l’altre fill d’Alice of Athlone fos hemofílic? 
Com que el pare transmet el gàmeta amb el cromosoma Y, la probabilitat que 
el gàmeta matern porti el cromosoma Xa és 0,5 (ja que segreguen 1:1). Així que 
p=0,5. 
b) Quina és la probabilitat que la filla fos portadora? I hemofílica? 
Com que el pare transmet el gàmeta amb el cromosoma XA, la probabilitat que 
el gàmeta matern porti el cromosoma Xa és 0,5 (ja que segreguen 1:1). Així que 
p=0,5. 
No és possible que sigui hemofílica, ja que per això el cromosoma X del pare 
hauria de portar l’al·lel defectuós. 
c) Quina és la probabilitat els dos fossin normals? 
La probabilitat que la filla sigui normal (no afectada) és d’1, perquè en cap cas 
serà homozigota recessiva. La probabilitat que el fill sigui normal és de 0,5. Així 
que la probabilitat total serà la multiplicació dels dos (p=0,5). 
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2. Progenitors: XAY  x  XAXa 
a) Quins dels fills de Beatrice van rebre el gen hemofílic? Com pots 
arribar a aquesta conclusió? 
Dels nois, 2/3 van rebre el gen hemofílic (estan afectats): el pare va transmetre 
el cromosoma Y i Beatrice el cromosoma x amb l’al·lel defectuós (Xa). Per tant, 
aquests dos fills eren XaY. 
b) Creus que Juan Carlos és normal, portador o hemofílic? 
Un home no pot ser portador d’una malaltia lligada al X, així que és hemofílic o 
és normal. Tot depèn de si la seva mare és XAXA o XAXa (sabem que no és 
hemofílica); no obstant, hi ha més probabilitats que el gàmeta matern tingui el 
cromosoma XA, així que el més probable és que sigui normal. 
 
3. Progenitors: XAY  x  XAXa 
a) Quina és la probabilitat que les 4 filles d’Alix i Nikolas II fossin 
portadores de l’al·lel defectuós? 
Per a portar l’al·lel defectuós, el gàmeta d’origen matern ha de tenir el 
cromosoma Xa, fet del qual hi ha una probabilitat de 0,5 (segreguen 1:1). Així 
que la probabilitat total és de 0,54: p=0,0625. 
b) Suposant que el seu fill hemofílica, Alexis, s’hagués casat amb una 
dona homozigota dominant, quina és la probabilitat que la seva filla 
hagués estat hemofílica? 
Totes les filles seran portadores, ja que el gàmeta patern (d’Alexis) portarà el 
cromosoma Xa i el matern, el cromosoma XA. Per tant, la probabilitat que sigui 
hemofílica és p=0. 
c) Quina és la probabilitat que les seves filles fossin portadores? 
Seguint l’explicació d’abans, p=1. 
d) Quina és la probabilitat que els seus fills fossin hemofílics? 
En aquest cas, com que Alexis transmetria el cromosoma Y i la mare el 
cromosoma XA, tots els fills serien normals. Així que p=0. 
 
4. Eugene Romanov, hemofílic, deia ser el net d’Anastasia (fill de la filla 
d’Anastasia), una de les filles d’Alix i Nikolas II. 
a) Tenint en compte el seu argument, quin genotip tindrien la seva mare i 
Anastasia? I el seu pare i avi? 
En l’exercici anterior, hem quedat en que les filles d’Alix i Nikolas II, com 
Anastasia, són o portadores o homozigotes dominants, amb un 50% de 
probabilitat. Perquè Eugene sigui hemofílic, la seva mare ha de ser portadora; 
així que Anastasia ha de ser XAXa (si l’home amb qui es va casar no era 
hemofílic) per a transmetre el cromosoma Xa. Hi havia un 50% de probabilitats 
que fos XAXa, un 50% de probabilitat de transmetre’l a la seva filla i un 50% de 
probabilitat de que es transmetés a Eugene (p=0,125). Per tant, en el cas que 
ni la seva mare ni la seva àvia s’haguessin casat amb un home hemofílic, hi 
hauria poques probabilitats que Eugene ho fos. Del contrari, és molt probable. 
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b) Com de probable és que Eugene hagi heretat l’hemofília i, alhora, el 
cognom de la família reial? 
El cognom que es transmet als fills és el del pare, així que és impossible que 
hagi heretat el cognom de la família reial que tenia la seva àvia Anastasia 
perquè aquesta es va casar amb un granger. A més, el lligand amb la família 
reial li ve d’origen matern, així que ell té el cognom del pare, que no es 
relaciona amb la família reial. Per tant, p=0. 
 
5. Si un dels dos fills del príncep Charles fos hemofílic, quines són les 
possibles explicacions? 
Per a què un dels fills sigui hemofílic, la seva mare (princesa Diana) ha de ser 
portadora. Així que és igual els avantpassats de Charles, perquè aquest 
transmetrà el cromosoma Y. 
 
Extret de: https://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/files/hemo.pdf 
 


