
PROBLEMA INVENTAT 
 
El Joan no sabia que després de mirar la seva sèrie preferida The Walking Dead, 5                
científiques del Japó anessin a descobrir un gen amagat en el           
cromosoma 5 dels/de les galls/gallines que les portaria a ser aquelles           
criatures que ell tant temia, zombies. Van descobrir, però, que es           
tractava d’un gen recessiu letal (letal perquè evidentment a un          
zombie no se’l pot considerar viu). Entre molts estudis que van fer            
per calcular quina era la possibilitat de què hi hagués galls/gallines           
portadors/es que siguessin inadvertits/des cal destacar el següent, a         
veure si el sabeu resoldre: 

- Una gall heterozigòtic va tenir 15 pollets amb 5 gallines (15 pollets per cada gallina).               
3 de les gallines ponien almenys 1 ou amb pollets zombies, per tant devien ser               
portadores del gen letal. Quantes gallines portadores inadvertides devia haver i no ho             
sabíem? 

 
Font de la imatge: https://www.dailymotion.com/video/x4zonx2 
 
Resposta: 
A>a 
A = galls/gallines normals 
A = galls/gallines zombie 
 
Sabem que el gall és heterozigot pel gen que determina que neixin pollets zombie és per això que                  
podem afirmar que hi ha 1 gall heterozigot. 
 
En el cas de les gallines de 5 que hi ha, 3 segur que són heterozigotes ja que ponen almenys 1 ou dels                       
quals neixen pollets zombie.  
 
De les 5 gallines totals, si en traiem 3 que sabem que són portadores, ens queden 2 que poden ser AA                     
o Aa. 
 
La probabilitat que la gallina heterozigota tingui 15 pollets normals és la següent: ( )^15 = 0,0134.4

3  
 
La probabilitat que la gallina pongui almenys 1 ou que doni pollets zombie és la següent:  
1 - 0,0134 = 0,9866. 
 
Si suposem: 

● G = gallines heterozigotes = detectades + no detectades 
● G x probabilitat de detectar = 3 gallines 
● G x 0,9866 = 3 gallines 
● G = = 3,041 gallines portadores totals3

0,9866  
● 3,041 gallines portadores totals = detectades + no detectades 
● No detectades = 3,041 - 3 = 0,041 gallines no detectades. 

https://www.dailymotion.com/video/x4zonx2


Resposta: 0,041 gallines no detectades. 
 


