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LLIGAMENT D’UN FENOTIP  
A UN MARCADOR MOLECULAR 

 
 
Llig. M. Mol. 1.- Es va trobar un mutant (aba) de la mosca de la fruita, Ceratitis 
capitata, que produïa un fenotip anormal caracteritzat per una malformació en la part 
proximal de l’abdomen. Per mapejar la localització cromosòmica d'aquesta mutació es 
van emprar, com a marcadors, dues bandes de 2.0 kb i 0.6 kb, que es produïen en la 
reacció de PCR després d'amplificar amb un encebador. Es van encreuar individus que 
eren homozigots per a aba i per als dos marcadors moleculars, amb individus de tipus 
salvatge que no presentaven cap d'aquests. En l’F1 tots els individus tenien abdomen 
normal i presentaven aquests dos marcadors. Es va realitzar un encreuament prova entre 
femelles de l’F1 i mascles triple homozigot recessius i es va obtenir la següent 
segregació: 
 

Fenotip Nombre 
d’individus 

Abdomen anormal i bandes de 2.0 i 0.6 kb: 235 
Normals sense bandes: 241 
Normals amb la banda de 2.0 kb: 243 
Abdomen anormal i banda de 0.6 kb: 233 
Normals amb bandes de 2.0 i 0.6 kb: 12 
Abdomen anormal i sense bandes: 14 
Abdomen anormal i amb la banda de 2.0 kb: 14 
Normals i amb la banda de 0.6 kb: 16 

 
Determina si els marcadors estan lligats al locus aba i, si és procedent, calcula la 
freqüència de recombinació. 

 
 
Llig. M. Mol. 2.- Es va trobar un mutant de Musca domestica, ndt, que produïa un 
fenotip anormal caracteritzat per una malformació en la genitàlia. Per mapejar la 
localització cromosòmica d'aquesta mutació es van emprar, com a marcadors, dues 
bandes de 3.1 kb i 1.0 kb, que es produïen en la reacció de PCR després d'amplificar amb 
un determinat encebador. Es van encreuar individus que eren homozigots per a ndt i per a 
un dels dos marcadors (3.1 kb) amb individus de genitàlia normal que presentaven l'altre 
marcador (1.0 kb). En l’F1 tots els individus tenien genitàlia normal i presentaven aquests 
dos marcadors. Es va realitzar un encreuament prova entre femelles de l’F1 i mascles 
triple homozigots recessius i es va obtenir la següent segregació: 
 

Fenotip genitàlia   Fenotip bandes Nombre d’individus 
anormal 3.1 kb i 1.0 kb 130 
anormal 3.1 408 
anormal 1.0 141 
anormal sense bandes 411 
normal 3.1 kb i 1.0 kb 399 
normal 3.1 125 
normal 1.0 403 
normal sense bandes 133 
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A partir d'aquestes dades, determina si els marcadors estan lligats al locus ndt i, si és 
procedent, calcula la freqüència de recombinació. 
 
 
 
Llig. M. Mol. 3.- Durant el passat curs acadèmic, els estudiants de TAG de la Universitat 
de Hollywood han portat a terme una sèrie de pràctiques, els resultats de les quals hem 
d'interpretar. En primer lloc es van encreuar femelles mutants de D. melanogaster 
caracteritzades per tenir els ulls de color verd esmaragda (fenotip Taylor) amb mascles de 
fenotip normal. Tots els individus de l’F1 tenien els ulls de color normal. Es van aïllar 
diverses femelles verges d'aquesta F1 i es va realitzar amb elles un encreuament prova 
que va donar com a resultat aproximadament la meitat dels individus de cada fenotip 
(Taylor i normal). Es dugueren a terme experiments de RAPD i amb l’encebador O-27 es 
va observar la presència d'una banda de 1.0 kb en els progenitors normals i que estava 
absent en totes les femelles de fenotip Taylor de la generació parental. Els individus de 
l’F1 presentaven la citada banda i el resultat de l'encreuament prova entre femelles 
d'aquesta F1 i mascles de fenotip Taylor mancats de la banda va donar com a resultat la 
següent segregació: 
 
 

FENOTIPS INDIVIDUS 
ull normal i presència de banda 762 
ull normal i absència de banda 228 
Taylor i presència de banda 246 
Taylor i absència de banda 764 

 
 
a) Planteja un esquema senzill d'aquest problema en el qual indiques els fenotips i 
genotips dels individus estudiats. 
b) Què pots concloure sobre la localització cromosòmica de la mutació Taylor? 
c) És dominant o recessiva la mutació Taylor? I el marcador molecular? Per què? 
d) Hi ha lligament entre el marcador clàssic i el marcador molecular? Si és així, calcula’n 
la distància genètica. 
 
En un segon experiment es van encreuar quatre femelles verges de D. melanogaster 
portadores d'una mutació responsable del color blau dels seus ulls (fenotip Newman), 
amb mascles de fenotip normal. En la descendència d'un d'aqueixos encreuaments es van 
comptabilitzar 52 femelles d'ulls rojos i 48 mascles d'ulls blaus. En un intent de localitzar 
marcadors moleculars lligats al gen responsable dels fenotips anteriors van portar a terme 
experiments de RAPDs amb diversos encebadors. Amb l’encebador O-37 s'obtenia una 
banda de 1.500 parells de bases, presents tant en els mascles de la generació parental com 
en la filial, i absent en les femelles d'aqueixes generacions. 
 
e) Què pots concloure sobre la localització de la mutació Newman? 
f) Què pots concloure sobre la localització del marcador molecular? 
g) És possible el clonatge del gen responsable del color d'ulls utilitzant el marcador 
molecular de 1500 pb? Si la teua resposta és "SÍ", contesta breument com ho faries. Si la 
teua resposta és "NO", explica per què. 
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Llig. M. Mol. 4.- Es descobreix en Drosophila una nova mutació recessiva humpback 
(hb) que produeix una protuberància en el tòrax en forma de gepa. Es desitja localitzar un 
marcador tipus RAPDs lligat al gen hb. S'extrau l’ADN d'una soca homozigota normal 
per al tòrax, i d'una soca mutant. Després de provar distints encebadors se’n troba un que 
presenta el perfil de banda que es mostra en la figura adjunta. L'anàlisi del perfil de 
bandes en els individus de l’F1 producte de l'encreuament entre individus de la soca 
normal i individus de la soca mutant hb també es mostra en la mateixa figura. 
Observa que apareixen dos possibles marcadors RAPD que podrien estar lligats al gen 
hb: un correspon al fragment RAPD de 800 pb i l'altre al fragment de 600 pb. Suposa que 
els dos marcadors RAPD corresponen a dues regions independents del genoma de 
Drosophila. 
 
a) Què faries per veure si els dos marcadors RAPD es troben lligats al gen hb? 
b) Quin dels dos marcadors RAPD triaries i quins encreuaments faries per tal de calcular 
la distància amb el gen hb? 
c) Imagina que esculls una banda com a marcador per portar a terme un encreuament 
prova amb l’F1 i obtens 524 individus. Quins genotips, fenotips i nombre d'individus 
esperaries de cada classe si hi ha un lligament del 25% amb el marcador escollit? 
d) Quins genotips, fenotips i nombre d'individus esperaries de cada classe, si en 
l'experiència anterior els dos loci no estigueren lligats?  
e) Per què no has elegit l'altre marcador? Com podries comprovar si l'altre marcador està 
lligat o no al gen hb? 
f) Com afectaria el resultat de l’apartat a) que els dos marcadors RAPD foren al·lels del 
mateix locus? 
 

 
 

800 pb 
600 pb 
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Llig. M. Mol. 5.- El miceli d'un determinat fong diploide és groc perquè acumula β-
carotè. Un dels mutants de la síntesi de carotens és el mutant carR5, que produeix miceli 
roig. En un estudi de RAPDs utilitzant diversos encebadors es va aconseguir detectar 
diversos marcadors moleculars que diferenciaven les dues soques. En la figura inferior es 
mostren els resultats d'un d'aquests experiments. Es va encreuar una estirp homozigòtica 
groga (PA) amb una altra homozigòtica roja (PR); els 100 descendents de l’F1 estudiats 
van ser grocs i van mostrar el mateix patró que apareix en la fotografia inferior (F1). Es 
va encreuar un d'aquests descendents amb el parental roig i una mostra dels individus 
resultants apareix en la fotografia inferior (F2). Els números 1 a 6 corresponen a 
individus de fenotip roig, mentre que els individus del 7 al 12 presentaven fenotip groc. 
Les columnes retolades amb una M corresponen a diferents marcadors de pes molecular. 
La grandària de les bandes d'un d'ells es mostra al marge.  
Contesta raonadament les següents preguntes: 
a) Trobes algun marcador molecular associat a aquests fenotips? Quina grandària té? És 
dominant o recessiu? 
b) És dominant la mutació carR5? 
c) Suposant que hagueres analitzat 36 individus de la F2 en 3 gels, i que el resultat 
obtingut en cada un fóra el mateix que el que s'observa en la fotografia inferior dreta, 
digues si està lligat el marcador molecular i el gen carR5. En el cas que així fóra, calcula 
la freqüència de recombinació. 
d) La banda d’aproximadament 500 pb que s'obté, es pot considerar un marcador 
molecular? 
e) Escriu els genotips dels individus PA, PR, F1, F23, F24, F27 i F212. 
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Llig. M. Mol. 6.- Drosophila subobscura presenta una mutació recessiva autosòmica 
lime (li) que produeix cos de color groc verdós. Es desitja localitzar un marcador tipus 
RAPD lligat al gen li. Només un dels molts encebadors provats va donar perfils de 
bandes diferents en la soca silvestre i la mutant. No obstant, els individus de la soca 
silvestre van mostrar amb aquest encebador 3 tipus de patrons (inclosos en la figura 
adjunta), que presentaven diferències en la presència de fragments de 500 i 700 pb. Cap 
d'aquests fragments apareix en els individus analitzats de la soca mutant ja que tots ells 
presentaven el patró mostrat en la figura adjunta. 

Atès que no es disposava de cap altre marcador alternatiu, es va analitzar la 
segregació d'aquests marcadors RAPD en la progènie F1, producte de múltiples 
encreuaments a l'atzar entre individus de la soca silvestre i de la soca mutant. Els milers 
d'individus de l’F1 analitzats presentaven sempre un dels 2 perfils mostrats en la figura 
adjunta, bé el de la banda de 700 pb, bé el de la banda de 500 pb. 
 
a) Per què no apareix en l’F1 cap individu amb un perfil sense la banda de 500 pb ni la de 
700 pb? 
b) Quins possibles genotips presenten els individus de les dues classes parentals per al 
gen li i els marcadors de RAPD? I els individus de l’F1? 
c) Podries utilitzar algun d'aquests marcadors de RAPD per determinar el seu possible 
lligament amb el gen li? Per què? 
d) Quins encreuaments faries per esbrinar si es troba algun d'aquests marcadors de RAPD 
lligat al gen li? 
e) Imagina que portes a terme l'experiència i obtens 924 individus. Quins genotips, 
fenotips i nombre d'individus esperaries de cada classe fenotípica si hi ha un lligament del 
15%? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

700  pb 
500  pb 700  pb 

500  pb 

+/+ li/li F1 
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Llig. M. Mol. 7.- En Musca domestica hi ha una mutació recessiva r que confereix 
resistència a cert tipus d'insecticides. A fi de trobar un marcador molecular lligat a aquest 
gen es va dur a terme un estudi per mitjà de la tècnica de RAPDs: es va provar una 
bateria de 20 encebadors diferents sobre 100 individus d'una soca resistent i sobre 100 
individus d'una soca susceptible. D'aquests 20 encebadors, se’n va seleccionar un que 
produïa un mateix patró de bandes en tots els individus resistents i un altre patró distint 
en els individus susceptibles. Tots els individus de l’F1 d'un encreuament entre individus 
resistents i susceptibles van produir el mateix patró de bandes (idèntic al dels individus 
susceptibles). En la figura 1 es mostren els patrons de bandes observats. 
 
 

Figura 1      Figura 2 
   r           +          F1       grandària               resistents  (r)                            susceptibles   (+)     
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
           F2 (nombre d’individus):     3951      299       695        54        3954      296      700         51   

(Total F2 = 10.000)  
 
Els individus de l’F1 es van encreuar amb individus resistents de la soca parental i la seua 
descendència es va classificar en susceptible o resistent segons la seua resposta a certa 
dosi d'insecticida. Posteriorment es va extraure ADN de cadascun d'aquests individus i es 
va fer una PCR usant l’encebador prèviament seleccionat. En la figura 2 es presenten els 
diferents patrons de bandes observats així com el nombre d'individus amb cadascun dels 
patrons. 

a) A partir d'aquests resultats, podries elegir algun marcador lligat al gen la mutació 
del qual confereix resistència? 

b) Podries determinar la distància genètica entre l’esmentat gen i els marcadors que 
mostren polimorfisme? 

c) Podries determinar la distància genètica entre els dos marcadors moleculars 
polimòrfics? 

d) Si et donaren a elegir, quin dels fragments polimòrfics usaries com a sonda per 
iniciar un passeig cromosòmic amb la finalitat d’aïllar el gen responsable de la 
resistència? Per què? 

 
 
Llig. M. Mol. 8.- En el cuc de seda, Bombyx mori, la no susceptibilitat al virus de 
densonucleosi tipus 1 (DNV-1) depèn del gen nsd-1, localitzat al cromosoma 21. En un 
intent de localitzar marcadors RAPD lligats a aquest locus, es va analitzar una bateria de 
25 encebadors, i en tres es va trobar un polimorfisme associat al gen nsd-1. Els 
encebadors van ser OPP18R, OPP07R i UBC244R, i en els tres casos va aparèixer una 
banda distintiva (de 1000 pb, 1500 pb i 450 pb, respectivament) en tots els individus 
susceptibles al virus, però no en els resistents. 
Es va encreuar una femella nsd-1/nsd-1 (resistent) amb un mascle +/nsd-1 (susceptible), i 
en la F1 la meitat dels individus van ser susceptibles i l’altra meitat resistents. La 

950 
900 

700 
650 

500 

350 
300 
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presència o no, en els individus de la F1, de les bandes polimòrfiques per a cada 
marcador queda resumida en la taula. 
 

a) És dominant o recessiu el gen que confereix la resistència al virus? 
b) Dels tres marcadors RAPD, quin o quins creus que està lligat al locus nsd-1? Si 

trobes cap marcador lligat, determina a quina distància es troba del locus nsd-1.  
c) Si hi ha més d’un marcador lligat, determina, a més a més, en quin ordre estarien 

situats al cromosoma, i respecte a nsd-1. 
 

Fenotip Presència/absència de bandes RAPD  
 OPP18R OPP07R UBC244R Nombre 

d’individus 
Susceptible 
Resistent 

+ 
- 

+ 
- 

+ 
- 

165 
169 

Susceptible 
Resistent 

- 
+ 

+ 
- 

+ 
- 

20 
17 

Susceptible 
Resistent 

+ 
- 

- 
+ 

- 
+ 

  5 
  7 

Susceptible 
Resistent 

+ 
- 

+ 
- 

- 
+ 

  6 
11 

Susceptible 
Resistent 

- 
+ 

- 
+ 

- 
+ 

  0 
  0 

 
 

Llig. M. Mol. 9.- La mutació recessiva v (ulls turquesa) de Drosophila melanogaster s’ha 
localitzat al cromosoma 3. L’encreuament de femelles d’ulls normals amb mascles d’ulls 
turquesa va produir una F1 en què tots els individus tenien ulls normals. Per localitzar 
marcadors RAPD associats a aquesta mutació es van fer servir uns quants encebadors que 
van produir els següents resultats en amplificar per PCR l’ADN genòmic: 

 
 
A la vista dels resultats es va realitzar un encreuamet entre femelles heterozigòtiques de 
la F1 i mascles ulls turquesa. Es va realitzar l’anàlisi de bandes RAPD dels descendents 
per a cadascun dels encebadors i es van observar els següents fenotips: 
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Encebador A 
Fenotip F2 N. d’indiv. 
Ulls rojos amb banda 53 
Ulls rojos sense banda 48 
Ulls turquesa amb banda 46 
Ulls turquesa sense banda 51 
TOTAL 198 

 

Encebador B 
Fenotip F2 N. d’indiv. 
Ulls rojos amb banda 68 
Ulls rojos sense banda 33 
Ulls turquesa amb banda 18 
Ulls turquesa sense banda 73 
TOTAL 192 

 
a) A la vista dels resultats de les reaccions de PCR, quines bandes seleccionaries com a 
possibles marcadors associats al locus v? Per què? 
b) En funció de les dades fenotípiques obtingudes a la F2, quina de les dues bandes seria 
apropiada per al seu ús com a marcador genètic del gen v? Raona la teua resposta ajudant-te 
amb l’anàlisi de la chi2. 
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SEGREGACIÓ I MAPES PER RECOMBINACIÓ  
EN HAPLOIDES 

 
 
Haploides 1.- Una determinada soca haploide de llevat és deficient per a la síntesi dels 
aminoàcids triptòfan (try─) i metionina (met─). Es va encreuar amb el tipus salvatge i després 
de la meiosi es van analitzar una dotzena d’ascs per determinar els seus requeriments de 
triptòfan i metionina. Es van obtenir els següents resultats amb les inevitables pèrdues 
d’espores: 

(1) try─ met─  ?  ?  try─ met─ 
(2) ?  try─ met─  try+ met+ try+ met+ 
(3) try─ met+  try─ met─ try+ met─  try+ met+ 
(4) try─ met─ try+ met+ ?  try+ met─  
(5) try─ met+  ?  ?  try+ met─  
(6) try+ met+ try+ met+ try─ met─ try─ met─ 
(7) try+ met+ try+ met─  ?  try─ met─ 
(8) try+ met+  try─ met─ ?   try+ met+ 
(9) try─ met+  try+ met─  try─ met+  try+ met─ 
(10) try─ met─ try+ met+ try─ met─ try+ met+ 

(11) try+ met+ try+ met+ ?  ? 
(12) ?   try+ met─  ?  try─ met+ 
a. Classifica cada asc segons el seu tipus segregacional (observa que alguns ascs poden no ser 
classificables). 
b. Estan els gens lligats? 
c. Si ho estan, quina seria la distància entre ells? 
 
 
Haploides 2.- Una soca haploide de Neurospora amb morfologia arrissada de colònia ( f ) es 
va encreuar amb una soca de tipus salvatge ( f+ ). Es van analitzar dotze ascs. Es van obtenir 
els següents resultats amb les inevitables pèrdues d’espores: 
 
(1) ? f f ? ? f+  f+  f+ (7) f+  f+  f f f f f+ f+ 
(2) f f f+ f+ f+  f+  f f (8) f f f ? ? f+ f+ f+ 
(3) f ? ? ? f+  ?  ? ? (9) f+  ?  ? ? ? f f ? 
(4) f+ ? ? ? f  f  f  f (10)  f f f+  f+ f f f+ f+ 
(5) f f ? ? ? f+  ?  f+ (11) f f f f f+  f+  f+ f+ 
(6) ? f f ? ? ?  ?  ? (7) f  f  ? ? ? ? f+ f+ 

a. Classifica cada asc segons el seu tipus segregacional i indica quins ascs no poden ser 
classificats. 
b. Dibuixa un mapa del cromosoma que conté el locus f i dona’n totes les mesures rellevants. 
 
 
Haploides 3.- En el llevat, els loci a i b estan separats per 12 unitats de mapa. Construeix un 
conjunt de dades de segregació en espores que així ho recolze. 
 
 
Haploides 4.- En Neurospora, el locus a està situat a 12 unitats de mapa del seu centròmer. 
Construeix un conjunt de dades de segregació d’espores que així ho recolze. 
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Haploides 5.- Una soca a b de Neurospora es va encreuar amb una soca a+ b+ . Després de la 
meiosi es van analitzar mil ascs. Es van obtenir els següents resultats: 
 

 
total d’ascs:        700      0           190      90  5          5    10 

a. Quines són les relacions de lligament entre aquests loci? 

b. Construeix-ne el mapa. 
 
 
Haploides 6.- En Neurospora, es realitza un encreuament entre un individu a b+  i un altre a+ 
b . S’obtenen les següents cent tètrades ordenades: 
 

 tipus d’asques 
espores 1 2 3 4 5 6 7 8 

1+2 a+ b a+ b a+ b a+ b+ a+ b+ a+ b a+ b a b+ 
3+4 a+ b a+ b+ a+ b+ a+ b a+ b a b+ a b+ a+ b 
5+6 a b+ a b a b+ a b a b+ a+ b a b+ a+ b 
7+8 a b+ a b+ a b a b+ a b a b+ a+ b a b+ 

total: 85 2 3 2 3 3 1 1 
 
a. Estan lligats a i b? Per què? 
b. Calcula les distàncies de a i b al centròmer. 
 
 
Haploides 7.- Considera quatre gens (a, b, c i d) que controlen, en Neurospora, quatre 
fenotips diferents. Per cartografiar aquests gens es van realitzar encreuaments dos a dos. Es 
van obtenir les següents tètrades ordenades: 
 

 a b+  a+ b   b c+  b+ c 
espores 1 2 3  espores 1 2 3 

1+2 a b+ a b a b  1+2 b c+ b+ c+ b+ c 
3+4 a b+ a b a+ b+  3+4 b c+ b+ c+ b+ c+ 
5+6 a+ b a+ b+ a+ b  5+6 b+ c b c b c 
7+8 a+ b a+ b+ a b+  7+8 b+ c b c b c+ 

total: 45 42 13  total: 70 4 26 
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  c d+  c+ d 

espores 1 2 3 4 5 6 7 
1+2 c d+ c d c d c d c d+ c d c d+ 
3+4 c d+ c d c d+ c+ d c+ d c+ d+ c+ d 
5+6 c+ d c+ d+ c+ d+ c+ d+ c+ d c+ d+ c+ d+ 
7+8 c+ d c+ d+ c+ d c d+ c d+ c d c d 

total: 42 2 30 15 5 1 5 
 
a. Quins gens estan lligats?  
b. Calcula les distàncies dels gens al centròmer. 
c. Dibuixa un mapa complet que incloga els quatre gens. 
 
 
Haploides 8.- Imagina que has aïllat un nou fong i has obtingut un mutant auxòtrof arg─ i un 
altre ad─. Encreua aquestes dues soques i recull quatre-centes espores a l’atzar, que sembraràs 
sobre plaques amb medi mínim. Si es desenvolupen vint-i-cinc espores, quina és la distància 
genètica entre aquests dos gens? 
 
 
Haploides 9.- En un encreuament de Neurospora van participar tres caràcters diferents, pab, 
pk i ad. Es van recuperar les següents tètrades ordenades a partir de l’encreuament pab pk+ 
ad+  pab+ pk ad : 
 

 
 
Basant-te en aquestes dades, construeix un mapa dels tres gens. Assegura’t d’indicar els 
centròmers. 
 
 
Haploides 10.- Una soca de Neurospora, mutant per als gens c i d, s’ha encreuat amb una 
soca salvatge (c+ d+) i s’han obtingut els següents resultats: 

Classe de tètrada 
1 2 3 4 5 6 7 

c  + c  + c  d +  d c  + c  d c  + 
c  + c  d c  d c  + +  + +  + +  d 
+  d +  + +  + c  + c  d c  d c  d 
+  d +  d +  + +  d +  d +  + +  + 

1 17 41 1 5 3 1 

a) Indica el tipus d’asc que correspon a cada classe. 
b) Segons les dades anteriors, els loci c i d estan lligats. Indica quines dades recolzen 

aquesta conclusió 
c) Calcula la distància entre els gens 
d) Calcula la distància gen-centròmer per a cada locus. 
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e) Dedueix el mapa de lligament, incloent el centròmer, i explica la discrepància entre les 
distàncies determinades mitjançant els dos mètodes diferents en els apartats c) i d). 

f) Descriu com s’han originat els ascs de la classe 6. 
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COMPLEMENTACIÓ I CARTOGRAFIA PER DELECIONS 
 
 
Compl. i Del. 1.- En el nematodes C. elegans es van usar els raigs X per generar una sèrie de 
mutants, tots ells recessius. Cinc d'ells van presentar un fenotip caracteritzat per tenir el cos 
curt. Se'ls va anomenar mutants “curt1” a “curt5”. 

 
En encreuar individus amb aquestes mutacions amb soques que presentaven delecions, es va 
trobar que, per a totes aquestes mutacions, els individus curt/Df(8-15) presentaven també 
fenotip curt. Df(8-15) és una deficiència que cobreix una àmplia zona que inclou des de la 
regió 8 fins a la regió 15 del cromosoma 2 de C. elegans. 
Per aprofundir en l'estudi d'aquests mutants, es van realitzar encreuaments de tots ells entre si 
i amb una sèrie de delecions de la mateixa regió i es van obtenir els següents resultats de 
complementació: 
 

 curt1 curt2 curt3 curt4 curt5 Df(9-12) Df(11-13) Df(14-15) Df(8-10) 
curt1 0 + + 0 + + + 0 + 
curt2 + 0 + + + 0 0 + + 
curt3 + + 0 + + + 0 + + 
curt4 0 + + 0 + + + 0 + 
curt5 + + + + 0 + + 0 + 

 
On “+” indica que hi ha complementació i “0” que no complementen. Com abans, Df(x-y) 
indica que les deficiències van des de la regió x a la regió y, ambdues incloses. 
Respon a les següents preguntes: 

a) Quants grups de complementació es dedueixen d'aquestes dades? 
b) Localitza, amb la major precisió possible, cadascun dels mutants 
c) Indica els fenotips que esperes en individus com aquests: 

curt1/Df(11-15) 
curt2/Df(10-12) 
curt2/Df(9-11) 
Df(8-15)/Df(8-10) 
Df(8-10)/Df(11-13) 
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Compl. i Del. 2.- Es van obtenir cinc mutants (anomenats a-e) de la regió 24 del cromosoma 
2 de D. melanogaster, que poden o no afectar el mateix gen. A partir de la informació dels 
encreuaments següents: 
 
a) Esquematitza en una taula la complementació o no dels distints mutants i/o deficiències. 
b) Indica quants grups de complementació existeixen i per què. 
c) Determina la localització citogenètica de cadascun d'aquests mutants. 
d) Proposa una explicació dels resultats obtinguts per a la soca que conté la mutació d. 
 
ENCREUAMENT FENOTIPS F1 ENCREUAMENT  FENOTIPS F1 
    
a/CyO x a/CyO 100% ales corbades a/CyO x Df(2)1/CyO 100% ales corbades 
a/CyO x b/CyO 35% salvatge 

65% ales corbades 
a/CyO x Df(2)2/CyO 100% ales corbades 

a/CyO x c/CyO 100% ales corbades a/CyO x Df(2)3/CyO 32% salvatge 
68% ales corbades 

a/CyO x d/CyO 17% potes malformades  
83% ales corbades 

b/CyO x Df(2)1/CyO 100% ales corbades 

a/CyO x e/CyO 34% salvatge 
66% ales corbades 

b/CyO x Df(2)2/CyO 100% ales corbades 

b/CyO x b/CyO 100% ales corbades b/CyO x Df(2)3/CyO 34% salvatge 
66% ales corbades 

b/CyO x c/CyO 33% salvatge 
67% ales corbades 

c/CyO x Df(2)1/CyO 100% ales corbades 
 

b/CyO x d/CyO 35% salvatge 
65% ales corbades 

c/CyO x Df(2)2/CyO 100% ales corbades 

b/CyO x e/CyO 34% salvatge 
66% ales corbades 

c/CyO x Df(2)3/CyO 35% salvatge 
65% ales corbades 

c/CyO x c/CyO 100% ales corbades d/CyO x Df(2)1/CyO 15% potes malformades 
85% ales corbades 

c/CyO x d/CyO 20% potes malformades 
80% ales corbades 

d/CyO x Df(2)2/CyO 17% potes malformades 
83% ales corbades 

c/CyO x e/CyO 36% salvatge 
64% ales corbades 

d/CyO x Df(2)3/CyO 34% salvatge 
66% ales corbades 

d/CyO x d/CyO 33% potes malformades 
67% ales corbades 

e/CyO x Df(2)1/CyO 36% salvatge 
64% ales corbades 

d/CyO x e/CyO 33% salvatge 
67% ales corbades 

e/CyO x Df(2)2/CyO 32% salvatge 
68% ales corbades 

e/CyO x e/CyO 100% ales corbades e/CyO x Df(2)3/CyO 100% ales corbades 
 
Les regions que abracen les deficiències són les següents: 
Df(2)1: 24A-24C 
Df(2)2: 24A-24D 
Df(2)3: 24B-24E 
 
Recordeu que CyO és un cromosoma equilibrador que presenta la mutació Curly (Cy) que 
causa un fenotip dominant d'ales corbades. 
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Compl. i Del. 3.- Es va realitzar una anàlisi citogenètica de la regió 37 del 2n cromosoma de 
D. melanogaster. Es disposava de 10 mutacions puntuals letals diferents i de 5 soques 
portadores de les següents deficiències cromosòmiques: 
 

Deficiència Ruptura esquerra Ruptura dreta 
A 37C1-C3 37C7 
B 37D1 37E3 
C 37C1-C3 37D6 
D 37D7-E3 37E9 
E 37C1-C3 37D7 

   Les regions 37C, D i E contenen 9 divisions cadascuna. 
 
Es van encreuar les 10 soques portadores de la mutació letal recessiva (equilibrada amb el seu 
corresponent cromosoma equilibrador) per cada una de les cinc delecions amb els següents 
resultats: 
 

Deficiències Mutacions letals recessives 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A 0 + + + + + + 0 0 + 
B + + 0 + 0 0 0 + + + 
C 0 0 0 + + + + + 0 0 
D + + + 0 0 + + + + + 
E 0 0 0 + + + 0 + + 0 

      On + significa complementació i 0 significa no complementació. 
 
Fes un mapa citogenètic que incloga la localització de totes les mutacions letals i les 
deficiències o delecions cromosòmiques. 
 
 
Compl. i Del. 4.- Una sèrie de 5 mutants recessius autosòmics han sigut trobats en una 
població de la panderola comuna. En lloc del cos normal (negre), quatre dels mutants 
presenten en homozigosi color de cos blanc i se'ls va anomenar "blanc1" a "blanc4". L'últim, 
que en homozigosi presenta color de cos groc, va rebre el nom de "llima". En encreuar 
individus amb aquestes mutacions amb soques que presentaven deficiències, es va trobar que 
els individus blanc/Df(8-15), per a qualssevol de les mutacions "blanc", presentaven també 
color de cos blanc. Els individus llima/Df(8-15) tenien color de cos groc. Df(8-15) és una 
deficiència que cobreix una xicoteta zona que inclou des de la regió 8 fins a la regió 15 del 
cromosoma 7 de la panderola. 
Per aprofundir en l'estudi d'aquests mutants, es van dur a terme encreuaments de totes les 
soques mutants entre si i amb una sèrie de soques amb les deficiències del mateix cromosoma 
7, amb els següents resultats per al color del cos: 
 

 blanc1 blanc2 blanc3 blanc4 llima Df(7-12) Df(9-14) Df(10-13) Df(14-16) 
blanc1 blanc normal normal normal llima blanc blanc blanc normal 
blanc2 normal blanc normal blanc normal normal normal normal blanc 
blanc3 normal normal blanc normal normal blanc normal normal normal 
blanc4 normal blanc normal blanc normal normal normal normal blanc 
llima llima normal normal normal llima llima llima llima normal 

A l’igual que abans, Df(x-y) indica que les deficiències van des de la regió x a la regió y, ambdues incloses. 
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Respon a les següents preguntes: 
a) Un investigador assegura que aquests resultats demostren que hi ha tres grups de 

complementació, mentre que un altre opina que n’hi ha quatre, i un tercer que n’hi ha cinc. 
Qui té raó i per què? 

b) Localitza, amb la major precisió possible, cadascun dels mutants morfològics obtinguts. 
c) Hem trobat un altre mutant que en homozigosi produeix cos blanc ("blanc5"). En obtenir 

individus blanc5/Df(7-16) veiem que són tots de cos normal. Indica amb quines soques de 
les presents en la taula realitzaries encreuaments a la fi de caracteritzar millor aquest nou 
mutant. 

d) Acaba d’aparèixer publicat un treball on es descriu el mutant "white" de la panderola. Els 
autors han demostrat que aquesta mutació produeix en homozigosi insectes de cos blanc, i 
l'han localitzada en la regió 15 del cromosoma 7. Indica quins experiments faries per saber 
si la mutació "white" i alguna (o algunes) de les mutacions anteriors afecten el mateix gen. 

 
 
 
Compl. i Del. 5.- S'han caracteritzat, en un aràcnid, mutants autosòmics recessius que 
produeixen individus amb ulls de coloració groga, els quals s'han anomenat a1-a5. Es 
realitzen encreuaments entre les soques que contenen aquests mutants, i entre elles i altres 
soques que contenen deficiències per al cromosoma on es troben les mutacions i s’obtenen els 
resultats de complementació presentats en la taula següent:  

 
    a1 a2 a3 a4 a5 Df(1-11) Df(9-11) Df(1-6) Df(1-4) 
a1 groc groc salvatge salvatge groc groc salvatge groc salvatge 
a2 groc groc salvatge salvatge groc groc salvatge groc salvatge 
a3 salvatge salvatge groc salvatge groc groc salvatge salvatge salvatge 
a4 salvatge salvatge salvatge groc salvatge groc groc salvatge salvatge 
a5 groc groc groc salvatge letal letal salvatge letal salvatge 
 
S’indica el fenotip dels individus que combinen ambdues mutacions o bé una mutació i una 
deficiència. “Groc” significa ulls grocs. Df(x-y) significa que la deficiència inclou les regions 
des de x fins a y. Aquestes regions són molt grans i cada una conté centenars de gens. 
 
Amb aquestes dades, has de contestar les preguntes següents: 
 
a) Quants grups de complementació existeixen i per què?   
b) Com expliques els resultats per al mutant a5?  
c) On es localitzen els mutants? 
d) Explica el resultat que esperes si encreues el mutant a5 amb una soca Df(5-7). 
 
 



 17 

Compl. i Del. 6.- En una població de laboratori de D. melanogaster ha aparegut un 
mutant fenotípic d'ulls foscos que denominàrem obs. Una vegada assignat aquest gen al 
cromosoma corresponent, es va procedir a realitzar una prova d'al·lelisme amb quatre 
mutants ja coneguts i de fenotip semblant (mutant 1, 2, 3 i 4), evidentment localitzats en 
aquest cromosoma. El resultat de la prova va ser el següent: 

 
encreuament progènie 

femelles obs x mascles mutació 1 tota normal 
femelles obs x mascles mutació 2 tota normal 
femelles obs x mascles mutació 3 tota ulls foscos 
femelles obs x mascles mutació 4 tota ulls marrons 

 
a) De quines mutacions creus que és al·lel el mutant obs? Raona la resposta. 
b) Completa la següent taula i raona la resposta  (+ complementa, 0 no complementa) 
 

 mutant 1 mutant 2 mutant 3 mutant 4 
mutant 1     
mutant 2 xxxxxxx    
mutant 3 xxxxxxx xxxxxxx   
mutant 4 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx  

 
 
Compl. i Del. 7.- La irradiació amb raigs X produeix diferents tipus de mutacions: mutacions 
puntuals, insercions, pèrdues de fragments cromosòmics, etc. Utilitzant raigs X es va obtenir 
una sèrie de mutants d'una espècie de mosquit. Quatre d'aquests mutants produïen un fenotip 
de color d'ulls ataronjat. Les altres dues mutacions en homozigosi eren letals. En la següent 
taula es mostra el resultat de diverses proves de complementació entre els mutants i entre 
aquests i diferents soques portadores de deficiències en el cromosoma que conté les 
mutacions. 
Notes: 
(-): no complementen;   (+): sí que complementen. 
Df (x-y) indica que la deficiència va des de la regió x a la y, ambdues incloses. 
 

 m1 m2 m3 m4 m5 m6 Df (1-3) Df (2-5) Df (4-7) Df (6-9) Df (1-10) 
m1 - + + - + - - + + + - 
m2 + - + + + - + + - + - 
m3 + + - + + - - - + + - 
m4 - + + - + - - + + + - 
m5 + + + + letal + + + + + - 
m6 - - - - + letal letal  letal  letal  + letal 

 
a) Quants grups de complementació existeixen i quins mutants pertanyen a cadascun? 
b) On es localitzen els mutants? 
c) Com expliques els resultats per al mutant m6? 
d) Planteja com seria un encreuament i el resultat que s’obtindria, entre el mutant m6 i la 

deficiència Df (1-3). I entre el mutant m6 i la deficiència Df (6-9)? (Nota: has de 
representar els dos cromosomes i el fenotip de tots els individus; pots utilitzar, si ho 
necessites, un cromosoma equilibrador amb la mutació dominant C que produeix ales 
corbades). 
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Compl. i Del. 8.- Es disposa de vuit mutacions autosòmiques, letals en homozigosi (m1 a 
m8), obtingudes experimentalment i que prèviament han sigut situades en una regió 
restringida del segon cromosoma de l'alacrà de la ceba. Per elaborar un mapa més precís de 
les mutacions es recorre a l’encreuament, independent, de cada soca mutant amb set soques 
portadores, cada una, d'una deleció equilibrada que comprèn la part de la regió cromosòmica 
que s'indica a continuació: 
 
 
deleció A subregions 7 a 12  deleció E subregions 9 a 11 
deleció B subregions  2 i 3  deleció F subregions 3 a 5 
deleció C subregions 11 i 12  deleció G subregions 6 a 9 
deleció D subregions 1 a 7     
 
 
 El resultat dels citats encreuaments apareix en la taula 1, on el signe “+” indica fenotip 
normal en l'heterozigot corresponent i el “0” la no aparició de l'individu corresponent a causa 
de l'efecte letal de les mutacions analitzades. 
 
      TAULA 1 

 del. A del. B del. C del. D del. E del. F del. G 
  m1 + + + 0 + 0 + 
m2 0 + + + 0 + 0 
m3 + 0 + 0 + + + 
m4 + + + 0 + 0 0 
m5 + + + 0 + + 0 
m6 0 + 0 + 0 + + 
m7 + + + 0 + 0 + 
m8 + + + 0 + + 0 

 
 Paral·lelament es van dur a terme proves de complementació entre les vuit soques 
mutants. El resultat de les mateixes és el que s'indica en la taula 2 (+: complementen, -: no 
complementen). 
 

 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 
m1 - + + - + + - + 
m2  - + + + + + + 
m3   - + + + + + 
m4    - - + - - 
m5     - + + - 
m6      - + + 
m7       - + 
m8        - 

 
En funció de les dades obtingudes: 

a) Dibuixa el mapa de delecions corresponent. 
b) Situa en el mapa les mutacions problema (m1 a m8). 
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c) Quants grups de complementació hi ha? Raona la resposta i indica els al·lels que 
componen cada grup. Com expliques els resultats obtinguts amb la soca mutant m4? 

d) Suposa que un company t'informa que ha localitzat dues altres noves mutacions en 
aquesta regió: la mutació mx situada en la subregió 1 i la mutació my situada en la 
subregió 10. Quin resultat obtindries si encreuares aquests mutants amb les soques 
portadores de les 7 delecions equilibrades? Raona la resposta. 

 
 
Compl. i Del. 9.- En Drosophila melanogaster s’han localitzat 6 delecions en les regions 25D 
i E del cromosoma II. Després d’analitzar al microscopi els cromosomes politènics de 
glàndules salivals de l’insecte s’ha determinat la llargària i situació dels fragments absents, tal 
i com es recull en la Taula 1. 

A més a més, s’han obtingut 8 soques mutants que, se sap, estan localitzades en la mateixa 
regió, però se’n desconeix l’ordre. 

En la Taula 2 s’inclouen els resultats dels encreuaments entre soques homozigòtiques per a 
cadascuna de les mutacions amb les soques que contenen les delecions i en la taula 3 els 
resultats dels encreuaments de cadascuna de les soques mutants entre si. La “m” indica que 
s’obté un fenotip mutant després de l’encreuament i “+” que s’obté el fenotip salvatge.  

 
Taula 1 

Deleció Punt de trencament esquerre Punt de trencament dret 
1 25D1 25D8 
2 25D2 25D3 
3 25D6 25E1 
4 25D5 25D9 
5 25D7 25D10 
6 25D8 25E4 
En cada regió (E o D) hi ha 10 seccions 
 

Taula 2 
          Mutació 

 
Deleció 

a b c d e f g h 

1 m + m + m m m + 
2 m + + + + + m + 
3 + m m m m + + m 
4 + + m m m + + + 
5 + + + m m + + m 
6 + m + m + + + m 

 
Taula 3 

Mutacions a b c d e f g h 
a m + + + + + m + 
b  m + + + + + + 
c   m + + + + + 
d    m + + + + 
e     m + + + 
f      m + + 
g       m + 
h        m 
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Basant-te en les dades de les tres taules: 
a. Construeix el mapa de la regió del cromosoma II implicada i indica les regions que 

queden determinades. 
b. Quants grups de complementació hi ha? Raona-ho. 
c. Localitza, amb la major precisió possible cadascuna de les 8 mutacions en el mapa de 

la regió. 
d. S’ha localitzat una nova mutació en la regió 25D-25E. Quan s’encreuen individus 

homozigots per a aquesta mutació i, amb individus que contenen la deleció 3 s’obté en 
la descendència fenotip salvatge per a tots els individus. Indica amb quines soques 
faries altres encreuaments per localitzar de manera més precisa aquesta mutació i 
raona-ho. 
 

Compl. i Del. 10.- En un projecte d’obtenció de mutacions que conferiren resistència a cert 
insecticida es van aïllar 5 mutacions recessives autosòmiques (resist) en la mosca de la fruita. 
En encreuar individus amb aquestes mutacions amb soques que presentaven deficiències, es 
va trobar que els individus resist/Df(6-17), per a qualsevol de les mutacions que conferien 
resistència, presentaven també resistència a l’insecticida. Df(6-17) és una deficiència que 
cobreix una zona que inclou des de la regió 6 fins a la regió 17 del cromosoma 3 de la mosca 
de la fruita. Per completar l’estudi, es van dur a terme encreuaments de totes les soques 
mutants entre si i amb una sèrie de soques amb deficiències del cromosoma 3, amb els 
resultats que es mostren a continuació: 

 
 resist1 resist2 resist3 resist4 resist5 Df(7-12) Df(9-14) Df(10-13) Df(14-16) 
resist1 resistent sensible sensible sensible resistent resistent resistent resistent sensible 
resist2 sensible resistent sensible resistent sensible sensible sensible sensible resistent 
resist3 sensible sensible resistent sensible sensible resistent sensible sensible sensible 
resist4 sensible resistent sensible resistent sensible sensible sensible sensible resistent 
resist5 resistent sensible sensible sensible resistent resistent resistent resistent sensible 

Df(x-y) indica que les deficiències van des de la regió x a la regió y, ambdues incloses. 
 

a) Quants grups de complementació hi ha i quines mutacions pertanyen a cadascun? 
b) Dibuixa el mapa de delecions i indica les regions que aquestes determinen. 
c) Localitza, amb la major precisió possible, cadascuna de les mutacions de resistència 

en el mapa de delecions. 
d) En un estudi independent es va aïllar una altra mutació que en homozigosi conferia 

resistència a aquest insecticida (resist6). En obtenir individus resist6/Df(10-17) es va 
comprovar que tots els individus eren sensibles a l’insecticida. Indica amb quines 
soques de les que figuren en la taula realitzaries encreuaments amb la fi de 
caracteritzar genèticament millor aquest nou mutant. 

 
 
Compl. i Del. 11.- Un grup d’investigació, utilitzant un mutagen, ha aconseguit generar unes 
quantes línies pures d’Arabidopsis thaliana que presenten fulles de color roig fosc (el color 
silvestre és verd). En encreuar els mutants amb una línia silvestre totes elles van donar una F1 
amb totes les plantes de color de fulla verda, excepte la línia ELS-25, els descendents de la 
qual van donar fulles de color roig. 
Tots els gens responsables del fenotip mutant (inclòs el de la línia ELS-25) es van localitzar al 
cromosoma 2, excepte el ELS-17 que es va localitzar al cromosoma 3. Individus de les 
diferents línies mutants es van encreuar entre si i es va observar el fenotip de fulla que 
presentaven els individus de la descendència i que apareix en la taula adjunta. A més a més, 
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cada línia es va encreuar amb línies que presentaven deficiències al cromosoma 2 de les 
regions 4 a la 11 i es van obtenir els fenotips de la taula: 

 
 ELS-3 ELS-10 ELS-17 ELS-22 ELS-25 ELS-32 Df(5-8) Df(7-9) Df(10-11) Df(4-6) 

ELS-3 roig verd verd verd roig roig roig roig verd verd 
ELS-10 verd roig verd verd roig verd verd roig verd verd 
ELS-17 verd verd roig verd roig verd verd verd verd verd 
ELS-22 verd verd verd roig roig verd verd verd verd roig 
ELS-25 roig roig roig roig roig roig roig roig roig roig 
ELS-32 roig verd verd verd roig roig roig roig verd verd 

 
a) Explica els resultats trobats amb la línia ELS-25. 
b) Quants grups de complementació es poden deduir de totes les dades? 
c) Localitza, amb la major precisió possible, cadascun dels mutants. 
d) Indica els fenotips que esperes en individus com aquests: 

ELS-22/Df(9-11)  ELS-25/Df(6-9)  ELS-32/Df(9-11) 
 
 
Compl. i Del. 12.- El gen de la semaforina F (SEMAF), relacionat amb la guia dels axons 
neuronals en el desenvolupament, i el gen de la delta-catenina (CTNND2), una deleció del 
qual produeix signes de dèficit neurològic en ratolins, s’han considerat gens candidats 
d’alguns dels fenotips de la síndrome de cri du chat (maulet del gat). Els pacients que 
pateixen aquesta malaltia presenten, en heterozigosi, una deleció al braç curt (p) del 
cromosoma 5 de mida molt variable. Amb l’objectiu de localitzar els dos gens en 5p, es va 
caracteritzar citogenèticament la mida de la deleció en 5 pacients de cri du chat, tal com 
s’observa en la figura, i es van hibridar preparacions cromosòmiques de cada pacient amb una 
sonda corresponent a cada gen. El resultat de les hibridacions es mostra en la taula. A partir 
d’aquests resultats, indica en quina banda cromosòmica es localitza SEMAF i CTNND2.  

 

 
 

              - - - - - - - - : regió delecionada 
 

Sonda P1 P2 P3 P4 P5 
SEMAF + - + - - 
CTNND2 + + + + - 

   +: Resultat positiu;        -: Resultat negatiu;        P1-P5: pacients 
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Compl. i Del. 13.- Certes microdelecions al cromosoma Y són responsables d’infertilitat 
masculina, ja que afecten loci AZF (factor d’azoospèrmia), l’absència del qual s’associa amb 
una incapacitat o disminució de la capacitat de produir espermatozoides. Aplicant la tècnica 
FISH, es va identificar una sèrie de microdelecions al braç llarg del cromosoma Y de 10 
pacients mascles amb problemes d’esterilitat. A partir dels resultats obtinguts: 
a) Quants loci AZF diferents es podrien proposar?  
b) Quins pacients tindrien un fenotip més greu quant a la infertilitat? Per què? 
 

 
              - - - - - - - - : regió delecionada 
 
 
 
Compl. i Del. 14.- La síndrome de Smith-Magenis és un exemple clar de les anomenades 
síndromes dels gens contigus, ja que està causat per una microdeleció que abraça uns quants 
gens, que en aquest cas afecta el braç curt del cromosoma 17. Amb l’objectiu d’identificar la 
regió on es localitzen els gens responsables del fenotip Smith-Magenis, es van escollir 10 
cosmidis (c1-c10) de 17p per ser utilitzats com a sondes d’hibridació en cromosomes 
metafàsics de 5 pacients amb la síndrome. La localització dels cosmidis es mostra en la figura 
i els resultats de les hibridacions es presenten en la taula. Indica quines bandes 
cromosòmiques estan absents en cada pacient i en quina d’elles es localitzarien els gens que 
contribueixen de forma majoritària al desenvolupament d’aquesta patologia. 
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 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 
P1 _ _ _ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
P2 ++ _ _ ++ ++ ++ _ _ + ++ 
P3 + _ _ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
P4 _ _ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
P5 ++ _ _ _ _ + _ _ _ + 

 
  -: No hibridació             +: Hibridació fluixa  ++: Hibridació positiva  
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IDENTITAT GENÈTICA 
 
 
Identitat 1.- Després del robatori en una joieria, la policia va trobar una resta de sang, 
probablement perquè el lladre es va tallar en trencar un vidre. Les investigacions de la policia 
van conduir a una persona amb antecedents penals per robatori. Aquesta persona presentava 
un profund tall en la mà fet recentment, motiu pel qual va ser catalogat com a sospitós i 
detingut. 
Una primera anàlisi de la sang del sospitós i de la mostra trobada en l'escena del robatori va 
mostrar que ambdós corresponien a individus de grup sanguini B. 
(a)  Si les freqüències al·lèliques en la població per al locus ABO són les següents, quina seria 

la probabilitat de trobar per atzar un individu d'aquestes característiques en la població? 
• Locus ABO: al·lel IA  (0.35), al·lel IB  (0.10) i al·lel I0 (0.55) 

 
(b) Per poder obtenir una major seguretat sobre la seua culpabilitat o innocència, es va 

recórrer a l'anàlisi d'altres tres loci de transmissió independent. En aquest cas eren 
marcadors minisatèl·lits codominants. L'anàlisi del genotip de les dues mostres de sang 
va tornar a mostrar una igualtat en el genotip (A1A1 B1B3 C1C2). 

 
A partir de les freqüències al·lèliques per als tres loci, determina la probabilitat de trobar per 
atzar un individu d'aquestes característiques en la població. 
 

LOCUS AL·LEL FREQ.  LOCUS  AL·LEL FREQ.  LOCUS AL·LEL FREQ. 
A A1 0.1  B B1 0.2  C C1 0.2 
 A2 0.3   B2 0.7   C2 0.2 
 A3 0.6   B3 0.1   C3 0.6 

 
 
(c) Amb els resultats del grup AB0 i dels tres loci minisatèl·lit, i suposant transmissió 

independent, determina la raó bayesiana de la probabilitat que el sospitós siga el culpable 
del robatori. 

 
 
 
 
Identitat 2.- L'entrenador d'un equip de futbol ha sigut assassinat i tot apunta que el culpable 
és un dels jugadors de l'equip. Quinze dels vint jugadors de l'equip accepten que es compare 
una mostra de la seua sang amb certa sang trobada en l'escena del crim, que ha de ser del 
culpable, atès que no coincideix en tipus sanguini amb la de l'entrenador. Per a establir una 
primera comparació es fa servir una PCR amb un parell d’encebadors capaços d'amplificar 
dues zones independents del genoma que són altament variables. Els resultats són els 
següents: 
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C és l'amplificació obtinguda de la sang de la mostra procedent del presumpte culpable i els 
números es refereixen als distints jugadors. L'avantatge de fer servir aquests encebadors és 
que es coneixen les freqüències, en la població del nostre país, de cadascun dels productes 
produïts, que corresponen a al·lels de cadascuna de les dues zones amplificades. Les 
freqüències són les següents: 
 
REGIÓ A Freqüència  REGIÓ B Freqüència 
AL·LEL A1 (800 pb)      0.30  AL·LEL B1 (640 pb)      0.02   
AL·LEL A2 (460 pb)      0.25  AL·LEL B2 (450 pb)      0.10  
AL·LEL A3 (710 pb)      0.03  AL·LEL B3 (750 pb)      0.60 
AL·LEL A4 (670 pb)      0.02  AL·LEL B4 (360 pb)      0.20 
AL·LEL A5 (600 pb)      0.30  AL·LEL B5 (660 pb)      0.05 
AL·LEL A6 (400 pb)      0.10  AL·LEL B6 (500 pb)      0.03 
 

a) Indica la raó bayesiana de la probabilitat que algun jugador siga el culpable.  
b) Dos dels jugadors als quals s’ha analitzat una mostra de sang són estrangers (un és 

nigerià i l’altre ucraïnès). Proposa una hipòtesi sobre quines serien aquestes mostres. 
 

 
Identitat 3.- A meitat d’una partida de pòquer amb 5 jugadors, 4 espanyols i un vietnamita, 
que tenia lloc en un poblet de la província de València, se’n va anar la llum, es va sentir obrir-
se la porta, un soroll de baralla i, en acabat, es va sentir tornar a tancar-se la porta. En tornar la 
llum va aparèixer apunyalat un dels jugadors. 
 La policia va trobar restes d’ADN al mànec del punyal i el jutge va ordenar fer una 
prova d’ADN als companys de partida, que van passar immediatament a la condició de 
sospitosos. Per realitzar una comparació de les mostres es va fer servir una PCR amb un parell 
d’encebadors capaços d'amplificar dos loci independents del genoma que són altament 
variables. Els resultats, en parells de bases, van ser els següents: 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  C    1    2    3    4    V 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
800  700  800  800  800  800 
500  550  500  500  500  800 
450  450  450  400  450  300 
300  350  350  300  300  300 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

800 
750 
710 
670 
660 
640 
600 
 
500 
460 
450 
 
400 
360 
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C és l'amplificació obtinguda de l’ADN del presumpte culpable, V és el de la víctima 
apunyalada i els números es refereixen als diferents presumptes sospitosos. L'avantatge de fer 
servir aquests encebadors és que es coneixen les freqüències en la població del nostre país de 
cadascun dels productes obtinguts, que corresponen a al·lels de cadascun dels dos loci 
amplificats. Les freqüències són les següents: 
 

Locus A Freqüència  Locus B Freqüència 
AL·LEL A1 (800 pb)      0.55  AL·LEL B1 (450 pb)      0.50   
AL·LEL A2 (700 pb)      0.05  AL·LEL B2 (400 pb)      0.05  
AL·LEL A3 (550 pb)      0.10  AL·LEL B3 (350 pb)      0.05 
AL·LEL A4 (500 pb)      0.30  AL·LEL B4 (300 pb)      0.40 

 
Ajudant-te dels resultats i les dades de la taula, contesta les següents preguntes: 

a) Quina és la raó bayesiana de la probabilitat per a cadascun dels jugadors de pòquer de 
ser l’assassí? 

b) Explica el significat del resultat numèric obtingut. 
c) Si, com a pèrit genètic, no t’hagueren donat més informació que la que se t’ha donat 

en aquest problema, com podries especular sobre si la persona assassinada era el 
vietnamita? Per a la resposta, ajuda’t amb càlculs numèrics. 

d) Com haguera afectat l’informe teu, com a pèrit, si la partida s’haguera estat jugant al 
Vietnam? 

 
 
 
 
Identitat 4.- En un cas de divorci el marit reclama la custòdia dels dos primers fills i rebutja 
al tercer adduint que no és fill seu. El grup sanguini del marit és l'O i el de la seua dona el B. 
Els dos primers fills són dels grups O i AB respectivament, mentre que el tercer és del grup B. 
A més es decideix portar a terme un estudi de minisatèl·lits (VNTRs) emprant encebadors 
específics d'un locus molt polimòrfic (D1S82) situat en el cromosoma 1. Els resultats 
s'observen en la següent figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) És certa la suposició del marit? Raona la resposta. 
(b) Coneixent les freqüències en la població dels diferents al·lels per al sistema ABO i el 

locus D1S82, què opines sobre la certesa de la paternitat en cadascun dels tres casos?  
 

 
 
 

Marido     Mujer     1            2          3

 550

 500

 450

 400

 350
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-------------------------------------------------------------- 
 ABO   D1S82 
-------------------------------------------------------------- 
al·lel freqüència al·lel    mida     freqüència  
IA 0.42  N1 560     0.10   
IB 0.15  N2 450     0.15   
I0 0.43  N3 500     0.32   
    N4 360     0.05 
    N5 420     0.38   
-------------------------------------------------------------- 

 La mida dels fragments amplificats es dóna en parells de bases. 
 
 
 
 
Identitat 5.- A l’empresa “Find your Dad, S.A.” s’ha presentat recentment un difícil cas de 
paternitat: la mostra biològica aportada va ser teixit vaginal de la mare contaminat amb semen 
de l’home que la va violar. Per diverses raons, el violador no va poder ser genotipat 
directament, per la qual cosa es va analitzar aquesta barreja, a més a més de les mostres pures 
de la mare i el fill, obtingudes a partir de cèl·lules bucals. Una vegada obtingut el DNA de 
totes les mostres disponibles, es van analitzar 4 loci STR i es van obtenir els següents 
resultats: 
 

 
Locus Al·lels en la 

barreja 
Al·lels de la mare Al·lels del fill 

THO1 7,9 9 9 
D13S317 8, 9, 10, 12 10, 12 8, 10 
D3S1358 15, 16, 18 16, 18 16 
vWA 14, 16, 17, 18 14, 17 16, 17 

 
 

a) Quin seria el genotip del violador, suposant que fóra ell el pare? 
b) D’acord amb les freqüències donades en la taula següent, ¿amb quina probabilitat 

es pot trobar aquest mateix genotip en la població de referència? 
c) Calcula l’índex de paternitat per al violador suposant que tinguera el genotip 

deduït a l’apartat a i explica el seu significat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locus Al·lel Freqüència 
THO1 7 0.12 
 9 0.08 
D13S317 8 0.22 
 9 0.05 
 10 0.14 
 12 0.13 
D3S1358 15 0.07 
 16 0.16 
 18 0.21 
vWA 14 0.09 
 16 0.17 
 17 0.11 
 18 0.33 
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Identitat 6.- Una dona de raça blanca vivia en una comuna a Espanya amb dos fills que va 
tenir mentre hi pertanyia. El fill major és de raça blanca, mentre que el menor és mulat. Ara 
vol eixir-se’n i, com és natural, endur-se els fills amb ella. Tanmateix, alguns membres de la 
comuna han interposat un plet per la custòdia dels fills, adduint que pertanyen a la comuna 
perquè s’hi troben els seus pares biològics. La dona es defensa dient que cap dels companys 
de la comuna no són els pares de les criatures, ja que les va tenir com a resultat de relacions 
que va mantenir amb gent de fora de la mateixa. 

Com a prova judicial, el jutge va demanar la determinació del grup sanguini i l’anàlisi 
d’un locus minisatèl·lit (locus W1S43) molt polimòrfic per a tots els implicats. La dona va 
resultar ser del grup AB i heterozigòtica per al locus minisatèl·lit, W1W2. El fill blanc és B i 
W2W3, i el mulat A i W1W2. Els membres que estaven a la comuna en l’època d’haver 
engendrat aquests fills eren: dos espanyols de raça blanca, un nigerià de raça negra i 5 de raça 
oriental. Els fenotips dels membres de la comuna que podien ser el pare biològic d’alguna de 
les criatures són: AB/W1W3 i 0/W3W3 per als de raça blanca i AB/W1W2 per al nigerià. 
Ajudant-te de les dades de la taula, contesta les següents preguntes: 

1) Quina és la probabilitat que el fill de raça blanca siga de cada un dels possibles 
candidats de la comuna? 

2) Quina és la probabilitat que el fill mulat siga de la comuna? 
3) Calcula l’índex de paternitat per a cadascun dels possibles candidats a ser el pare 

biològic de cadascun dels fills i explica el significat del resultat. 
 
Freqüències poblacionals dels diferents al·lels per al sistema ABO i el locus W1S43:  

------------------------------------------------------------------ 
Població espanyola   Població subsahariana 
de raça blanca   resident a Espanya* 

------------------------------------------------------------------ 
al·lel     freqüència  al·lel       freqüència  
------------------------------------------------------------------ 
IA

 0.42   IA
        0.50 

IB 0.15   IB
        0.30 

I0 0.43   I0        0.20 
W1 0.10   W1        0.20 
W2 0.20   W2        0.50 
W3 0.05   W3        0.10 
------------------------------------------------------------------ 

* Per simplificar, suposarem una uniformitat per a les freqüències de les diferents poblacions 
subsaharianes. 
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Identitat 7.- La determinació inversa de la paternitat permet establir la paternitat biològica 
d’una persona ja morta, recorrent a l’ADN d’alguns familiars pròxims. En un laboratori 
forense s’ha presentat recentment un cas d’aquest tipus: l’home que presenta la sol·licitud és 
suposadament fill del segon matrimoni del mort, i ha aconseguit que aporten el seu ADN els 
següents membres de la família: la primera dona del presumpte pare, els dos fills que va tenir 
amb ella, sa mare (la segona dona) i, per descomptat, ell mateix. S’han analitzat 9 loci STR 
independents i es mostren els genotips de cadascun dels parents. 

 
 

 
 

a) Quin és el genotip més probable del difunt? Indica quins al·lels es coneixen amb 
certesa, i quins són simplement possibles. 

b) A partir dels loci que es coneixen amb certesa, calcula l’índex de paternitat per al 
suposat pare. 

 
 

Locus Al·lel Freqüència  Locus Al·lel Freqüència 
CSF1P0 8 0,1 TPOX 8 0,23 
 11 0,3  9 0,10 
 12 0,22  12 0,15 
TH01 6 0,16 FESFPS 11 0,25 
 10 0,32  13 0,08 
F13A01 4 0,09 vWA 14 0,18 
 5 0,19  17 0,31 
 6 0,12  18 0,07 
 7 0,20    
LPL 10 0,14 F13B 6 0,24 
 11 0,21  8 0,17 
 12 0,31    
HPRTB 12 0,26    
 13 0,18    

 
 
 

CSF1P0   11,12 
TPOX      8, 11 
TH01      10, 10 
F13A01   5, 7 
FESFPS   11, 11 
vWA       17, 18 
LPL         10, 12 
F13B       6, 8 
HPRTB   12, 13 
 

CSF1P0   11,11 
TPOX      8, 12 
TH01      6, 10 
F13A01   5, 5 
FESFPS   11, 11 
vWA       14, 18 
LPL         12, 12 
F13B       6, 8 
HPRTB   13, 13 

 

CSF1P0   8,12 
TPOX      8, 12 
TH01      10, 10 
F13A01   5, 7 
FESFPS   11, 13 
vWA       14, 17 
LPL         10, 10 
F13B       8, 8 
HPRTB   12, 12 
 

CSF1P0   12,12 
TPOX      8, 9 
TH01      6, 6 
F13A01   4, 6 
FESFPS   11, 11 
vWA       14, 17 
LPL         10, 11 
F13B       6, 8 
HPRTB   12, 13 
 

CSF1P0   11,12 
TPOX      8, 9 
TH01      6, 6 
F13A01   4, 7 
FESFPS   11, 11 
vWA       14, 14 
LPL         10, 10 
F13B       6, 8 
HPRTB   12, 12 
 

  Suposat pare (mort) 

 ¿? 
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Identitat 8.- Dos germans es disputen l'herència del seu pare. El major té la sospita que el seu 
germà menut és fruit de la relació que va tenir la seua mare amb un altre home, i açò 
explicaria que el seu grup sanguini siga diferent a la resta de la família. El pare, la mare i el 
primer fill tenen el grup sanguini A, mentre que el segon fill té el grup sanguini 0. Ambdós 
germans decideixen sotmetre's a la prova d’ADN i, després d'analitzar-se dos marcadors de 
tipus microsatèl·lit, es van determinar els genotips de cada membre de la família. La taula 1 
mostra aquests genotips, així com el grup sanguini.  
 
a. Està fonamentada la sospita de la paternitat tenint en compte solament el grup sanguini?  
b. Quina informació s'obté de l'anàlisi dels marcadors microsatèl∙lits?  
c. Tenint en compte les freqüències poblacionals dels al·lels dels tres loci analitzats, calcula 
l'índex de paternitat per a cadascun dels germans.  
d. Com a biòleg especialista en Genètica Forense, què li diries al jutge en el teu informe?  
 
Taula 1 
Locus Pare Mare Fill 1 Fill 2 
ABO A A A 0 
Microsatèl·lit 1 12,16 12,14 12,18 12,14 
Microsatèl·lit 2 23,29 20,20 20,26 20,23 
 
 
Taula 2.- Freqüències poblacionals dels diferents al∙lels per al sistema ABO i els marcadors 
microsatèl∙lits. 
Locus Al·lel Freqüència 

 
ABO 

IA 0,52 
IB 0,12 
I0 0,36 

   

 
 
Microsatèl·lit 1 

10 0,28 
12 0,05 
14 0,10 
16 0,24 
18 0,33 

   

 
Microsatèl·lit 2 

20 0,35 
23 0,01 
26 0,25 
29 0,39 
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Identitat 9.- Una dona arriba a la sala d’emergències d’un hospital a causa d’un sagnat 
vaginal. En analitzar al microscopi el coàgul sanguini es detecten restes de teixit coriònic, que 
indiquen que es tracta d’un avortament. Es congela el teixit i s’aconsegueix aïllar el DNA de 
les cèl·lules fetals, permetent un tipat de marcadors STR. El resultat fou la detecció d’un gran 
nombre de loci homozigòtics a les cèl·lules fetals. Els antecedents de relacions incestuoses en 
la família de la dona, probable víctima d’aquest cas, fan sospitar que el pare pertany a la 
família. El jutge ordena que s’analitzen les mostres de tots els parents masculins de la dona: el 
seu pare, els seus iaios matern i patern, i el seu germà. Els resultats de l’anàlisi es mostren a la 
taula 1. 
 
 

Locus Víctima Teixit 
fetal 

Germà 
de la víctima 

Pare de la 
víctima 

Iaio matern de la 
víctima 

Iaio patern de 
la víctima 

D8S1179 15 15 15 13, 15 13, 15 10, 13 
D7S820 10 10 10,12 8,10 8 10,12 
CSF1PO 11,12 11 10,11 11 11 10,12 
FGA 20, 24 20, 21 21, 24 20, 21 21 21, 23 

a) Determina si algun dels parents pot ser el pare del fetus malaurat, i, en aqueix cas, calcula 
l’índex de paternitat. 
b) Com que els resultats no foren concloents, es decidí analitzar alguns loci addicionals i es 
van  obtenir els genotips detallats a la taula 2. Calcula, si escau, el nou índex de paternitat, i 
comenta els resultats. 

Taula 2: 
Locus Víctima Teixit 

fetal 
Germà 

de la víctima 
Pare de la 

víctima 
Iaio matern de la 

víctima 
Iaio patern de 

la víctima 
TH01 8, 9 8 8, 9 9 6, 9 6, 8 
D16S539 9, 11 9, 14 9, 14 11, 14 11 9, 12 
vWA 14, 17 17 17, 18 14, 18 14, 17 17, 19 
 

Freqüències al·lèliques en la població de referència per als al·lels trobats en cadascun dels 
loci analitzats: 

Locus al·lel freqüència  Locus al·lel freqüència 

D8S1179 
10 0,0488  

TH01 
6 0,2143 

13 0,1585  8 0,0595 
15 0,2195  9 0,1905 

D7S820 
8 0,1698  

D16S539 

9 0,0833 
10 0,2170  11 0,2262 
12 0,1415  12 0,3810 

CSF1PO 
10 0,1429  14 0,0952 
11 0,2381  

vWA 

14 0,0849 
12 0,3452  17 0,3585 

FGA 

20 0,0849  18 0,1509 
21 0,1793  19 0,0472 
23 0,1132     
24 0,1509     
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Identitat 10.- L’anàlisi de vellositats coriòniques (CVS) és una prova diagnòstica que es 
realitza en les primeres setmanes de l’embaràs i permet detectar anomalies genètiques 
mitjançant l’observació del cariotip. Un laboratori d’anàlisis clíniques ha sigut demandat 
perquè, en opinió de les demandants, la Sra. A i la Sra. B, va haver-hi un intercanvi de 
mostres entre els seus respectius CVS. El fill de la Sra. A va nàixer amb Síndrome de Down 
(trisomia del crom. 21), tot i el resultat negatiu del CVS (46, XY). L’anàlisi CVS de la Sra. B 
havia donat resultat positiu (47, XY, +21), per la qual cosa l’embaràs es va interrompre, però 
l’anàlisi histològica del fetus no era concloent sobre la trisomia. Es va obtenir el perfil de 
DNA dels implicats, així com el del fetus, i de la mostra de CVS de la Sra. A, amb els 
següents resultats: 
 
Locus Pare A Mare A Xiquet A Mostra 

CVS A 
Pare B Mare B Fetus B 

VWA 16-17 17-19 16-19 16-19 18-18 15-19 15-18 
FGA 21-23 19-21 21-21 21-21 - - - 
D8S1179 13-14 13-16 13-16 13-16 13-14 13-14 13-14 
D21S11 30-32 30-31 30-31-32 30-31-32 30-32 28-29 28-29-30 
D5S818 10-10 11-12 10-12 10-12 10-13 12-13 13-13 
D13S317 9-12 12-12 12-12 12-12 - - - 
 

a) Calcula l’índex de paternitat del Pare A i el Pare B respecte a cadascun dels dos 
possibles fills, sense tenir en compte el locus D21S11. 

b) Sent que la probabilitat de paternitat es calcula com W = IP100/(IP+1), calcula-la 
per als dos pares amb els seus respectius fills i explica les diferències en el significat 
de l’índex de paternitat i de la probabilitat de paternitat. 

c) Creus que va haver-hi intercanvi de mostres? Raona la resposta i indica si alguna de 
les proves va donar un resultat erroni. 
 

Locus Al·lels Freqüències  Locus Al·lels Freqüències 
D21S11 14 

15 
16 
17 
18 

0,08 
0,12 
0,21 
0,15 
0,30 

 D8S1179 13 
14 
16 

0.16 
0.07 
0.25 
 

VWA 15 
16 
17 
18 
19 

0,24 
0,06 
0.06 
0.19 
0,20 

 D5S818 10 
11 
12 
13 

0.03 
0.18 
0.05 
0.11 

FGA 19 
21 
23 

0.15 
0.28 
0.32 

 D13S317 9 
12 

0.13 
0.22 
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Identitat 11.- Al 1943, Erika H, la dona de Gustav H, soldat nazi de la Wehrmacht, va tenir 
una relació il·lícita amb un presoner de treballs forçats polonès. Erika va quedar embarassada 
coincidint amb un permís del seu espòs, per la qual cosa qualsevol dels dos homes va poder 
ser el pare. La relació va ser descoberta i Erika, acusada de confraternització, va ser 
empresonada al camp de concentració de Ravensbrück, on va morir després d’haver tingut 
una filla, Uta. Seixanta anys després, el fill (nét d’Erika), va voler esbrinar si Gustav, qui va 
acceptar Uta com a pròpia, era realment el seu iaio. Per aquest motiu es van sotmetre a anàlisi 
de DNA alguns membres de la família: la segona esposa de Gustav H (1) i el seu fill (2), un 
fill anterior del matrimoni Erika-Gustav (3), la mateixa Uta (4), el seu marit (5) i el seu fill, el 
nét d’Erika (6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els genotips individuals d’STR es mostren a la taula 1: 

a) Quin és el possible genotip de Gustav per als loci STRE? En el cas que per a algun 
locus STR no es puga determinar amb absoluta certesa, indica únicament la part del 

genotip o els possibles genotips que es puguen deduir amb seguretat. 
b) Va poder ser Gustav el pare d’Uta? Raona la teva resposta en base a les dades d’STR. 

Taula 1 
 
 
 
 
 

 
 

c) A la taula 2 es mostren les freqüències al·lèliques per a cada STR a la població 
alemanya. En base a aquestes freqüències, i utilitzant únicament els loci pels quals 
saps el genotip amb absoluta certesa, calcula l’índex de paternitat de:  

- Gustav respecte a 2 i 4 
- El marit d’Uta respecte a 6 

 
Taula 2 
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MARCADORS DE LLINATGE 

 
Marc. Llinatge 1.- Al Japó, una víctima d’un cas de violació va recuperar i guardar restes del 
fluid seminal com a prova per a la policia. El sospitós era d’ascendència africana, la qual cosa 
va facilitar la seua identificació i detenció. 
Es va realitzar llavors una anàlisi de DNA sobre la taca de semen, per a determinar si 
pertanyia al sospitós, i es van obtenir els següents resultats: 
 
Anàlisi d’STR autosòmics 
 

Locus Taca de semen a la 
tovallola 

Sang de la víctima Sang del sospitós 

D8S1179 13,14,17 13,17 14 
D7S820 8,11,13 8,11 13 
D3S1358 15,16,17 15 16,17 
THO1 6,7,9 6,7 7,9 
D16S539 11,12 11,12 11,12 
vWA 16,17 17 16,17 
FGA 20,22,24,28 22,24 20,28 
Amelogenina XY X XY 

 
Anàlisi d’Y-STRs 
 

Locus Taca de semen 
a la tovallola 

Sang del sospitós 

DYS456 15 15 
DYS389 I 12 12 
DYS390 21 21 
DYS389 II 31 31 
DYS385a 17 17 
DYS19 15 15 
DYS439 13 13 
GATA 12 12 
DYS448 21 21 

 
a) Va poder ser el sospitós l’autor de la violació en base a les dades d’STRs autosòmics? 
b) I en base a les dades d’Y-STR? 

 
 
Marc. Llinatge 2.- Thomas Jefferson (1743-1826) va ser el tercer president dels EUA. 
Jefferson va ser acusat de ser el pare de Tom (Thomas Woodson), un dels fills de la seua 
esclava Sally Hemings. Els descendents actuals de Tom creuen que Thomas Jefferson va ser 
son pare, encara que no hi ha documents que ho indiquen. 
Sally va tenir quatre fills més i de l’últim, Eston, es diu que tenia una gran semblança física 
amb Thomas Jefferson. Els seus descendents també afirmen que Jefferson va ser son pare, 
però existeix documentació oral i escrita entre els descendents de Martha Jefferson, germana 
del president, que han mantingut la creença que el pare d’Eston i d’altres fills de Sally va ser, 
en realitat, Peter Carr, un dels nebots de Jefferson, fill de sa germana.  
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Al 1998, un grup d’investigadors de diverses universitats europees va abordar aquest cas 
històric (Foster et al. (1998), Nature, 396, 27-28). El problema, que aquí es presenta 
simplificat, i amb canvis en la nomenclatura, es va abordar de la següent manera: 
Es va analitzar el DNA del cromosoma Y de membres actuals de les famílies Jefferson, 
Hemings, Carr i Woodson, descendents per la línia masculina dels següents personatges 
històrics: 
 Cinc descendents de l’oncle patern de Jefferson, Field Jefferson (ja que Jefferson no 

va tenir descendents mascles) (J1, J2, J3, J4, J5), sis generacions després. 
 Un descendent d’Eston Jefferson Hemings (H1), quatre generacions després. 
 Tres descendents de John Carr, el iaio patern de Peter Carr (C1, C2, C3), set 

generacions després. 
 Cinc descendents de Thomas Woodson (W1, W2, W3, W4, W5), cinc generacions 

després. 
 

Es van analitzar onze marcadors STR del cromosoma i es va obtenir l’haplotip (combinació 
d’al·lels) de cada individu, que es presenta en el següent ordre: 19-388-389A-389B-389C-
389D-390-391-392-393-156Y. Els resultats s’indiquen en la següent taula. 
 

Parent putatiu Haplotip 
J1 15.12.4.11.3.9.11.10.15.13.7 
J2 15.12.4.11.3.9.11.10.15.13.7 
J3 15.12.4.11.3.9.11.10.15.13.7 
J4 15.12.4.11.3.9.11.10.15.13.7 
J5 15.12.4.11.3.9.11.10.16.13.7 
H1 15.12.4.11.3.9.11.10.15.13.7 
C1 14.12.5.12.3.10.11.10.13.13.7 
C2 14.12.5.11.3.10.11.10.13.13.7 
C3 14.12.5.12.3.10.11.10.13.13.7 
W1 14.12.5.11.3.10.11.13.13.13.7 
W2 14.12.5.11.3.10.11.13.13.13.7 
W3 14.12.5.11.3.10.11.13.13.13.7 
W4 17.12.6.11.3.11.8.10.11.13.7 
W5 14.12.5.11.3.10.11.13.13.13.7 

 
a) Va poder ser Thomas Woodson fill de Jefferson? 
b) Va poder ser Eston Jefferson Hemings fill de Jefferson? 
c) Va poder ser Peter Carr el pare de Thomas i/o Eston, ambdós fills de Sally Hemings? 
d) Els al·lels en negreta indiquen divergències entre l’haplotip de membres d’una 

mateixa família patrilineal. Com explicaries aquestes divergències? 
 
 
Marc. Llinatge 3.- En un episodi d’assalt sexual, l’assaltant no va aconseguir violar la 
víctima, però la va amenaçar amb un ganivet i la va forçar introduint els seus dits en la 
vagina. Un sospitós va ser arrestat poc després. Va confessar haver tingut intens contacte físic 
amb la dona, però va negar l’amenaça amb el ganivet, així com el contacte sexual. 
El ganivet del sospitós va ser examinat a la cerca de cèl·lules epitelials de la víctima. El frotis 
vaginal i les braguetes de la víctima també van ser analitzats a la cerca de semen, però no s’hi 
van trobar traces d’esperma, ni restes epitelials del mascle.  
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Es va realitzar una anàlisi d’STRs autosòmics amb les diferents mostres, entre les quals es va 
incloure una mostra de saliva del mascle, amb els següents resultats: 

 
Mostra Locus STR 
 D3S1358 FIBRA SE33 D5S818 D7S820 D8S1179 THO1 vWA D13S317 D18S51 D21S11 AMEL 

Saliva del 
sospitós 

14/15 22.2/25 12/18 9/11 8/11 14/15 6/7 16/17 11/12 12/15 27/30.2 X/Y 

Fulla del 
ganivet 

ND ND ND 9/11 ND 14/15 ND 16/17 ND ND ND X/Y 

Braguetes 
víctima 

16/18 24/25 21.2/30.2 11/13 9/12 14/15 8/9 17/19 10/12 13/15 29/30 X/X 

Frotis 
vaginal 

16/18 24/25 21.2/30.2 11/13 9/12 14/15 8/9 17/19 10/12 13/15 29/30 X/X 

Saliva de 
la víctima 

16/18 24/25 21.2/30.2 11/13 9/12 14/15 8/9 17/19 10/12 13/15 29/30 X/X 

 
a) En base a aquestes proves, es podria acusar el sospitós? 
 
Per ajudar a la resolució del cas, es va decidir analitzar un grup de marcadors STR del 
cromosoma Y, amb els següents resultats: 
 

Mostra Locus STR del cromosoma Y 
 DYS19 DYS389I DYS389II DYS390 DYS391 DYS392 DYS393 DYS385 
Saliva del 
sospitós 16 13 29 25 10 11 13 11 
Fulla del 
ganivet 16 13 ND NA NA NA NA NA 
Braguetes 
víctima 16 13 29 25 10 11 13 NA 
Frotis 
vaginal 16 13 29 25 10 11 13 NA 
 
b) Pot ajudar aquesta prova a la resolució del cas? 
c) Quina mena de marcadors et semblen més sensibles: STR autosòmics o Y-STRs? 

Perquè? 
 
 
Marc. Llinatge 4.- En un cas d’assassinat s’ha detingut un sospitós. A l’escenari del crim 
s’havien trobat unes burilles de cigarret que, per les circumstàncies de l’escena del crim, es 
creu que van poder ser compartides entre l’assassí i la víctima. Per això, el jutge que instrueix 
el cas ha sol·licitat que es determine la contribució d’ambdues persones a les mostres trobades 
a les burilles, ja que aquesta informació podria ser crucial per resoldre el cas. Es va intentar 
una anàlisi d’STRs i SNPs autosòmics, però aquest va fallar, a causa de l’escassa quantitat de 
mostra biològica present a les burilles. Per això, l’única opció que va quedar va ser analitzar 
el DNA mitocondrial. 

En el cas que ens ocupa, l’anàlisi de DNA mitocondrial va donar els següents 
resultats: 

• Víctima: T16304C 
• Sospitós: T16126C C16292T C16294T A16399G 
• Burilla (barreja): 16126Y 16292Y 16294Y 16304Y 16399R 

 
(Quan s’analitzen barreges de DNA, el nucleòtid existent en una posició pot ser ambigu, ja que hi ha més d’una 
possibilitat. La IUPAC ha adoptat codis per indicar dites ambigüitats. Per exemple, “R” indica que coexisteixen 
una A i una G en aquesta posició. “Y” indica la coexistència d’una T i una C.) 
 
a) Confirma l’anàlisi de les burilles que van poder ser compartides per la víctima i el sospitós? 
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b) L’haplotip del sospitós no s’ha trobat en una base de dades de 2.575 perfils. L’aproximació 
habitual, considerada favorable al defensat, és afegir l’haplotip del sospitós a la base de dades. 
Per tant, es considera que la freqüència de l’haplotip és 1/2576. Quina seria la raó bayesiana a 
favor o en contra de l’acusat? Quin significat té aquest valor? 
 
 
Marc. Llinatge 5.- En una excavació arqueològica als Pirineus es van trobar restes humanes 
que havien sigut enterrades juntes. La prova del carboni 14 va indicar que l’enterrament 
s’havia realitzat a l’Alta Edat Mitjana. Es va dur a terme una anàlisi genètica dels esquelets, 
que va consistir en les següents proves: 
 
Anàlisi d’ADN mitocondrial: 
Es va amplificar i seqüenciar la regió hipervariable I (HVS I), els resultats de la qual es 
mostren a la taula 1: la regió hipervariable I comprèn entre els nucleòtids 16050 a 16390. Els 
números indicats a la taula són aquelles posicions en què existeix un polimorfisme (SNP) 
respecte a la seqüència consens de referència. Els punts indiquen que no hi ha variació 
respecte a la seqüència consens. 
 
Mostra Haplogrup 16069 16126 16192 16256 16270 16291 16300 
Fèmur 1 H T C . . . . G 
Fèmur 2 H . . . . . T . 
Fèmur 3 U5a . . T T T . . 
Fèmur 4 H . . . . . . . 
Fèmur 5 H T C . . . . G 
Costella 1 H . . . . . . . 
 

a) Basant-te en aquests resultats, indica el nombre mínim i màxim d’individus que hi 
podria haver en aquest enterrament. 
 

Anàlisi d’STR autosòmics 
Es va dur a terme una anàlisi d’STR, excepte en el fèmur 2, que estava més degradat. En 
algunes mostres la PCR no va donar resultats. Les dades es recullen a la Taula 2: 

Locus Fèmur 1 Fèmur 3 Fèmur 4 Fèmur 5 Costella 1 
D3S1358  14,15 15,17 14, 15 13,14 15, 17 
D8S1179 12,13 10,15 10, 12 13,14 13, 13 
TH01 8, 9 8,9 8,11 8,11 8,9 
vWA  18, 18 16,17 16,18 14,16 - 
TPOX  8,8 8,10 8, 8 - 8,10 

CSF1PO  10,11 9,11 10,12 12,13 - 
D2S1338  17,24 20,27 17,20 - 16,17 
FGA  21,25 21,24 - 22,25 - 
AMEL XY XY XY XY XY 

 
Tenint en compte totes les dades:  
b) Quants individus creus que hi ha? 
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c) Respecte a les mostres fèmur 1 i fèmur 5, creus que pot tractar-se d’un pare i un fill? 
Podria haver-hi alguna relació de parentiu entre ells?  

d) Indica si trobes alguna altra possible relació de parentiu entre els individus enterrats. 
 
 
Marc. Llinatge 6.- En els gossos, la variabilitat del DNA mitocondrial no és tan elevada com 
en els humans. Estudiant un gran nombre de races, només s’han trobat 19 variants de 
seqüència a la regió 1-230 de la seqüència del mtDNA caní, que seria l’equivalent de la regió 
HV I humana (dins la Regió Control del DNA mitocondrial). En un alt nombre d’ocasions es 
troben seqüències idèntiques, tant entre gossos de la mateixa raça com entre gossos de races 
diferents. Per això, a causa de la dificultat de determinar probabilísticament la identitat, 
l’anàlisi forense del mtDNA de gossos s’utilitza només en casos d’exclusió. 
 
Un accident de trànsit va ser provocat per un gos, que posteriorment va abandonar l’escena de 
l’accident. En l’abonyegament de la part davantera del cotxe es van trobar tres fragments de 
pèl caní, que van ser analitzats. El conductor creia que el gos causant de l’accident era el 
pastor alemany pertanyent al amo d’una botiga propera, ja que va ser tractat per ferides en els 
dies posteriors a l’accident. Per això, el conductor va denunciar l'amo del gos.  
 
El jutge instructor del cas va consultar la possibilitat d'identificar el gos a partir dels tres pèls 
trobats al cotxe. Es va dur a terme una anàlisi del DNA mitocondrial obtingut a partir dels 
fragments de pèl, i de la saliva del gos sospitós. Com a control, es va realitzar la mateixa 
anàlisi a 4 gossos addicionals. Es va amplificar un fragment de 377 pb de la Regió Control del 
DNA mitocondrial i es van comparar amb la seqüència de referència per a gossos, descrita per 
Rothuizen et al. Els resultats es mostren en la següent taula. En els quatre gossos control 
només es van trobar dos tipus de perfil genètic. 
 

Rothuizen et al. Evidència 
(pels) 

Gos  
sospitós 

Gossos control (n = 4) 
Posició Seqüència Tipus 1  

(n =2) 
Tipus 2 
(n =2) 

343 T C T C T 
349 C G G G G 
357 T T C T T 
455 T/C T C T C 
481 G -* G -* G 
498 C T C T C 
546 A G A G A 

    * deleció d’un nucleòtid 
 
Comenta els resultats de l’anàlisi i quines conseqüències tenen per al cas que ens ocupa. 
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Marc. Llinatge 7.- Al vell panteó familiar dels Rodríguez reposen les restes dels iaios, al 
costat dels seus tres fills mascles, ja morts. Recentment, s'ha descobert que una de les tombes 
ha estat oberta, i se sospita que les restes que hi apareixen no són realment les de l'oncle Lluís, 
sinó d'algú aliè a la família.  
Per resoldre el misteri s'ha realitzat una anàlisi de DNA amb diferents tipus de marcadors 
genètics i els resultats obtinguts es mostren a continuació. 
Marcadors 
STR 
autosòmics 

Mostres analitzades 
A B C D E 

D13S317 12, 13 12 9, 12 12, 13 8, 13 
D7S820 8 ,  11 8, 11 10, 11 8, 11 11 
D2S1338 17, 24 17, 24 17, 20 20, 24 24, 24 
D21S11 28, 29 28, 29 29 28 26 
AMEL X, Y X, Y X, Y X X, Y 
 
Marcadors 
Y-STR  

Mostres analitzades 
A B C D E 

DYS456 16 16 16 ND 16 
DYS389 13 13 13 ND  12 
DYS390 23 23 23 ND 24 
DYS458 ND 29 ND ND 29 
DYS19 17 17 17 ND 17 
DYS385 14 14 14 ND 14 
DYS393 13 ND 13 ND 10 
DYS391 10 10 10 ND 9 
 
 mt-DNA (posició de l’SNP) 
Mostra 16069 16126 16192 16256 16270 16291 16300 

A T C . . . . G 
B T C . . . . G 
C . C . T A . G 
D T C . . . . G 
E . . . T . . . 

 
a) Hi ha algun cos que no pertanye a la família Rodríguez? Si és així, indica raonadament 

quin. 
b) Pots identificar el iaio, la iaia i els seus fills dins aquest grup familiar? Recolza la teua 

resposta en les dades analitzades. 
c) Calcula l’IP del iaio respecte dels seus tres possibles fills, en base a les següents 

freqüències al·lèliques: 
 

Locus Al·lels Freqüències 
D13S317 8 

9 
12 
13 

0,06 
0,18 
0,21 
0,11 

D7S820 8 
10 
11 

0,09 
0,12 
0,20 

D2S1338 17 
20 
24 

0,13 
0,08 
0,14 

D21S11 26 
28 
29 

0,17 
0,22 
0,10 
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ASSIGNACIÓ DE LOCI A CROMOSOMES ESPECÍFICS 
 
 
Localització 1.- S'encreuen femelles verges de Drosophila melanogaster, homozigòtiques per 
a una mutació recessiva “a”, amb mascles nubbin-scarlet (nub-st). La mutació nub està 
situada en el cromosoma 2 i la mutació st en el 3. En la F1 resultant, tots els individus 
presentaven fenotip normal; en la F2 es van obtenir els següents resultats: 
 

Fenotip Individus 
normal 73 

st 36 
nub 18 
a 26 

st-nub 09 
st-a 0 

nub-a 18 
st-nub-a 0 

 
A) Indica en quin grup de lligament es troba la mutació problema “a” i comprova-ho 
estadísticament. 
 
B) Què hauria passat si el mutant a localitzar fóra al·lel d'un dels mutants utilitzats com a 
marcador? 
 
 
Localització 2.- Una forma de definir i identificar un nou gen consisteix, no sols a determinar 
la funció en què intervé, sinó també a localitzar-lo en una posició exacta d'un cromosoma. 
Així, quan un investigador es troba davant d'un fenotip mutant que desitja caracteritzar, en 
primer lloc, ha d'assignar l’esmentat gen a un grup de lligament concret. Per a això, en el 
genoma de D. melanogaster, s'han d’encreuar femelles homozigòtiques per a la mutació 
problema amb mascles marcadors portadors de dues mutacions conegudes, una localitzada en 
el cromosoma 2 i una altra en el cromosoma 3, sent ambdues mutacions recessives. 
 
1. Per què es realitza aquest encreuament i no el contrari en la generació parental? 
2. Què passaria si el mutant a localitzar fóra al·lel d'un dels mutants utilitzat com a 

marcador? 
3. Si el fenotip mutant problema fóra ales corbades, podries utilitzar una soca marcadora que 

tinguera les següents mutacions? 
ri, radi incomplet, localitzada en el cromosoma 3 
vg, ales vestigials, localitzada en el cromosoma 2. 

 
 
Localització 3.- El cuc de seda, Bombyx mori, posseeix 28 cromosomes i, com en tots els 
lepidòpters, el sexe heterogamètic és la femella, que no recombina. Suposem una experiència 
de localització d’una nova mutació "r" que en homozigosi confereix resistència a un 
baculovirus. Experiments previs apunten que el locus de resistència es pot localitzar en el 
cromosoma 8, el 12 o el Z. Per veure si el locus de la resistència es localitza en un d’aquests 
tres cromosomes, utilitzem una soca marcadora que presenta les mutacions recessives vw (ales 
vestigials, cromosoma 8) i plb (cos de la larva rosa, cromosoma 12). Es van encreuar femelles 
verges de la soca resistent amb mascles de la soca marcadora. Tota la F1 va ser sensible al 
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baculovirus. Es va continuar l’experiència permetent que els individus de la F1 s’encreuaren 
entre si, i es van obtenir els resultats de la F2 que es presenten a continuació: 

 
FENOTIP INDIVIDUS 

Normal 65 
Plb 27 
Vw 25 

Resist 24 
Plb Vw 10 

Plb Resist 12 
Vw Resist   8 

Plb Vw Resist   3 
 
a) Què podem concloure sobre la localització cromosòmica de la mutació r? 
b) En aquest mateix experiment, quines dades ens ha faltat tenir en compte per poder donar 
una resposta més informativa? Per què? 
c) Si hagueren inclòs un marcador del cromosoma 4 i a la F2 ens haguera sortit: cap individu 
resistent amb la mutació marcadora, 62 sensibles amb la mutació marcadora, 140 normals 
(sensibles sense el marcador) i 72 resistents (sense el marcador). Què podries concloure? 
(Recolza la resposta amb anàlisis de la chi2). 
 
 
Localització 4.- L'estiu passat, un estudiant de Genètica va trobar un mascle de D. 
melanogaster que presentava les ales molt curtes. Després de diversos encreuaments va 
obtenir una soca pura per aaquestamutació, que va resultar ser recessiva, i que va denominar 
short (sh). A continuació, per assignar-la a un grup de lligament (es a dir, per determinar en 
quin cromosoma es troba localitzada) NO va seguir el disseny experimental que li havia 
recomanat el seu professor de T.A.G. i va voler provar altres possibles encreuaments que et 
mostrem a continuació. 
 
 En primer lloc va incorporaraquestamutació a una soca que ja presentava les 
mutacions recessives black (b, color fosc del cos, localitzada en el cromosoma II) i pink (p, 
ulls de color rosat, localitzada en el cromosoma III). 
 Seguidament va encreuar una femella homozigòtica de la soca short, black, pink amb 
un mascle de tipus salvatge. Tots els mascles de l’F1 d'aquest encreuament van presentar un 
fenotip normal, i es retroencreuaren amb femelles homozigòtiques short, black, pink. La F2 va 
resultar com es mostra en la següent taula, i no es va trobar cap altre fenotip: 
 

  
normals 

 
ulls rosats 

 
cos fosc 

ales curtes 

cos fosc 
ales curtes 
ulls rosats 

femelles 63 58 55 69 
mascles 59 65 51 60 

 
a) Creus que amb aquest experiment es pot arribar a conèixer la localització cromosòmica 

del mutant short? Raona la resposta i en cas de ser afirmativa indica en quin grup de 
lligament es localitza. 

b) Entusiasmat, l'estudiant va continuar amb el seu experiment fent els encreuaments 
recíprocs, és a dir femelles de l’F1 amb mascles homozigòtics black, pink, short. Perplex, 
va observar que el 85% dels descendents pertanyien a les classes fenotípiques anteriors, 
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però el 15% es dividien, de la mateixa manera, en quatre fenotips nous: individus de cos 
fosc, individus d'ales curtes, individus de cos fosc i ulls rosats i, finalment, individus 
d'ales curtes i ulls rosats. Com es poden explicar aquests resultats i quina informació es 
pot derivar dels mateixos? 

 
 
Localització 5.- Un alumne va aïllar dos mutants de Drosophila que va anomenar red1 i red2 
obtinguts de forma independent per mitjà de l'agent mutagènic MSE. Ambdues mutacions 
produeixen en homozigosi mosques amb ulls de color roig brillant. 
L'alumne en qüestió estava decidit a localitzar les 2 mutacions seguint amb cada una d'elles 
un protocol d'encreuaments semblant a l’utilitzat en les pràctiques de T.A.G. Per a això 
disposa d'una soca marcadora que presenta les mutacions vestigial (vg, localitzada en el 
cromosoma 2 i que produeix ales xicotetes), i la mutació ebony (eb, localitzada en el 
cromosoma 3 i que produeix cos fosc). Un company li va insistir que era innecessari realitzar 
l'experiència de localització per a cada una de les dues mutacions ja que, atès que red1 i red2 
produeixen un fenotip idèntic, segur que es tracta d'al·lels del mateix gen i que per tant era 
prou amb localitzar una d'elles. L'alumne li va fer cas i va decidir localitzar només la mutació 
red1. Per a això va encreuar femelles d'ulls rojos brillant (red1) amb mascles de la soca 
marcadora. Tots els individus de la F1 tenien fenotip normal. Va decidir obtenir la F2, i 
aquest va ser el resultat: 
 

Fenotips Nombre d’individus 
normal 68 
vestigial 32 
ebony 20 
red1 30 

vestigial, ebony 4 
vestigial, red1 0 
ebony, red1 6 

vestigial, ebony, red1 0 
 
a) En quin cromosoma es localitza la mutació red1? Has de raonar l’esmentada 

assignació i comprovar-la estadísticament. 
b) Si volem estar segurs de la localització de les dues mutacions, hauries fet cas al 

company o hauries fet alguna experiència addicional per comprovar la seua afirmació? 
En aquest últim cas es demana el màxim detall, tant en descriure l'experiència com els 
seus possibles resultats, i què faries segons foren aquests.  

 
 
 
Localització 6.- Amb la fi de determinar el grup de lligament d'una mutació autosòmica 
recessiva de Drosophila melanogaster que produeix color d'ulls taronja, es va seleccionar una 
soca marcadora portadora de dues mutacions conegudes, una localitzada en el cromosoma II 
(venes incompletes, ve) i una altra localitzada en el cromosoma III (quetes afaitades, sv), sent 
ambdues mutacions recessives. Només es va disposar d'un mascle mutant per al fenotip ulls 
de color taronja i el vam encreuar amb femelles doble mutants ve i sv. A la F1 es van obtenir 
individus de fenotip normal. Es va continuar l'experiència encreuant els individus de la F1 
entre si, i es va obtenir una F2 amb els següents resultats fenotípics: 
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Fenotip nombre 
d’individus 

Normal 139 
Quetes afaitades 50 

Venes incompletes 35 
Ulls color taronja 71 

Venes incompletes i quetes 
afaitades 

17 

Ulls taronja i venes incompletes 16 
 

1. Creus que la soca marcadora seleccionada i l'encreuament parental realitzat són vàlids 
per determinar la localització d'aquesta mutació en Drosophila? Raona la resposta. 

2. En cas afirmatiu, determina en quin cromosoma es localitza la mutació ulls color 
taronja i comprova-ho estadísticament. 

3. Quins experiments dissenyaries per determinar si la mutació ulls color taronja és 
al·lèlica d'altres mutacions que afecten el color d'ulls ja caracteritzades en Drosophila? 

 
Valors de χ2 al 5% 1 g.l. → 3.84 2 g.l. → 5.99 3 g.l. → 7.82 
4 g.l. → 9.49 5 g.l. → 11.07 6 g.l. → 12.59 7 g.l. → 14.07 

 
 
Localització 7.- Suposem una experiència de localització d'una mutació a en un dípter que 
presenta cinc parells d'autosomes i un parell de cromosomes sexuals XY. En aquesta espècie 
té lloc el fenomen de recombinació en els dos sexes. En conseqüència, i encara que podem 
seguir un esquema d’encreuaments semblant a l'utilitzat en Drosophila, haurem de considerar 
aquesta característica a l'hora d'analitzar els resultats. 
 Així doncs, triem cinc soques que presenten, cadascuna, una mutació marcadora d'un 
cromosoma determinat: m1, m2, m3, m4 i m5. Aquestes mutacions marcadores són 
fenotípicament recessives i no epistàtiques respecte a la nostra mutació problema a. 
 Seguidament vam encreuar femelles de la soca a amb mascles de les soques m1, m2, 
m3, m4 i m5 (cincs encreuaments independents). Obtenim una F1 fenotípicament normal per 
als dos sexes en tots els casos i deixem que aquests individus s'encreuen entre ells per a 
obtenir les cinc F2 corresponents. Els resultats són els següents: 
 

 Nombre d'individus de la F2 obtinguts en encreuar les soques: 
fenotips a x m1 a x m2 a x m3 a x m4 a x m5 

a+ mx+ 181 102 89 136 223 

a+ mx 58 50 30 43 76 

a   mx+ 62 46 33 47 72 

a   mx 19 2 8 14 29 

 
a) Indica RAONADAMENT en quin cromosoma pot localitzar-se la mutació a.  
b) Comprova per mitjà d'una chi-quadrada la validesa estadística de la teua hipòtesi. 
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Localització 8.- Durant una captura de D. melanogaster a les vinyes de Requena, es va 
identificar un mascle que mostrava les antenes en forma de raspall. Després d'una sèrie 
d’encreuaments al laboratori es va aconseguir obtenir una soca homozigòtica per aquest 
caràcter. Es van encreuar femelles d'aquesta soca amb mascles d'una soca marcadora 
portadora de les mutacions dumpy (dp, localitzada al cromosoma 2 i que produeix ales 
truncades i recargolades) i ebony (e, localitzada en el cromosoma 3 i responsable del fenotip 
cos fosc). A la F1 tots els individus van presentar fenotip normal; a la F2 es van obtenir els 
següents resultats: 
 

Fenotip nombre 
d’individus 

Normal 149 
Cos fosc 52 

Ales truncades 76 
Antenes en raspall 73 

Cos fosc i ales truncades 26 
Cos fosc i antenes en raspall 24 

 
a. Quina importància té obtenir una soca homozigòtica per a les antenes en raspall? 
b. Quina informació ens dóna la F1? 
c. Què podem deduir de la F2? Ajuda’t de l’anàlisi estadística per donar una resposta. 
 
 
Localització 9.- En una excursió al camp descobrim unes mosques amb un fenotip nou per a 
nosaltres, d’ulls rosats (r). Realitzem una captura d’uns quants mascles i femelles amb aquest 
fenotip. 
 

a) Suposant que es tracta d’un fenotip recessiu, quin experiment duries a terme per 
determinar si la nova mutació està en el cromosoma X? Quins resultats obtindries en 
aquest cas? I si la mutació no es trobara en el cromosoma X? 

 
Un mètode alternatiu per determinar si una mutació està lligada al cromosoma X és 
mitjançant l’encreuament de femelles amb cromosomes X units que siguen homozigòtiques 
per a caràcters lligats al sexe, amb mascles de la soca mutant incògnita. En la soca de X-units 
les femelles són XXY, amb els dos cromosomes X fusionats.  
 

b) En Drosophila melanogaster, yellow (y, cos groc) és un caràcter recessiu lligat a l’X. 
Imagina que s’estableix un encreuament entre un mascle mutant de fenotip d’ulls 
rosats i una femella XXY (els dos X units) de cos groc. Indica quins serien els 
genotips i fenotips de la progènie en els dos casos: si el caràcter ulls rosats estiguera 
lligat a l’X, i si fóra autosòmic. Tingues en compte que els individus XXX i YY no 
són viables. 

 
 
Localització 10.- Durant les pràctiques de TAG del curs passat, els estudiants d’un dels grups 
de laboratori van identificar un nou mutant recessiu de D. melanogaster. Aquest es 
caracteritzava per tenir els ulls de color caramel. Després d’obtenir una soca homozigòtica 
d’ulls caramel es van plantejar seguir el protocol explicat en classe per a la localització de 
mutacions noves. 
 



 45 

a) De les següents mutacions marcadores, quines escolliries per fer l’encreuament de 
localització? Explica els motius de la teua elecció. 

 
Cromosoma X Cromosoma 2 Cromosoma 3 Cromosoma 4 
quetes enroscades ales reduïdes ulls negres antenes allargades 
cos groc cos fos radi alar incomplet reducció en el 

nombre de quetes 
 

b) Planteja l’encreuament. 
c) Quins resultats esperaries trobar a la F1 i la F2 si la mutació responsable dels ulls 

caramel es trobara en el cromosoma 4? 
d) Un dels estudiants ha fet una cerca en la “flybase” (base de dades de Drosophila) i ha 

trobat que hi ha descrits uns altres tres mutants recessius d’ulls color caramel: 
- mutació “caramel 1”, situada en el cromosoma X 
- mutació “caramel 2”, situada en el cromosoma 2 
- mutació “caramel 3”, situada en el cromosoma 4 

Amb quins d’aquests mutants realitzaries la prova d’al·lelisme? Quins resultats podries 
obtenir i quin seria el seu significat respectiu? 
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DETECCIÓ DE LLIGAMENT EN HUMANS 
 
 
Lligament en humans 1.- El següent pedigrí mostra l’herència d’una anomalia deguda a un 
gen dominant (D). Es vol saber si cert marcador microsatèl·lit m (amb les variants m1, m2, 
m3, etc.) poguera estar lligat a dit gen, per la qual cosa es procedeix a analitzar tots els 
membres de la família i els resultats es mostren al pedigrí (l’ordre dels marcadors reflecteix 
l’ordre numèric i no la procedència del progenitor).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

a) Quants (i quins) membres de la generació II es pot saber amb certesa si són 
recombinants o no? 

b) Quants (i quins) membres de la generació III es pot saber amb certesa si són 
recombinants o no? 

c) Fes una estima de la freqüència de recombinació entre el locus de l’anomalia genètica 
i el del marcador a partir de les dades d’aquesta família. 

d) Calcula la puntuació LOD i explica el significat obtingut. 
 
 
Lligament en humans 2.- En la figura s’esquematitza un arbre genealògic d’una malaltia 
autosòmica dominant. S’ha genotipat un marcador microsatèl·lit, de quatre al·lels, en cada 
membre de la família. Partint del fet que ambdós loci estan lligats, determina la fase de 
lligament entre el locus de la malaltia i el locus marcador en el mascle afectat de la generació 
II. Vista la meiosi que es va produir en la descendència de la generació III, quina és la 
freqüència de recombinació entre el locus marcador i el de la malaltia? 

 

 

m1,m2 m3,m3 

m2,m3 m1,m3 m1,m3 m1,m3 m1,m3 m3,m4 m1,m2 m2,m3 m1,m3 

m3,m3 m3,m3 m1,m1 m1,m3 m1,m2 m2,m3 m1,m3 m3,m4 

m3,m4 m3,m4 



 47 

 
 
 
 
Lligament en humans 3.- La neurofibromatosi tipus 1 (NF1) és una malaltia autosòmica 
dominant que produeix taques de color cafè amb llet a la pell, tumors neurofibromatosos a la 
pell, nòduls de Lisch a l’iris i risc de patir tumors malignes. S’extrau DNA genòmic de tots 
els membres d’una família, es digereix amb l’enzim PstI i els fragments se separen en un gel 
d’agarosa. Mitjançant la tècnica de Southern, es transfereixen a una membrana de niló i 
s’hibriden amb diferents sondes. A continuació, es presenten els resultats de les hibridacions 
amb dues sondes, una procedent del cromosoma 17 (PX17) i l’altra del cromosoma 22 
(PX22). Quin d’aquests dos loci marcadors presenta una transmissió compatible amb la 
hipòtesi de lligament amb el locus de la malaltia? Recolza la teua resposta calculant la 
freqüència de recombinació en ambdós supòsits. 
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Lligament en humans 4.- A la figura es mostren dos arbres genealògics d’una malaltia 
autosòmica dominant. S’ha fet servir un polimorfisme microsatèl·lit de 6 al·lels. Consideres 
que està lligat al gen de la malaltia? Per què? En cas positiu, quin seria l’al·lel associat a la 
malaltia? 
 

 
 
 
Lligament en humans 5.- Interpreta la següent taula de puntuacions LOD i freqüències de 
recombinació (θ) 
 
  θ  0,0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
  LOD  -∞ 1,7 3,5 2,8 2,2 1,1 0,0 
 
 
Lligament en humans 6.- Es va analitzar el lligament entre un polimorfisme al locus de l’α-
globina en el braç curt del cromosoma 16 i una malaltia autosòmica dominant en una sèrie de 
famílies britàniques i holandeses, amb els següents resultats:  
 
  θ  0,0 0,1 0,2 0,3 0,4    
  Z  -∞ 24,6 19,5   12,85 5,5 
 

a) Com s’interpreten aquests resultats?  
b) Què significa el valor Z = -∞ per a θ = 0?  
c) Quin valor de Z esperem per a θ = 0,5? Per què?  

 
 
Lligament en humans 7.- En un estudi de localització del gen de la hipotètica malaltia 
“tremolors descontrolats” es va investigar una gran família siciliana. Els resultats obtinguts 
per al lligament amb un marcador situat a 10q21 són els següents:  
 
  θ  0,0 0,1 0,2 0,3 0,4    
  Z  -∞     -8,34 -3,34   -1,05   -0,02 
 
Com interpretaries aquests resultats? 
 
 
Lligament en humans 8.- Un home amb daltonisme lligat a l’X i amb la malaltia de Fabry 
lligada a l’X (deficiència per a l’alfa-galactosidasa A) es casa amb un dona normal i té una 
filla normal. Aquesta filla es casa amb un home normal i té deu fills mascles (a més a més de 
8 filles normals). Dels fills mascles, cinc eren normals, tres eren com el seu iaio, un era només 
daltònic i l’últim tenia només la malaltia de Fabry. A partir d’aquestes dades, què pots dir 
sobre la relació de lligament entre aquests dos loci lligats a l’X? 
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Lligament en humans 9.- En l’espècie humana, el sistema AB0 (al·lels A, B, 0) està lligat al 
locus de l’aldolasa B (al·lels al, al+), un gen que funciona al fetge (la seua deficiència, que és 
recessiva, ocasiona una intolerància a la fructosa). Un home de grup sanguini AB tenia un 
pare de grup sanguini B i intolerant a la fructosa i una mare normal de grup sanguini AB. Es 
va casar amb una dona de grup sanguini 0 i intolerant a la fructosa. Van tenir deu fills, dels 
quals cinc van ser de grup A i normals, tres van ser de grup B i intolerants a la fructosa i dos 
de grup A i intolerants a la fructosa. a) Dibuixa una genealogia per a aquesta família i 
determina les distàncies de mapa implicades. b) Calcula la puntuació lod per determinar el 
grau de fiabilitat de la distància estimada. 
 
 
Lligament en humans 10.- L’hemofília i el daltonisme són caràcters recessius lligats al 
cromosoma X. Una dona normal, amb una mare daltònica i un pare hemofílic, es casa amb un 
home normal de pare daltònic. Tenen els següents fills:  

  4 filles normals   2 mascles daltònics 
  1 mascle normal   2 mascles hemofílics 
  1 mascle daltònic i hemofílic 

Estima la distància genètica entre aquests dos gens i calcula la puntuació lod per a la 
freqüència de recombinació obtinguda. 
 
 
Lligament en humans 11.- En les taules següents es donen els resultats d’una anàlisi per a 
cinc enzims de cinc línies híbrides home-ratolí, juntament amb el contingut en cromosomes 
humans de cada clon (+ = enzim o cromosoma present; ─ = absent). Dedueix en quin 
cromosoma es troba cada gen. 
 cromosomes humans 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
clon A - - - - + + + + - + - - - - + + - - - - + + 
clon B + + - + - - - + - - + - - + - - + - - + - - 
clon C - - - + - - + - - + - + + + + - + - + - - + 
clon D + - + - + - - - - + - - - + + - - + + + + - 
clon E - - - + - - - - + + + + - + - + - + - + + + 
 

 clon 
enzim humà A B C D E 
glutatió reductasa + + - - - 
malat deshidrogenasa - + - - - 
adenosina deaminasa - + - + + 
galactoquinasa - + + - - 
hexosaminidasa + - - + - 

 
 
Lligament en humans 12.- Suposa que has seleccionat tres clons híbrids home-ratolí i has 
determinat els cromosomes humans presents en cadascun d’ells. Després analitza cada clon 
per a la presència o absència de determinats enzims humans (+ = presència d’un cromosoma 
humà o activitat enzimàtica). Basant-te en els resultats següents, indica la localització 
cromosòmica probable per als gens que codifiquen cada enzim. 
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 cromosomes humans 

clon 3 7 9 11 15 18 20 
X - + - + + - + 
Y + + - + - + - 
Z - + + - - + + 

 
 enzim 

clon A B C D E 
X + + - - + 
Y + - + + + 
Z - - + - + 

 
 
Lligament en humans 13.- Es van analitzar tres línies cel·lulars home-ratolí per determinar 
la presència (+) o absència (-) de cromosomes humans. Els resultats es mostren a continuació: 
 

  cromosomes humans 
línia cel·lular 1 2 3 4 5 6 7 8 

A + + + + - - - - 
B + + - - + + - - 
C + - + - + - + - 

 
En comprovar la presència de cinc enzims (α, β, γ, δ i ε) en cadascuna de les línies cel·lulars 
s’obtenen els següents resultats: 

- només hi ha activitat α a la línia C 
- l’activitat β està present en les tres línies 
- l’activitat γ només es troba a les colònies B i C 
- només la línia B presenta activitat δ 
- per a cap línia cel·lular es detecta l’activitat ε 

Què es pot dir sobre la localització dels gens responsables de cadascuna d’aquestes activitats 
enzimàtiques? 
 
 
Lligament en humans 14.- Considera el següent conjunt de línies cel·lulars híbrides home-
ratolí: 
 

 cromosomes humans 
línia cel·lular 1 2 6 9 12 13 17 21 X 

A + + - q - p + + + 
B + - p + - + + - - 
C - + + + p - + - + 
D + + - + + - q - + 
E p - + - q - + + q 
F - p - - q - + + p 
G q + - + + + + - - 
H + q + - - q + - + 

 
Cada línia cel·lular pot ser portadora d’un cromosoma intacte (+), de només el seu braç llarg 
(q), de només el seu braç curt (p), o pot mancar de dit cromosoma (-). Es va estudiar la 
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presència (+) o absència (-) dels següents enzims humans en les línies cel·lulars abans 
indicades: 
 

 línia cel·lular 
enzim A B C D E F G H 

sulfatasa esteròidea + - + + - + - + 
fosfoglucomutasa-3 - - + - + - - + 
esterasa D - + - - - - + + 
fosfofructoquinasa + - - - + + - - 
amilasa + + - + + - - + 
galactoquinasa + + + + + + + + 

 
Identifica el cromosoma portador de cada locus enzimàtic. Quan siga possible, identifica el 
braç cromosòmic. 
 
 
Lligament en humans 15.- S’obté una sèrie de colònies híbrides entre cèl·lules de ratolí i 
humanes que tenen tots els cromosomes del ratolí i retenen els següents cromosomes humans: 

 
Colònia 1: 2, 15, 22 
Colònia 2: 5, 7, 9, 15 
Colònia 3: 2, 10, 15, 20 
Colònia 4: 3, 8, 15, 17 
Colònia 5: 4, 10, 15, X 
Colònia 6: 1, 4, 9, 15 
 
Es determina bioquímicament que l’enzim A està present en totes les colònies, l’enzim B ho 
està només a la colònia 5, l’enzim C ho està a les colònies 3 i 5 i l’enzim D ho està a les 
colònies 5 i 6. Determina la localització cromosòmica dels gens per a aquests quatre enzims. 
 
 
Lligament en humans 16.- La taula d’hibridació de cèl·lules somàtiques de la figura mostra 
6 clons, en cadascun dels quals estan presents (+) o absents (-) determinats cromosomes 
humans. Es vol conèixer en quin cromosoma es localitza el gen les mutacions del qual són 
responsables d’una mena d’albinisme. S’ha extret DNA total de cada clon i, després de la seua 
digestió amb un enzim de restricció, s’ha hibridat amb un fragment del cDNA del gen de 
l’albinisme. En la taula s’indiquen els clons que donen senyal positiu d’hibridació per a dit 
fragment. Basant-te en aquesta informació, en quin cromosoma és més probable que estiga dit 
gen? 
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ELABORACIÓ DE MAPES DE RESTRICCIÓ 

 
 
Restricció 1.- El cromosoma lineal d'un fag de 22.5 kb es va sotmetre a digestions senzilles i 

dobles amb els següents enzims de restricció: EcoRI (E), BamHI (B), HindIII (H) i PstI 
(P). El mapa dels llocs de restricció es presenta en la següent figura: 

 
 

    E             P        B     H            E   H E B P           H       E   B 
 
 1.0            5.0                 2.0    2.0       3.0     1.2 0.8 * *    3.0         2.0  1.0   0.5   (kb) 
 
          0.5 0.5 
 
 Indica, després de les digestions senzilles i dobles amb els enzims de restricció 
indicats, les bandes que serien visibles en el gel en realitzar un Southern utilitzant com a 
sonda un fragment que cobreix la regió EcoRI-PstI de 3 kb. 
 
 
Restricció 2.- Es coneix un polimorfisme lligat al locus responsable de la malaltia de 
Huntington en el cromosoma 4 humà. Tal polimorfisme es caracteritza per la susceptibilitat a 
la digestió amb l'enzim HindIII, de manera que s'han descrit quatre al·lels diferents, sent un 
d'ells el més freqüent (al·lel 1). A partir de les dades dels fragments obtinguts de les 
digestions de DNA genòmic humà amb els enzims HindIII, EcoRI i PstI, transferits per la 
tècnica de Southern i hibridats independentment amb dues sondes (sonda A i sonda B), es 
poden obtenir els mapes de restricció corresponents a cadascun dels esmentats al·lels. 
 
a) Construeix el mapa de restricció de l'al·lel 1 considerant els resultats obtinguts amb cada 

una de les sondes per separat. Tingues en compte que ambdues sondes podran hibridar 
amb cert nombre de fragments comuns, els quals t'ajudaran a ordenar els diferents 
fragments en un mapa únic. 

 
SONDA A (fragment PstI de 2.6 kb) 
 
digestions senzilles        digestions dobles 
EcoRI:  9.3 kb      EcoRI/HindIII: 2.7 kb; 1.2 kb 
HindIII: 3.7 kb; 1.2 kb    EcoRI/PstI: 2.6 kb 
PstI: 2.6 kb      HindIII/PstI: 2.1 kb; 0.5 kb 
 
 
SONDA B (fragment EcoRI de 3 kb) 
 
EcoRI:  3.0 kb      EcoRI/HindIII: 2.0 kb; 1.0 kb 
HindIII: 17.5 kb; 3.7 kb    EcoRI/PstI: 3.0 kb 
PstI: 8.6 kb      HindIII/PstI: 7.0 kb; 1.6 kb 
 
 

b) Els altres al·lels (al·lels 2 a 4) mostren diferents patrons de restricció únicament per a 
l'enzim HindIII. Indica els mapes respectius, només per a aquest enzim, sabent que en 
hibridar amb la sonda B hem obtingut els següents resultats: 
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al·lel 2: 17.5 kb; 4.9 kb 
al·lel 3: 15.0 kb; 3.7 kb 
al·lel 4: 15.0 kb; 4.9 kb 
 

c) En digerir el DNA genòmic de 6 individus diferents amb l'enzim HindIII i hibridar-lo 
simultàniament amb les sondes A i B, obtenim els següents resultats: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Indica el genotip de cadascun d’ells. 
 
 
 
Restricció 3.- Mapa de restricció del gen de la β-globina de conill utilitzant la tècnica 
d'hibridació tipus Southern. 
 El DNA total de conill es va sotmetre a successives digestions senzilles i dobles amb 
diferents endonucleases de restricció (EcoRI, PstI, KpnI i BglII). Els productes resultants de 
les digestions es van córrer en gels d'agarosa per separar els fragments obtinguts en funció de 
la seua grandària. Després d'una transferència tipus Southern a un filtre, on es va fixar i es va 
hibridar amb una sonda radioactiva (un fragment BglII - BglII d'1,6 kb que conté part del gen 
de la β-globina de conill). Les grandàries dels fragments reconeguts per la sonda es van 
calcular per comparació amb una digestió control que genera fragments de grandària 
coneguda i els resultats obtinguts van ser els següents (Nota: els fragments menors de 150 pb, 
no va ser possible detectar-los): 
 

Digestions 
senzilles 

Grandària dels 
fragments (kb) 

Digestions 
dobles 

Grandària dels 
fragments (kb) 

EcoRI 
KpnI 
BglII 

2,6 i 0,8 
5,1 
1,6 

EcoRI + BglII 
KpnI + EcoRI 

1,5 
2,5 i 0,8 

 
a) A partir d’aquestes dades elabora el mapa dels llocs de restricció indicats de la regió del 
gen de la β-globina de conill. 
 
b) Es va utilitzar un enzim addicional (PstI) i s’obtingué la informació que es mostra a la 
següent taula. Amb aquestes dades, inclou al mapa els llocs de restricció per aquest nou 
enzim. 
 

Digestió 
senzilla 

Grandària dels 
fragments (kb) 

Digestions 
dobles 

Grandària dels 
fragments (kb) 

PstI 6,3 Eco RI + PstI 
PstI + KpnI 

1,3 i 0,8 
3,9 i 1,2 

 

 1    2  3  4  5  6   M 

  1     2    3   4   5    6       M 

17.5 
15.0 
 
 
 
 
4.9 
3.7 
1.2 
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Restricció 4.- Es pretén fer el mapa de restricció del gen X fent servir la tècnica d’hibridació 
tipus Southern. Per a això, disposem de dues sondes (A i B) de les quals se sap que hibriden 
en regions molt properes a aquest gen.  
 

a) Utilitzant tres enzims de restricció i la sonda A, es va obtenir la següent taula de 
resultats. Construeix el mapa de restricció corresponent per al gen X. 

SONDA A (fragment EcoRI de 2,2 kb)  
digestions senzilles        digestions dobles 
EcoRI:  2,2 kb      EcoRI/ BamHI: 1,1 kb 
BamHI: 4,6 kb; 1,2 kb    EcoRI/ HindIII: 2,2 kb 
HindIII: 6,7 kb      BamHI/ HindIII: 3,1 kb; 1,2 kb 
* No es detecten fragments < 150 pb 
 
b) A continuació, es va fer servir la sonda B en un nou experiment, els resultats del qual 

es mostren en aquesta segona taula. Construeix de nou el mapa de restricció 
corresponent.  

SONDA B (fragment HindIII de 1,6 kb) 
digestions senzilles        digestions dobles 
HindIII:  1,6 kb      HindIII/ XbaI: 1,5 kb 
XbaI: 2,8 kb; 1,5 kb   HindIII/ PstI: 1,6 kb 
PstI: 6,3 kb      XbaI/ PstI: 1,5 kb; 0,8 kb 
* No es detecten fragments < 150 pb 
 
c) Intenta fusionar els dos mapes de restricció obtinguts anteriorment en un únic mapa. Si 

consideres que no és possible, indica per què i explica breument quina informació 
addicional seria necessària per a poder fer-ho. 

 
 

Restricció 5.- Un fragment de 2.5 kb, producte de la digestió amb l'enzim A, s'utilitza com a 
sonda per caracteritzar una regió genòmica determinada, en concret per elaborar un mapa de 
restricció de la mateixa. Per a això es van efectuar una sèrie de digestions enzimàtiques 
senzilles i dobles, es van separar els fragments obtinguts per mitjà d'electroforesi i, 
posteriorment, es va transferir el DNA a un filtre de niló i es va hibridar amb el fragment de 
2.5 kb. El resultant es presenta se la següent taula: 
 
 

DIGESTIÓ 
(enzims utilitzats) 

PRODUCTES DETECTATS 
(en quilobases) 

A 2.5 
B 1.8, 2.2 
C 4.0 

A+B 1.0, 1.5 
A+C 2.5 
B+C 1.5, 2.2 

 
a) Construeix el mapa resultant. 
b) Si s'utilitza un quart enzim, D, s'obtenen els següents resultats: 
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DIGESTIÓ 
(enzims utilitzats) 

PRODUCTES DETECTATS 
(en quilobases) 

D 0.4, 2.0, 3.6 
A+D 0.4, 0.5, 1.6 
B+D 0.4, 0.6, 1.2, 1.8 
C+D 0.4, 1.5, 2.1 

 
Situa al mapa anterior els punts de tall produïts per l'enzim D. 
 
 
 
Restricció 6.- En la flor de la Mirabilis jalapa (dom pedrer) s'ha caracteritzat, per mitjà de 
RFLPs, un dels gens implicats en la ruta de biosíntesi del pigment de la corol·la, el gen red 
(R). En aquesta planta, el color de la flor presenta una herència intermèdia. El mapa de 
restricció de l'al·lel R és el següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 Per caracteritzar l'al·lel r, es va extraure DNA genòmic de plantes de flor roja, rosa i 
blanca. Després de digestió amb els enzims de restricció EcoRI, HindIII i la doble digestió 
EcoRI + HindIII, es va realitzar una electroforesi en gel d'agarosa d'alta resolució, 
transferència a membrana de niló i hibridació per mitjà de la tècnica de Southern. Per detectar 
els fragments es van utilitzar conjuntament dues sondes: i) sonda A, fragment HE de 1.0 kb; 
ii) sonda B, fragment EE de 1.5 kb. Els resultats obtinguts després de la detecció van ser: 
 
 RR Rr rr 
EcoRI 1.5, 1.2 1.5, 1.25, 1.2 1.25, 1.2 
HindIII 1.75, 0.95, 0.3 1.75, 0.95, 0.3, 0.05 1.75, 0.95, 0.05 
EcoRI + HindIII 1.0, 0.65, 0.55, 0.3 1.0, 0.65, 0.55, 0.3, 0.05 1.0, 0.65, 0.55, 0.05 

NOTA: La grandària dels fragments es mostra en quilobases. 
 
Qüestions: 
a) Dibuixa el mapa per a l'al·lel r. 
b) Quins resultats obtindries si només utilitzares la sonda A amb les tres plantes? Què 
podries concloure?  
 
 
 

Restricció 7.- Tenim un fragment de DNA de Drosophila de 8.7 kb clonat en el lloc XbaI del 
plasmidi pUC18 (2.7 kb), i volem saber el seu mapa de restricció. Per a això vam utilitzar les 
digestions simples i dobles amb altres dos enzims, EcoRI i HindIII que també tallen al lloc de 
clonatge múltiple de pUC18. Les mides en quilobases dels fragments obtinguts en aquestes 
digestions són les següents: 
 
  

A B 



 56 

  EcoRI  HindIII EcoRI+HindIII 
 
    8.5    4.7   4.5 
    2.9    4.4   2.7 
      2.3   2.3 

1.7 
0.2 

 
a) Construeix el mapa de restricció del DNA plasmídic recombinant.  
b) Calcula la mida dels fragments de restricció obtinguts en les digestions dobles 

EcoRI/XbaI i HindIII/XbaI. 
c) Es transfereix el DNA, sotmès a restricció, a un filtre per mitjà de la tècnica de 

Southern blot, i s'utilitza com a sonda el fragment EcoRI de 2.9 kb. Quins fragments 
hibridaran amb les següents digestions: EcoRI, HindIII, EcoRI/HindIII, EcoRI/XbaI i 
HindIII/XbaI? 

 
 
Restricció 8.- Volem obtenir el mapa de restricció d'un plasmidi de 2.7 kb que porta inserit un 
fragment de 8.3 kb. Vam realitzar digestions simples i dobles amb tres enzims de restricció 
(A, B i C) i vam obtenir els següents fragments (en kb): 
 

Enzims A B C A+B A+C B+C 
 6.8* 5.3 8.2* 4.1 4.2 5.2* 
 4.2 5.2* 2.8 2.7* 2.8 2.8 
    2.5 2.7* 2.5 
  0.5  1.2 1.3 0.5 
    0.5   

 
NOTA: Per facilitar l'elaboració del mapa s'han indicat amb un * el fragment que, en cada 
digestió, conté el vector de 2.7 kb. 
 
 
Restricció 9.- Un fragment de DNA de ratolí té extrems enganxosos EcoRI i conté el gen M. 
Aquest fragment de 8 kb s'insereix en el plasmidi bacterià pBR322, en el lloc EcoRI. El 
plasmidi recombinant se sotmet a restricció amb els enzims EcoRI, BamHI i la doble digestió 
EcoRI + BamHI. L'anàlisi dels fragments de restricció per mitjà d'electroforesi en gel 
d'agarosa dóna el següent resultat: 
 

EcoRI BamHI EcoRI + BamHI 
8 kb 
6 kb 

5.5 kb 
4.5 kb 
4.0 kb 

4.0 kb 
3.5 kb 
3.0 kb 
2.5 kb 
1.0 kb 

 
a) Construeix el mapa de restricció del plasmidi i l'insert que conté el gen M de ratolí. 
 
b) Es transfereix el DNA sotmès a restricció per mitjà de la tècnica de Southern i s’hibrida 
amb el plasmidi pBR322. Quins fragments procedents de la doble digestió EcoRI + BamHI, 
hibridaran? 
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Restricció 10.- a) Elabora el mapa de restricció del DNA mitocondrial de Drosophila 
melanogaster a partir de les dades que es presenten en el següent gel d'agarosa. 
 
                     H                 H/E                  E                      P                   P/H                          P/E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tingues en compte que el mètode d'extracció utilitzat permet la detecció de totes les bandes 
de la molècula de DNA mitocondrial i recorda que el DNA mitocondrial és circular. 
b) Dibuixa un gel amb les bandes que es veurien si, després de transferir el gel anterior a un 
filtre per mitjà de la tècnica de Southern, hibridàrem aquest filtre amb una sonda corresponent 
al fragment E/H d'1 kb. 
c) I si la sonda utilitzada fóra el fragment H de 3 kb? 
 
 
 
Restricció 11.- a) Elabora el mapa de restricció del DNA mitocondrial d’Apis melifera a 
partir dels resultats de las digestions simples i dobles que s’indiquen a continuació: 
 

DIGESTIÓ FRAGMENTS (en kb) 
EcoRI 8,5  
HindIII 14,0 + 3,0 
PstI 14,5 + 2,5 
HindIII + EcoRI  7,5 + 6,5 + 2,0 + 1,0 
HindIII + PstI 7,0 + 4,5 + 3,0 + 2,5 
EcoRI + PstI  8,5 + 5,5 + 2,5 +0,5 

 
Tingues en compte que el mètode d’extracció utilitzat permet la detecció de totes les bandes 
de la molècula de DNA mitocondrial i recorda que el DNA mitocondrial és circular. 
 
b) Dibuixa un gel amb les bandes que es veurien producte de les digestions anteriors (indicant 
la seua grandària) i les que s’observarien si, després de transferir el gel anterior a un filtre 
mitjançant la tècnica de Southern, hibridàrem aquest filtre amb una sonda corresponent al 
fragment PstI de 2,5 kb.  
 
c) I si la sonda utilitzada fóra el fragment HindIII de 3,0 kilobases? 
 
 
 
 

13 

3 

13 

2 

1 

16 

8 
6.8 
6.2 

1.8 
1.2 

8 
7.8 

0.2 

H = HindIII 
 
 E = EcoRI 
 
 P = PstI 
 
 H/E = doble digestió 
 
 P/E = doble digestió 
 
 P/H = doble digestió 
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Restricció 12.- La mosca caribenya de la fruita, Anastrepha suspensa, és una plaga habitual 
dels cítrics i una manera d’identificar l’origen de la infestació és mitjançant la diferenciació 
d’haplotips en el DNA mitocondrial. Per això s’ha analitzat recentment el DNA mitocondrial 
de dues poblacions de mosques i s’ha digerit amb diferents enzims de restricció, i es van 
obtenir els següents resultats: 
 
Població de Miami: 

Enzim Fragments Enzims Fragments 
Eco RI (E) 3.9, 12.7 E + H 1.5, 0.6, 1, 0.8, 8.7, 4 
Hae III (H) 0.6 , 1,  9.5, 5.5 E + D 3.9, 8.3, 1.2, 3.2 
Hin dIII (D) 1.2, 15.4 E + V 12.7, 2.8, 1.1 
Eco RV (V) 16.6 H + V 0.6, 0.7, 0.3, 9.5, 5.5  
  D + V 1.2, 9.4, 6 

 
Població de Granville: 

Enzim Fragments Enzims Fragments 
Eco RI (E) 3.9, 12.7 E + H 1.5, 1.6, 0.8, 8.7, 4 
Hae III (H) 1.6,  9.5, 5.5 E + D 3.9, 8.3, 1.2, 3.2 
Hin dIII (D) 1.2, 15.4 E + V 12.7, 2.8, 1.1 
Eco RV (V) 16.6 H + V 1.3, 0.3, 9.5, 5.5  
  D + V 1.2, 9.4, 6 

 
a) Construeix el mapa de restricció corresponent als dos haplotips. 
b) Trobes cap polimorfisme entre les dues poblacions? 
c) Suposa que un camp de cítrics ha sigut infestat per una d’aquestes dues poblacions de 

mosques i vols determinar per quina. Quins passos seguiries? Se t’acudeix alguna 
manera d’abreviar el procés fent ús de la PCR? 

 
 
 
Restricció 13.- Tenim un fragment de DNA de Drosophila de 9.3 kb clonat al lloc XbaI del 
plasmidi pUC18 (2.7 kb) i volem saber el seu mapa de restricció. Per això utilitzem les 
digestions senzilles i dobles amb altres dos enzims, EcoRI i HindIII que també tallen al lloc de 
clonació múltiple de pUC18. Les mides en quilobases dels fragments obtinguts en aquestes 
digestions són les següents: 
     EcoRI  HindIII EcoRI+HindIII 

  7.3    5   4.5 
       3.7    4.5   2.7 

  1    2.5   2.3 
   1 
   0.5 

a) Construeix el mapa de restricció del DNA plasmídic recombinant. 
b) Quins fragments donarien les digestions dobles EcoRI / XbaI  i HindIII / XbaI? 
c) Es transfereix el DNA sotmès a restricció a un filtre mitjançant la tècnica de Southern, 

i s’utilitza com a sonda el fragment EcoRI de 3.7 kb. Quins fragments hibridaran en 
les següents digestions: EcoRI, HindIII, EcoRI/HindIII, EcoRI/XbaI i HindIII/XbaI? 
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LLIGAMENTO D’UN FENOTIP  
A UN MARCADOR MOLECULAR 

 
Llig. M. Mol. 1. 
S’ha d’analitzar la segregació de cada marcador amb la mutació aba per separat. 
 
Entre aba i el marcador de 2.0 kb s’observa una segregació independent (cada classe 
fenotípica representa aproximadament un 25% del total de la descendència), de manera que la 
freqüència de recombinants és de 0,50. Per tant no es troben lligats i no pot utilitzar-se com a 
marcador associat. 
 
Entre aba i el marcador de 0.6 kb s’observa que les quatre classes fenotípiques de la 
descendència no són equivalents, sent molt més abundants els individus corresponents a les 
classes fenotípiques parentals. És evident que hi ha lligament entre els dos parells gènics i la 
freqüència de recombinació present és de 0,0556, és a dir, la distància entre aba i el marcador 
de 0.6 kb és de 5,56 cM. 
 
 
Llig. M. Mol. 2.  
A partir dels resultats fenotípics de la segregació sembla evident que hi ha lligament entre 
alguns dels marcadors (no 1:1:1:1:1:1:1:1). 
 
S’ha de veure quines parelles estan lligades. Per a això s’han de reagrupar les dades per 
parelles i provar si segreguen independentment (1:1:1:1): 
 
ndt+  amb banda de 3.1  valor χ : 0.735 
ndt+  amb banda d’1.0  valor χ : 555.06 
banda de 3.1  amb banda d’1.0 valor χ : 0.330 
 
Per a tres graus de llibertat i un nivell de significació del 0.05, el valor de χ és 7.82, per tant, 
ndt i el marcador d’1.0 kb estan lligats i segreguen de manera independent respecte de la 
banda de 3.1 kb. 
 
Segons l’explicació anterior, els individus recombinants produïts a l’encreuament prova seran 
els que presenten els fenotips: 
 
genitàlia anormal i banda d’1.0 kb  258 
genitàlia normal i sense banda d’1.0 kb  271 
 
La freqüència de recombinants serà (529 / 2150): 0.246 
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Llig. M. Mol. 3.  
 
a) 
encreuaments amb la mutació Taylor (t) 
 

♀♀  
t
t     x     ♂♂ +

+

t
t

     

     ↓ 

    F1      
t
t +

     x     
t
t      

  ↓ 

½  
t
t +

 :  ½  
t
t   

 
 
 

 
encreuament entre Taylor i el marcador 
 

♀♀  
φ
φ

t
t     x     ♂♂ 

Mt
Mt

+

+

     

          ↓ 

 F1 
Mt

t
+

φ    x   
φ
φ

t
t  

         ↓ 
   

t+ M 762 
t   φ 764 
t  M 246 
t+ φ 228 

b) No està lligada al cromosoma sexual i sí que està lligada al marcador. 
c) La mutació Taylor és recessiva mentre que el marcador molecular és dominant. 
d) Sí, estan lligats;  r = 0.237; una distància de 23,7 cM. 
e) L’aparició de femelles d’ulls rojos i mascles d’ulls blaus a l’F1 ens indica que la mutació 
Newman es troba localitzada en el cromosoma X. 
f) La banda d’1.5 kb es troba associada a la part diferencial del cromosoma Y, per la qual cosa 
només s’amplifica en mascles. 
g) No pot ser utilitzada ja que no existeix lligament entre la banda i el gen d’interès. 
 
 
 
Llig. M. Mol. 4.  
a) Faria un encreuament entre individus de l’F1 per tal de veure el tipus de segregació 
(independent o lligada) a l’F2. 
 
b) La banda de 800 pb. El doble heterozigot presenta l’al·lel mutant hb i l’al·lel d’absència 
d’amplificat en fase d’acoblament. El mateix individu hb és també homozigot per l’absència 
d’amplificat i, per tant, pot fer-se l’encreuament prova per detectar fàcilment els 
recombinants. Podrem utilitzar aquest marcador. 
 
Si haguéssim triat la banda de 600 pb, el doble heterozigot presenta l’al·lel mutant hb i l’al·lel 
d’absència d’amplificat en fase de repulsió. No es disposa del doble recessiu per fer 
l’encreuament prova que ens permetria detectar fàcilment els recombinants. L’encreuament 
d’F1 amb F1 no seria discriminant ja que els mascles no recombinen. No s’hauria d’utilitzar 
aquest marcador. 
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c)  
Fenotip Genotip Nombre 

d’individus 

normal i banda de 800 
φhb

hb 800+

 196.5 (37,5%) 

humpback i sense banda 
φ
φ

hb
hb

 196.5 (37,5%) 

normal i sense banda 
φ
φ

hb
hb+

 65.5 (12,5%) 

humpback i banda de 800 
φhb

hb 800
 65.5 (12,5%) 

 
d) El 25% de cada classe. 
e) No l’elegim perquè no disposem de la soca doble recessiva per poder fer l’encreuament 
prova. Podria determinar la distància sintetitzant la soca per a l’encreuament prova. 
f) No afectaria els resultats en res. 
 
 
 
Llig. M. Mol. 5.  
a) Possiblement la banda de 800 pb. És dominant 
b) carR5 és recessiva 
c)  
 

Fenotip F2 
Ind. observats  
en els tres gels 

Groc i banda de 800 12 
Roig i absència de banda (φ) 15 
Groc i absència de banda (φ) 6 
Roig i banda de 800 3 
    
Nota: Rebutgem independència  (χ2= 11.75) 

Freqüència de recombinació:  r = 
36
9  =  0.25 

d) No, perquè es presenta en tots els individus analitzats. No presenta polimorfisme. 
e) carR+ : groc 

carR5: roig 
 
PA PR F1 F2-3 F2-4 F2-7 F2-12 

800
800

+

+

carR
carR

 
φ
φ

5
5

carR
carR

 
φ5

800
carR

carR +

 
φ
φ

5
5

carR
carR

 φ5
8005

carR
carR  

φ5
800

carR
carR +

 
φ
φ

5carR
carR +
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Llig. M. Mol. 6.  
a) Perquè els fragments de 500 i 700 pb són al·lèlics. Per aquest motiu els individus de la soca 
+/+ són (i) homozigots per al fragment de 700, (ii) homozigots per al fragment de 500 o (iii) 
heterozigots per als fragments de 700 i 500 pb. 
b)  
+/+ (1) +/+ (2) +/+ (3) li/li F1 (1) F1(2) 

700
700

+

+

li
li

 
500
500

+

+

li
li

 
700
500

+

+

li
li

 
φ
φ

li
li

 
φli

li 700+

 
φli

li 500+

 

 
c) Sí, perquè els individus F1 són heterozigots per al gen li i la presència de fragment 
(independentment de la seva mida), i per tant, en encreuar-los amb individus de la soca li/li 
podrem discriminar la proporció de recombinants en la descendència. 
d)  F1 x li/li 
 

φli
li 500/700+

   x   
φ
φ

li
li

 

e)  
Fenotip Genotip Nombre d’individus 

normals amb fragment 

φli
li 500/700+

 392,7 [ (924 x 0.85) / 2] 

groc verdós sense fragment 

φ
φ

li
li

 392,7 

normals sense fragment 

φ
φ

li
li +

 69,3 

groc verdós amb fragment 
φli

li 500/700  69,3 

 
 
Llig. M. Mol. 7.  
a) En principi els dos fragments amplificats (de 700 i 500 pb) semblen lligats al gen que 
confereix la resistència, en concret a l’al·lel (+) que confereix la susceptibilitat, ja que la 
proporció d’individus de genotips parentals és molt superior a la d’individus de genotips no 
parentals (recombinants) com pot apreciar-se en l’agrupació de dades realitzada per calcular 
les distàncies entre els marcadors i el gen (apartat b).  
b)  
 
r     NO 700 4646 
+        700 4654 
r         700 353 
+    NO 700 347 
 
distància (r, 700) = 7 u.m. 
 
 

 
r     NO 500 4005 
+        500 4005 
r         500 994 
+    NO 500 996 
 
distància (r, 500) = 19,9 u.m. 
 

Nota: També es pot treballar considerant els 3 gens lligats, de la mateixa manera que als 
mapes de tres punts.
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c)    
NO 500     NO 700 4247 
   500             700 4253 
   500         NO 700 746 
NO 500         700 754 
 
 Distància (500, 700) = 15 u.m. 
 
d) Faria servir el fragment de 700 pb, ja que es troba més pròxim al gen de la resistència. 
 
 
Llig. M. Mol. 8.  
a) És recessiu pels fenotips dels individus que s’encreuen. 
b) Comparant el nombre d’individus de l’F1 que són sensibles i mostren cadascun dels 
marcadors, amb els que són resistents i els porten, es veu que n’hi ha moltíssims més dels 
primers per a tots els marcadors. La mateixa discrepància s’observa en comparar l’absència de 
marcadors entre els insectes resistents i els sensibles. Per tant, cap dels marcadors segrega 
independentment del gen de la resistència. 
 
Distància (nsd-1 – 18R) = 9,25 u.m. 
Distància (nsd-1 – 7R) = 3 u.m. 
Distància (nsd-1 – 244R) = 7,25 u.m. 
 
c) Per això hem de determinar la distància entre els marcadors: 
 
Distància (18R – 7R) = 12,25 u.m. 
Distància (18R – 244R) = 16,5 u.m. 
Distància (7R – 244R) = 4,25 u.m. 
 
L’ordre dels 4 loci seria:  18R – nsd-1 – 7R – 244R 
 
 
Llig. M. Mol. 9.  
a) La banda de 600 pb per a l’encebador A i la de 500 pb per a l’encebador B, perquè només 
apareixen en un parental (i en l’F1 per ser marcadors dominants). 
 
b) La banda apropiada seria la de 500 pb perquè la seua segregació no és independent del 
locus v, a diferència de la banda de 600 pb, que sí que ho és: 
 
Segregació 1:1:1:1 entre v i banda de 600     χ2 : 0,60  No es rebutja 
Segregació 1:1:1:1 entre v i banda de 500   χ2 : 44,79  Es rebutja 
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SEGREGACIÓ I MAPES PER RECOMBINACIÓ  
EN HAPLOIDES 

 
Haploides 1. 

a. DP: 1, 2, 6, 8, 10, 11;   DNP: 9;   TT: 3, 4, 7; ascs inclassificables: 5, 12. 
b. Sí, DP >> DNP 
c. A una distància de 25 u.m. 

 
 
Haploides 2. 

a. SPD: 1,4, 5, 6, 8, 9, 11;   SSD: 2, 7, 10;   ascs inclassificables: 3, 12. 
b. La distància entre el locus f i el seu centròmer és de 15 u.m. 

 
 
Haploides 3. 
a b x a+ b+  → a b / a+ b+ , que llavors experimenta la meiosi. Dotze unitats de mapa impliquen 
DNP + (1/2) TT = 12% del total d’ascs. 
 
 
Haploides 4. 
a x a+  → a/a+ , que llavors experimenta la meiosi. Dotze unitats de mapa impliquen que els 
patrons SSD representen un 24% del total d’ascs. 
 
 
Haploides 5. 
La millor estima de primer ordre és que els loci a i b estan en costats oposats del mateix 
centròmer. El locus a està a 5,5 u.m. del seu centròmer i el locus b a 10,5 u.m. del seu. 
 
 
Haploides 6. 

a. Sí, DP >> DNP 
b. a està a 2,5 u.m. del centròmer; b està a 7,5 u.m. del centròmer 

 
 
Haploides 7. 

a. b, c i d estan lligats; a no. 
b. La distància entre el locus a i el seu centròmer és de 6,5 u.m. 

La distància entre el locus b i el seu centròmer és de 3,25 u.m. 
La distància entre el locus c i el seu centròmer és de 13 u.m. 
La distància entre el locus d i el seu centròmer és de 20,5 u.m. 
 

c.  
 
 
 
 
 
 
 

  

c              b                     d  
                   3,25 cM 

  15,5 cM                  20,5 cM 

         17 cM  

28 cM 

       a  
 
6,5 cM 



7 
 

Haploides 8. En medi mínim només han pogut créixer les espores ++. Estan lligats els dos 
loci perquè el nombre d’espores recombinants és de 25, molt diferent de ¼ x 400. Per tant, el 
nombre d’espores de fenotip - - deuria de ser també del voltant de 25. Per tant, el nombre 
estimat d’espores recombinants seria del voltant de 50, que dividit pel total (400) donaria una 
distància estimada de 12,5 u.m. 
 
 
Haploides 9. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Haploides 10. 

a) 1 i 4 = DNP 
2, 5 i 7 = Tetratipus 
3 i 6 = DP 

b) Sí que estan lligats, perquè DP >> DNP 
c) Dc-d = 19,6 u.m. 
d) Dc-ctr = 7,25 u.m.               Dd-ctr = 15,9 u.m. 
e)  

 
 
 
 
 
 

f) Mitjançant un doble entrecreuament ocorregut entre c i el centròmer en un parell de 
cromàtides i entre el centròmer i d en l’altre parell. 

 
 
  

pab    pk       ad 

  28,0 cM  

23,1 cM                   5,9 cM     7,0 cM 

31,2 cM 

c                                                     d 

  7,25 cM                              15,9 cM 

19,6 cM 



8 
 

COMPLEMENTACIÓ I CARTOGRAFIA PER DELECIONS 
 
Compl. i Del. 1. 
 
 8 9 10 11 12 13 14 15 
Df(9-12)      
Df(11-13)       
Df(14-15)        
Df(8-10)       
curt 1        
curt 2        
curt 3         
curt 4        
curt 5        
 
a) Quatre grups de complementació 
 [1,4] , [2] , [3] i [5]  
b) La possible localització dels diferents mutants es troba indicada en la taula 
c) 
Genotip Fenotip 
curt1 / Df(11-15) curt 
curt2 / Df(10-12) curt  
Df(8-15) / Df(8-10) letal 
Df(8-10) / Df(11-13) normal 
curt2 / Df(9-11) curt si en 11, normal si en 12 
 
 
Compl. i Del. 2. 
a) 
  a b c d e Df(2)1 Df(2)2 Df(2)3 

a 0 + 0 0 + 0 0 + 
b  0 + + + 0 0 + 
c   0 0 + 0 0 + 
d    0 + 0 0 + 
e     0 + + 0 

  0: NO recupera el fenotip normal 
  +: recupera el fenotip normal 
 
b) Existeixen tres grups de complementació:   [a,c,d] , [b] i [e] 
 
c)                    |        A     |      B    |    C   |         D        |           E     | 
 
Df(2)1   
Df(2)2 
Df(2)3 
 

    [a,c,d]                           [e] 
      [b]   
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d)  
Encreuament FENOTIPS F1 Encreuament  FENOTIPS F1 
a/CyO x d/CyO 17% potes malformades : 

83% ales corbades 
  

b/CyO x d/CyO 35% salvatge: 
65% ales corbades 

d/CyO x Df(2)1/CyO 15% potes malformades:  
85% ales corbades 

c/CyO x d/CyO 20% potes malformades: 
80% ales corbades 

d/CyO x Df(2)2/CyO 17% potes malformades: 
83% ales corbades 

d/CyO x d/CyO 33% potes malformades: 
67% ales corbades 

d/CyO x Df(2)3/CyO 34% salvatge: 
66% ales corbades 

d/CyO x e/CyO 33% salvatge: 
67% ales corbades 

  

 
Als encreuaments a x d i c x d es presenta un fenotip no normal, la qual cosa indica que es 
tracta d’al·lels del mateix gen (com ja sabíem). No es produeix la segregació esperada 1/3 
normal : 2/3 ales corbades perquè l’al·lel d presenta problemes de viabilitat (provoca cert grau 
de letalitat) tant a les combinacions d/a i d/c com quan es presenta en hemozigosi [d/Df(2)1 i 
d/Df(2)2]. 
 
 
Compl. i Del. 3. 
 
 37C 

1   2   3   4   5  6  7  8  9 
37D 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 
37E 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Def A                            
Def B                            
Def C                            
Def D                            
Def E                            
Mutants letals: 8 9 1 2 

10 
3 7 6 .../... 5 4 

 
 
Compl. i Del. 4. 
 
  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 
def (7-12)        
def (9-14)        
def (10-13)          
def (14-16)           
def (7-16)    
blanc 1           
blanc 2            
blanc 3            
blanc 4            
groc           
 

a) N’hi ha tres cistrons. 
b) Localitzats sobre l’esquema anterior. 
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c) Blanc 5 està en una regió no inclosa en cap deleció. 
d) S’hauria de fer una prova d’al·lelisme amb les mutacions blanc que podrien estar a la 

regió 15, com són: blanc 2 i blanc 4 (les dues pertanyen al mateix cistró). Prèviament 
podríem comprovar que realment es troba a la regió 15 encreuant el citat mutant amb 
els mutants portadors de delecions que serveixen per discriminar la regió 15, com 
poden ser del(9-14) (que donaria fenotip normal) i del(14-16) (que donaria fenotip 
blanc). D’aquesta manera el localitzaríem a les regions 15 o 16. 
 
 

Compl. i Del. 5. 
a) N’hi ha tres grups de complementació [a1, a2] , [a3] i [a4], i una deleció Df(a5). 
b) a5 és una deleció que afecta a1, a2 i a3, per tant pot ser que afecte les regions 7 i 8. 
c) 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Df(1-11)    
Df(9-11)            
Df(1-6)         
Df(1-4)           

a1             
a2             
a3             
a4            
a5           

 
d) Df(a5)/Df (5-7) serà letal ja que comparteixen regions comunes. 
 
 
Compl. i Del. 6. 
a) És al·lel de les mutacions 3 i 4 ja que la descendència híbrida corresponent presenta un 
fenotip no normal, la qual cosa indica l’absència de complementació (existeix relació 
al·lèlica). 
 
b)  
 mutant 1 mutant 2 mutant 3 mutant 4 
mutant 1 0 ¿? + + 
mutant 2 xxxxxxx 0 + + 
mutant 3 xxxxxxx xxxxxxx 0 0 
mutant 4 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 0 
 
La relació entre els mutants 1 i 2 no té per què ser necessàriament coneguda (el fet que no 
siguen al·lels de la mutació obs no implica que siguen al·lels entre ells). 
 
 
Compl. i Del. 7. 
a) N’hi ha quatre grups de complementació  

[m1, m4] 
 [m2] 
 [m3] 
 [m5] 
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 i una deleció [m6] que abraça la regió on es troben els tres primers grups de 
complementació. 
 
b) 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Df(1-3)           
Df(2-5)          
Df(4-7)          
Df(6-9)          
Df(1-10)    
m1 y m4             
m2             
m3            
m5             
m6         
m2 es localitza a la regió gènica situada entre el final de la deleció Df(2-5) i el començament 
de la deleció Df(6-9). 
 
c) m6 és una deleció que va des d’algun punt pertanyent a la regió 1 fins a un punt situat a 
prop del començament de la deleció Df(6-9). 
 
d) El resultat de l’encreuament entre m6 i 
Df(1-3) serà un 100% de mosques amb les 
ales corbades. 

 
 
m6     X Df (1-3) 
C                 C 

                 ↓ 
m6     +      Df (1-3)  
C       C 

El resultat de l’encreuament entre m6 i 
Df(6-9) serà un 66% de mosques amb les 
ales corbades i un 33% de mosques amb 
ales normals. 
 
       m6                 X                  Df (6-9) 
        C                               C 
                   ↓ 

m6  +     Df (6-9) +     m6 
C  C       Df (6-9) 
 

Compl. i Del. 8. 
a i b) 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
del. A          
del. B              
del. C              
del. D         
del. E             
del. F             
del. G            
  

             3             1         5                 2              6 
                            7         8        
                        ………4…. 

 
c) N’hi ha cinc grups de complementació: 

[m1, m7] 
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 [m2] 
 [m3] 
 [m5, m8] 
 [m6] 
La mutació m4 és una deleció parcialment imbricada amb les delecions F i G que 
comprèn les mutacions 1, 5, 7 i 8. 
 
d) S’obtindrien els següents resultats de complementació: 
 
 del. A del. B del. C del. D del. E del. F del. G 
mx (1) + + + 0 + + + 
my (10) 0 + + + 0 + + 
 
 
 
Compl. i Del. 9. 
a)      D    E 

                    |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  ||  1  |  2  |  3  |  4  | 
 
D1 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
 

b) N’hi ha 7 grups; les mutacions a i g pertanyen al mateix. 
c) a/g en D2-3; b en E1; c en D6; d en D9; e en D7; h en D10, i f pot localitzar-se tant 
en D1 com en D4. 
d) Primer l’encreuaria amb la a (o la g) i la f, per veure si és una mutació al·lèlica 
d’aquests dos loci. Si fos que no, llavors l’encreuaria amb les delecions D1, D2, D4 i D6 
per poder-la localitzar al mapa. 
 
 
Compl. i Del. 10. 

a) 3 grups de complementació: resist1 i resist5; resist2 i resist4, i resist3. 
b)  

                    |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  | 
 
Df(7-12)   
Df(9-14) 
Df(10-13) 
Df(14-16) 
 

c)                              resist3         resist1/5                resist2/4 
 

d) Amb les soques Df(7-12), Df(9-15) i resist3. 
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Compl. i Del. 11 
a) La mutació ELS-25 és dominant. 
b) 4 (o 5, si la mutació ELS-25 estiguera en un grup de complementació diferent). 

Els grups són: ELS-3/ELS-32, ELS-10, ELS-17 i ELS-22. 
c)  

                    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    | 
 
Df(5-8) 
Df(7-9) 
Df(10-11) 
Df(4-6) 
 
                         ELS-22                              ELS-3/32       ELS-10 
 
ELS-17 està en un altre cromosoma i ELS-25 no es pot analitzar per aquest 
mètode per ser dominant. 
 

d) ELS-22/Df(9-11): verd         ELS-25/Df(6-9): roig        ELS-32/Df(9-11): verd 
 
 

 
Compl. i Del. 12.  
SEMAF en 5p15.2 
CTNND2 en 5p15.1 o en l’extrem superior de la banda 14. 
 
 
 
Compl. i Del. 13.  

 
Podem proposar l’existència de 3 loci AZF tenint en compte les regions delecionades 
comunes en els 10 pacients afectats d’infertilitat.  
Aquells que tinguen delecionats un nombre més alt de loci AZF, deurien presentar a 
priori un fenotip més greu (p. ex. casos d’azoospèrmia o absència d’espermatozoides). 
Serien els pacients P9 (tres loci delecionats) i P3 (dos loci). 
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Compl. i Del. 14.  
Banda 17p11.2 
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IDENTITAT GENÈTICA 
 
 
Identitat 1. 
 
a) IA = p  = 0.35                                (p + q + r)2 =    p2  + q2  + r2  +  2pq  + 2pr  +  2qr 
    IB = q  = 0.10                                                        
    I0 = r   = 0.55                                                       IAIA      IBIB    I0I0       IAIB     IAI0     IBI0 
 

P(grup B) = P (IBIB) + P (IBI0) = q2  + 2qr = (0.10)2 + 2(0.10 x 0.55) = 0.12 
 
b)  P (A1A1) = (0.1)2 = 0.01 
     P (B1B3) = 2(0.2 x 0.1) = 0.04 
     P (C1C2) = 2(0.2 x 0.2) = 0.08 
 
P (genotip A1A1B1B3C1C2) = 0.01 x 0.04 x 0.08 = 3.2 x 10-5 
 
La probabilitat que un individu del grup B tinga el genotip A1A1B1B3C1C2 serà el 
producte de les seves probabilitats: 
  
  P = 0.12 x 3.2 x 10-5 = 3.84 x 10-6 
 
c) La raó bayesiana de probabilitat serà: 
 
          P (E/C)                1 

L=                    =                    =  260.416, 67                     
                     P(E/C’)        3.84 x 10-6 
 
 
 
Identitat 2. 

 
a) Sense tenir en compte els 5 jugadors que no s’han fet la prova, el jugador 9 és 

l’únic sospitós. 
La probabilitat d’observar el genotip A1A2B1B2 en la població és 0.0006 i, per 
tant, per a dit jugador: 
 

                    P (E/C)                  1 
L=                    =                    = 1.666,67                        

                   P(E/C’)              0.0006 
 
En aquest cas, és 1.666 vegades més probable l’evidència si el sospitós és culpable que 
si el culpable no és ell sinó una altra persona. 
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b) Els jugadors 2 i 6 podrien ser els 2 jugadors estrangers ja que tenen els genotips 
més rars (d’acord amb les freqüències dels al·lels en la població espanyola). 
 

 Genotips 
(A) 

Probabilitat 
(genotip A) 

Genotips 
(B) 

Probabilitat 
(genotip B) 

Probabilitat total 

C A1A2 2(0.3x0.25)= 0.15 B1B2 2(0.02x0.1)= 0.004 0.15x0.004=0.0006 
1 A1A2 2(0.3x0.25)= 0.15 B3B4 2(0.6x0.2)= 0.24 0.036 
2 A3A4 2(0.03x0.02)= 0.0012 B5B6 2(0.05x0.03)= 0.003 0.0000036 
3 A5A6 2(0.3x0.1)= 0.06 B3B4 2(0.6x0.2)= 0.24 0.0144 
4 A1A2 2(0.3x0.25)= 0.15 B3B3 (0.6)2= 0.36 0.054 
5 A1A4 2(0.3x0.02)= 0.12 B3B2 2(0.6x0.1)= 0.12 0.00144 
6 A4A6 2(0.02x0.1)= 0.004 B1B6 2(0.02x0.03)= 0.0012 0.0000048 
7 A1A6 2(0.3x0.1= 0.06 B3B5 2(0.6x0.05)= 0.06 0.0036 
8 A5A5 (0.3)2= 0.09 B1B2 2(0.02x0.1)= 0.004 0.00036 
9 A1A2 2(0.3x0.25)=0.15 B1B2 2(0.02x0.1)= 0.004 0.0006 
10 A3A2 2(0.03x0.25)= 0.015 B6B2 2(0.03x0.1)= 0.006 0.00009 
11 A3A2 2(0.03x0.25)= 0.015 B3B4 2(0.6x0.2)= 0.24 0.0036 
12 A1A2 2(0.3x0.25)= 0.15 B3B1 2(0.6x0.02)= 0.024 0.0036 
13 A1A3 2(0.3x0.03)= 0.018 B2B4 2(0.1x0.2)= 0.04 0.00072 
14 A4A5 2(0.02x0.3)=0.012 B3B5 2(0.6x0.05)= 0.06 0.00072 
15 A5A6 2(0.3x0.1)= 0.06 B3B4 2(0.6x0.2)= 0.24 0.0144 

 
 

Identitat 3. 
a) Per als jugadors 1, 2 i 3, l’LR = 0; per al jugador 4 l’LR = 7.6 . 
b) Significa que el sospitós te 7.6 vegades més probabilitat de ser l’assassí que 
qualsevol altre individu de la població espanyola o, dit d’una altra manera, que la 
probabilitat que ho siga qualsevol altre és 1/7.6. 
c) El genotip del mort és A1A1B4B4; la probabilitat de trobar aquest genotip en la 
població espanyola és de 0.552 x 0.402 = 0.0484 (equivalent a 1:21), és a dir, molt alta. 
Tanmateix, entre els jugadors vius, la freqüència dels seus genotips és: 
 
jugador 1 = 0.0005 (1:2000) 
jugador 2 = 0.0165 (1:60) 
jugador 3 = 0.0132 (1:76) 
jugador 4 = 0.132 (1:7.6) 
 
Per tant, podria ser que el jugador nº 1 fóra el vietnamita, ja que té un genotip poc 
freqüent a Espanya. És molt probable que el mort siga un espanyol, a menys que 
aquestes mateixes freqüències foren molt comunes també al Vietnam. 
 
d) No haguérem pogut utilitzar els valors de les freqüències al·lèliques per calcular 
l’LR. 
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Identitat 4. 
El marit és I0I0 i la seva dona és, a priori, IBIB  o IBI0. 
Com que un dels fills és del grup O, la mare ha de ser IBI0. 
Els fills són:  1º) I0I0 
    2º) IAIB 
   3º) IBIB o IBI0 
 

a) El marit està equivocat, ja que el 1r i el 3r sí que poden ser fills seus, però el 2n no 
pot ser-ho en cap cas. 

 
  b)           P (E/C)              

L=                                         
                   P(E/C’)            
P(E/C) correspondria a la probabilitat que un fill del suposat pare i de la mare tinguera 
el genotip observat. 
 
P(E/C’) correspondria a la probabilitat que la mare i un home qualsevol de la població 
tingueren un fill amb el genotip observat. 
 
Obtindrem el valor de L per a cadascun dels tres fills: 
Genotip del marit:  I0I0 N3N4;  genotip de la dona: IBI0 N1N3 
 
Fill 1: Genotip : I0I0 N1N3  

 
P(E/C) = 1 x ½    x   ½  x ½   = 1/8  
  Al·lels    I0      N3         I0      N1 
                    pare             mare 
 

 P(E/C’) = ½ x ½ x 2 x I0 x (N1+N3) =½ x 1 x 0.43 x (½ x 0.1 + ½ x 0.32) = 0.045 
  Al·lels      I0      N1,N3          I0      N1, N3 
                     mare                     pare 

   
             1/8 

L=                    =  2.778                    
                    0.045 
 
Fill 2: Genotip: IAIB N3N5 
 
P(E/C) = 0   (és impossible que el suposat pare i la mare tinguen un fill amb aquest 
genotip).  Per tant, L = 0 
 
Fill 3: Genotip: IBIB N1N4 
        I0IB 
 

P(E/C) = 1 x ½    x   ½  x ½   = 1/8  
  Al·lels    I0      N4         IB      N1 
                    pare            mare 

 
P(E/C’) = P(fill siga B) x P(fill siga N1N4) (ja que el pare és un home de la població). 
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P(fill siga B)= P(IBIB) + P(IBI0) 
 
 P(IBIB) = ½ x IB  
 P(IBI0) = (½ x  I0 ) + (½  x IB) 
 
P(fill siga B) = ½ I0  + IB  = 0.43/2  + 0.15 = 0.365 
 
P(fill siga N1N4) = ½  x N4  = ½  x 0.05 = 0.025 
 
P(E/C’) = 0.365  x 0.025 = 0.0091 
                       1/8 

L=                    =  13.7363 
                    0.0091 
 
 
 
Identitat 5. 
a) THO1    7, 9 
    D13S317    8, 9 
    D3S1358  15, 16 
    vWA  16, 18 
 
b) 1.061 x 10-6 

 
c) LR = 130.3 ; el sospitós té una probabilitat de ser el violador 130 vegades més alta 
que qualsevol altre individu de la població. 
 
 
 
Identitat 6. 
a) El nigerià i els 5 orientals tenen una probabilitat 0 de ser els pares perquè el xiquet és 
blanc. Les probabilitats dels dos homes blancs de la comuna són: 
 
P (blanc 1) = 0.0625 
P (blanc 2) = 0.25 
 
b) Només ho podria ser del nigerià, amb una P = 0.125 
 
c) IP (blanc 1) = 8.62 per al fill blanc 
    IP (blanc 2) = 34.5 per al fill blanc 
    IP (nigerià) = 1.02 per al fill mulat 
 
El significat d’aquests valors és les vegades que cadascun dels candidats de la comuna 
tenen de ser els pares respecte a qualsevol altre de la població. 
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Identitat 7. 
a)   CSF1P0     8, 11 

TPOX      12, ? 
TH01         6, 10  
F13A01     5, ? 
FESFPS   11, 13 
vWA        14, ? 
LPL         10, 12 
F13B         8, ? 
HPRTB   12, 13 

 
b) Considerant els 5 loci que coneixem amb certesa (CSF1PO, TH01, FESFPS, LPL i 
HPRTB):  
 
Numerador de la LR: 
(1x1/2)x(1x1/2)x(1x1/2)x(1/2x1/2)x(1/2x1/2) = 7,8125x10^(-3) 
 
Denominador de la LR: 
(1x0,3)x(1x0,16)x(1x0,25)x(1/2x0,14)x(1/2x0,26) = 1,092x10^(-4) 
 
L’índex de paternitat (LR) resulta 71,54 
 
 
Identitat 8. 
a) No 
b) El primogènit no pot ser fill seu. El germà menut sí. 
c) LR1º = 0       LR2º = 232 
d) El primogènit no pot ser fill seu; el segon fill té 232 vegades major probabilitat de 
ser-ho que qualsevol altre individu de la població. 
 
 
Identitat 9. 
a) Només podrien ser-ho el germà i el seu pare. 
LRh = 61.5       LRp = 61.5 
 
b) El pare queda exclòs per faltar-li el marcador 8 i el 17. El germà té un LR = 3786.2. 
Per tant, l’únic familiar que pot ser el pare del fetus és el germà, qui té 3.786 vegades 
més probabilitats de ser-ho que qualsevol altre individu de la població. 
 
 
Identitat 10. 

a) Del pare A per al xiquet A: IP = 1375 
Del pare A per al fetus B: IP = 0 
Del pare B per al xiquet A: IP = 0 
Del pare B per al fetus B: IP = 104 

b) WA/A = 99,93  WB/B = 99,05 
L’IP és les vegades que el suposat pare és més probable que siga el pare biològic 
que qualsevol altre de la població. W és la probabilitat que el suposat pare siga 
el pare biològic. 

c) No. El resultat negatiu sobre la Síndrome de Down del fetus de la Sra. A va ser 
erroni. 
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Identitat 11. 
a) TPOX  12-8 
    D3S… 17 - ? 
    FIBRA 23 – 20 o 22 
    D5S… 13 – 12 
    D13S… 14 – 11 
    PENTA 11 – 13 
b) No, perquè Uta és FIBRA 21 – 26 i D13S317 10 – 12 i cap d’aquests marcadors 
poden provenir de Gustav. 
c) Gustav respecte de 2: IP = 229 
    Gustav respecte de 4: IP = 0 
    Marit d’Uta respecte de 6: IP = 556 
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MARCADORS DE LLINATGE 
 
Marc. Llinatge 1. 

a) Sí. 
b) Sí. 

 
 
Marc. Llinatge 2. 

a) Thomas Woodson no va poder ser fill de Jefferson, ja que l’haplotip Y dels seus 
descendents és clarament diferent de l’haplotip dels mascles Jefferson. 

b) Eston J. Hemmings sí que va poder ser fill de Thomas Jefferson o, si més no, 
d’un dels mascles de la seua família relacionats per la línia paterna. 

c) En contra de la creença familiar, Peter Carr no va ser el pare d’aquests dos fills 
de Sally.  

d) J5 i C2 difereixen dels haplotips Y del seu patrillinatge en només un locus 
microsatèl·lit. Aquesta divergència probablement es deu a una mutació 
espontània.  
En canvi, l'haplotip Y de W4 és altament divergent respecte l'haplotip dels seus 
familiars mascles. L'explicació més plausible és que en alguna de les 
generacions anteriors hi ha hagut una relació il·legítima. 

 
 
Marc. Llinatge 3. 

a) No hi ha proves a favor que hi hagués contacte sexual. Tampoc es pot demostrar 
que hi hagués atac amb el ganivet, o que es realitzés amb aquest. 

b) En aquest cas, sí que s’ha amplificat DNA del cromosoma Y a partir de les 
braguetes i del frotis vaginal, i l’haplotip coincideix amb el del sospitós. Això 
recolzaria la hipòtesi que hi va haver contacte sexual.  
Quant a l'ús del ganivet, aquesta tècnica no serviria per identificar el DNA de la 
víctima, ja que són marcadors del cromosoma Y.  

c) Els marcadors Y-STRs són molt útils quan existeixen barreges de DNA 
masculí/femení i la mostra femenina es troba en molta més proporció, ja que 
només amplifiquen DNA masculí i no hi ha competència dels encebadors amb el 
femení.  

 
 
Marc. Llinatge 4.  
a) Sí. L’anàlisi del DNA mitocondrial de la burilla mostra, efectivament, una barreja, 
que és compatible amb la presència de, si més no, dos contribuents. A més a més, 
concorda amb la presència simultània dels mateixos perfils genètics que aporten la 
víctima i el sospitós. 
 
b) Com que l’haplotip no s’ha trobat a la base de dades a què s’ha accedit, segons 
s’indica a l’enunciat: LR = 1/(1/2576) = 2576. 
 
El significat de l’LR és que existeix una probabilitat de 2.576 vegades a favor que la 
barreja corresponga al DNA del sospitós que a qualsevol altra persona de la població. 
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Marc. Llinatge 5.  
a) Màxim 6iy mínim 4. 
b) L’ anàlisi STR confirma que hi ha 6 individus. 
c) No es pot tractar d’un pare i un fill, ja que no comparteixen al·lels en tots els 

loci. En concret, en els loci vWA i CSF1PO no tenen cap al·lel en comú.  
Si tenim en compte que comparteixen el mateix haplotip de mtDNA, cal suposar 
que són parents per la via materna. Una possibilitat és que fossen germans, o 
cosins, ja que comparteixen al·lels en tots els loci excepte en els dos esmentats.  

d) El fèmur 4 i la costella 1 corresponen a individus amb una possible relació de 
parentiu per via materna, ja que comparteixen haplotip de mtDNA. 
El fèmur 1 i el fèmur 4 comparteixen almenys un al·lel en tots els loci analitzats. 
Podria tractar-se d'una relació paternofilial. El mateix succeeix amb el fèmur 1 i 
la costella 1, per als loci analitzats. Ja que els portadors del fèmur 4 i costella 1 
semblen estar relacionats per via materna, una possible relació de parentiu és 
que fossin germans, i fills tots dos del portador del fèmur 1. 

 
 
Marc. Llinatge 6.  
L’ haplotip del gos sospitós no coincideix amb l'haplotip de l'evidència, per tant, podem 
excloure que els pèls trobats al cotxe provingueren d'aquest gos. 
En el cas que ens ocupa, l'haplotip dels pèls trobats al cotxe coincideix amb el 50% de 
dos dels gossos control, que han estat triats a l'atzar. Encara en el cas que hagués 
coincidit amb el gos sospitós, tindria poc valor probatori. 
 
 
Marc. Llinatge 7.  

a) El cos E no pertany a la família, perquè no concorda amb els marcadors 
autosòmics D13S317, D2S1338, D21S11, els del cromosoma Y DY5389, 
DY5390, DY5395, DY5391, i els del DNAmt 16069, 16126, 16256 y 16300. 

b) El iaio és el C (pel marcador D21S11), la iaia és el D (pel cromosoma X) i els 
seus fills són l’A i el B. 

c) IPE = 0  IPA = 104  IPB = 158 
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ASSIGNACIÓ DE LOCI A CROMOSOMES ESPECÍFICS 
 
Localització 1. 
A) la mutació a es troba en el cromosoma III en no aparèixer junt al marcador scarlet. 
Segregació 1:2:1 entre a i scarlet     χ2 : 0.03  No es rebutja 
Segregació 9:3:3:1 entre a i scarlet  χ2 : 19.15  Es rebutja 
 
B) El més probable seria que a fóra al·lel de scarlet, ja que es troben en el mateix 
cromosoma. En tot cas, la primera cosa que hauríem observat és que, en la F1, el fenotip 
seria “no normal” i dependent de la relació al·lèlica entre a i scarlet.  
 
 
Localització 2. 
1) A l’encreuament proposat, si la mutació està en el cromosoma X, en la F1 s’obtenen 
mascles mutants. Si l’encreuament és el contrari (femelles normals per a la mutació 
problema i mascles mutants) tota la F1 és normal, encara que la mutació estiga al 
cromosoma X. 
2) Tota la F1 seria mutant. 
3) L’encreuament seria: femelles a/a vg+/vg+ ri+/ri+    X    mascles   a+/a+ vg/vg ri/ri 
             (ales corbades)      (ales normals, però vestigials) 
 
 La F1 seria de genotip a/a+  vg+/vg  ri+/ri  (ales normals) 
 La resposta és que no serveix aquest marcador. El fenotip d’ales vestigials 
emmascara la possible presència dels fenotips radi incomplet i ales corbades.  
 
 
Localització 3. 

a) La mutació r no està ni al cromosoma 8 ni al 12. 
b) Falta haver separat les dades de l’F2 per sexes. 
c) Que la mutació r es localitzaria al cromosoma 4. El valor de chi2 seria de 0,862 

per a l’hipòtesi 1:2:1 i de 28,9 per a la de 9:3:3:1.  
 
 
Localització 4. 
♀  sh  sh  b b p p  x  ♂  sh+  sh+  b+  b+  p+  p+ 
                             ↓ 
  ♂♂  sh+  sh  b+  b  p+  p  x  ♀♀  sh  sh  b b p p   
         ↓ 
  F2 amb femelles i mascles en igual proporció 
 

normals  122 
ulls rosats 123 
cos fosc i ales curtes 106 
ulls rosats, cos fosc i ales curtes 129 

 
a) Sí que és possible. 

Si la mutació problema (sh) estiguera en el cromosoma IV, deuria presentar-se 
una segregació independent amb la qual cosa les classes fenotípiques observades serien 
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vuit (normal, les tres simples mutants, les tres dobles mutants i la triple mutant) i es 
presentarien amb la mateixa proporció, cosa que no passa. 

Si sh es trobés lligat a un dels dos marcadors es presentaria associat amb aquest 
en una classe fenotípica doble mutant, l’altre marcador apareixeria com a simple mutant 
i també es trobarien individus triple mutants. Per exemple, si sh estiguera lligat a un 
marcador a però no a un altre b, resultaria: 

 

♂♂  
++ ash
ash

+b
b     x    ♀♀  

ash
ash   

+b
b  

        ↓ 
   

fenotips de la F2 
sh  a  b  →  triple mutant 

sh  a  b+  →  doble mutant sh i marcador lligat 
sh+  a+  b  →  mutant no lligat 

sh+  a+  b+  →  normals 
 
En el nostre cas la mutació ales curtes es troba lligada al marcador black, cos fosc, ja 
que en el nostre cas apareixen junts en el doble mutant. Short es troba al cromosoma II. 
 

b) ♀♀  
++ bsh
bsh

+p
p     x     ♂♂ 

bsh
bsh   

+p
p  

          ↓ 
en produir-se entrecreuaments a les meiosis de les 
femelles triple heterozigotes, apareixen quatre 
noves classes fenotípiques entre la descendència i 
que, en conjunt, corresponen al total d’individus 
recombinants, pel que pot deduir-se que la 
distància entre les mutacions d’ales curtes i cos 
fosc és de 15 um. 

 
 
 
Localització 5. 
a) Vista la segregació fenotípica de la F2 pot suposar-se que red està en el cromosoma II 
junt amb vestigial. 
 
Segregació 1:2:1 entre red1 i vg   2χ : 1.6  No es rebutja 
Segregació 9:3:3:1 entre red1 i vg   2χ : 12.4 Es rebutja 
 
b) Deuria fer-se una prova d’al·lelisme entre els dos mutants red, encreuant-los entre si. 
Si el fenotip de la descendència fóra normal, ens estaria indicant que es tracta de gens 
diferents, però si el fenotip fóra mutant (no normal) la lectura que hauríem de fer és que 
es tracta d’al·lels del mateix gen. 
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Localització 6. 
1. No és el millor encreuament possible ja que el fenotip de la F1 no ens indica si la 

mutació es troba localitzada en el cromosoma X, però serveix per al nostre propòsit 
ja que amb la chi2 descartem la segregació independent amb el marcador del 
cromosoma III. 

2.  Com que el fenotip d’ulls de color taronja no apareix associat amb les quetes 
afaitades, podem suposar que la mutació es troba localitzada en el cromosoma III. 

 
Segregació 1:2:1 entre ulls taronja i quetes afaitades 2χ : 3.65 No es rebutja 
Segregació 9:3:3:1 entre ulls taronja i quetes afaitades 2χ : 32.2 Es rebutja 
 
3. Realitzaria les proves d’al·lelisme corresponents. 
 
 
Localització 7. 
a) Està possiblement en el cromosoma 2 per: 
 ♀♀ a mx

+  x   ♂♂  a+ mx   
        ↓ 
  F1 normal 
  a+ a mx

+ mx   
        ↓ 
       F2 
 Si són independents 9:3:3:1 
 De totes les segregacions sembla que la corresponent a m2 no segrega així. 
 Ho: el marcador m2 no segrega 9:3:3:1 
 
b) Segregació 9:3:3:1 entre a i m2  χ2 : 15.90  Es rebutja 
 
A més a més, es pot comprovar que no es rebutja la segregació independent amb la resta 
de marcadors 
Segregació 9:3:3:1 entre a i m1  χ2 : 0.20   
Segregació 9:3:3:1 entre a i m3  χ2 : 0.71   
Segregació 9:3:3:1 entre a i m4  χ2 : 0.26   
Segregació 9:3:3:1 entre a i m5  χ2 : 0.79   
 
 
Localització 8. 
a) Per poder realitzar l’encreuament amb individus homozigòtics. 
b) Que la nova mutació és recessiva i que no està lligada al cromosoma X.  
c) Que la nova mutació està en el cromosoma 2. El valor de χ2 per a la hipòtesi de 
lligament surt 0,135 (<5,99) mentre que per a la de no lligament surt 43,73 (>7,82). 
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Localització 9. 
a) Encreuaria femelles d’ulls rosats amb mascles tipus salvatge. Si a la F1 els mascles 
foren mutants i les femelles no, indicaria que està lligat a l’X. Si tant mascles com 
femelles foren de fenotip salvatge, seria autosòmic. 
b) En el cas de lligament a l’X: els mascles serien d'ulls rosats i les femelles de cos groc. 
En el cas d’autosòmic, els mascles serien normals i les femelles de cos groc. 
 
 
Localització 10. 
a) Escolliria el cos fosc (crom. 2) i radi alar incomplet (crom. 3) per evitar epístasis. No 
escolliria cap del cromosoma X perquè no fa falta, ni tampoc del 4 perquè probablement 
no estaria lligat a dit cromosoma. 
b) Femelles caramel per mascles amb els dos marcadors. 
c) La F1 seria tota normal i la F2 donaria les proporcions de trihibridisme i apareixerien 
dobles mutants caramel amb qualsevol dels dos marcadors. 
d) Amb el “caramel 3”, per estar situat en el mateix cromosoma. Si fossen mutacions 
al·lèliques, la F1 sortiria tota mutant. Si no, sortiria tota normal. 
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DETECCIÓ DE LLIGAMENT EN HUMANS 
 
 
Lligament en humans 1. 
a) Cap. 
b) III.2, 6 i 7 són recombinants; III-3, 4 i 8 són no recombinants. 
c) FR = 3/6 = 0,5 
d) z = log 1 = 0; significa que no hi ha més probabilitat que estiguen lligats que que no 
ho estiguen. 
 
Lligament en humans 2. 
Gen (D, d): D, mutació; d, al·lel funcional. 
Marcador (1,2) 
Fase de lligament en II1: D1/d2 

  FR= nombre gàmetes recombinants / nombre total gàmetes = 2/8 = 0,25 
   

 
Lligament en humans 3. 
Gen (D, d): D, mutació; d, al·lel funcional 
 
Per a la sonda nº 1 (PX17), sota la hipòtesi de lligament:  
Recombinants: III9 (D2/d1) y III11 (d1/d1)  
FR = 2/11 = 0,18  
 
Per a la sonda nº 2 (PX22), sota la hipòtesi de lligament:  
Recombinants: III1 (d1/d1), III4 (d1/d1), III5 (D2/d1), III9 (D2/d1) y III11 (d1/d1)  
FR = 5/11 = 0,45  
 
Per tant, el marcador de la sonda nº 1 mostra una transmissió compatible amb la hipòtesi 
de lligament amb el locus de la malaltia, ja que la freqüència de recombinació entre els 
dos loci és de 0,18. En canvi, la freqüència de recombinació entre el locus de la malaltia 
i el marcador de la sonda nº 2 és molt elevada, de 0,45. 
 
 
Lligament en humans 4. 
Gen (D, d): D, mutació; d, al·lel funcional 
 
Família 1: Tots els malalts porten l’al·lel 4. La fase per a l’individu II 1 és coneguda: 
D4/d6. Els seus fills afectats reben d’ell l’al·lel 4 i els sans, l’al·lel 6. 
 
Família 2: Tots els malalts porten l’al·lel 6. La fase per a l’individu II 1 és coneguda: 
D6/d3. Els seus fills afectats reben d’ell l’al·lel 6 i els sans, l’al·lel 4. 
 
En la primera família la mutació D i l’al·lel 4 estan en el mateix cromosoma. A l’altre 
cromosoma (cr. homòleg) trobem l’al·lel normal d i l’al·lel 6 del polimorfisme. En la 
família 2 passa el contrari: la mutació va junt amb l’al·lel 6 i l’al·lel normal amb el 4.   
 
La freqüència de recombinació entre el locus marcador i el locus de la malaltia és 0 en 
ambdues famílies.  
Família 1  lod = 1,5 
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Família 2  lod = 1,8 
Considerant els valors lod per a ambdues famílies (1,5 + 1,8 = 3,3) podem acceptar 
lligament entre el microsatèl·lit analitzat i el gen responsable de la malaltia, ja que 
aquest valor és més alt o igual que 3. 
 
 
Lligament en humans 5. 
El marcador per al qual s’han obtingut tals puntuacions està lligat al gen responsable del 
caràcter, atès que s’obté un valor lod >3. En concret per a la freqüència de recombinació 
de 0,1, s’obté el valor lod màxim, que en aquest cas és de 3,5. Això significa que la 
probabilitat de lligament és 3.162 vegades més alta que la de no lligament. La distància 
entre el marcador i el gen és del voltant de 10 cM.  
 
 
Lligament en humans 6. 
a) El polimorfisme analitzat i el gen responsable de la malaltia presenten relacions de 
lligament genètic, sent la distància més probable entre el dos loci del voltant de 10cM 
per ser el valor de θ per al qual s’obté el valor lod màxim. Per tant, el gen està en el cr. 
16 a uns 10 cM del locus α-globina. 
 
b) Significa que entre totes les famílies analitzades s’ha identificat almenys 1 individu 
que ha rebut un gàmeta recombinant, de manera que el valor de θ no pot ser igual a 0. 
Z = log10 0 = -∞ 
 
c) Z = log10 1= 0. El numerador i el denominador tenen el mateix valor. És a dir, és 
igual de probable que es done lligament que la segregació siga independent entre el gen 
i el marcador. 
 
 
Lligament en humans 7. 
S’exclou, com a regió candidata a albergar el gen responsable de la malaltia, una regió 
d’uns 20 cM al voltant del marcador localitzat a 10q21, ja que per a θ = 0,2 s’obté un 
valor lod de -3,34, que és menor de –2. Quan Z = -2 rebutgem lligament perquè implica 
que la probabilitat de segregació independent entre els dos loci és 100 vegades més alta 
que la de lligament. Per a valors de Z > -2 i < +3 no podem concloure res. 
 
 
Lligament en humans 8. 
Estan separats per 20 u.m. 
 
 
Lligament en humans 9. 
Només per al tipus A, els xiquets intolerants a la fructosa són recombinants. Per tant, 
l’estima de la distància és de 20 u.m. La probabilitat d’un determinat xiquet no 
recombinant = 0,8/2 = 0,4. La probabilitat d’un determinat xiquet recombinant = 0,2/2 = 
0,1. Per tant, Z = log (0,4)8 (0,1)2 / (0,25)10 = log 6,872 = 0,837 
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Lligament en humans 10. 
La dona és heterozigòtica en trans per al daltonisme i l’hemofília: h c+ / h+ c. La 
recombinació entre aquests dos marcadors produeix  h+ c+ i h c. Només podem detectar 
els recombinants en els fills mascles, per tant: (nombre de mascles normals + nombre de 
mascles doble mutants) / nombre total de mascles x 100 = 2/6 x 100 = 33 u.m. Z = 
0,1475. 
 
 
Lligament en humans 11.       cromosoma 
glutatió reductasa      8 
malat deshidrogenasa      2 
adenosina deaminasa    20 
galactoquinasa    17 
hexosaminidasa      5 
 
 
Lligament en humans 12. 
L’enzim A està en el cromosoma 11; el B en el 15; el C en el 18; el D en el 3, i el E en 
el 7. El gen A està present en els clons X i Y i el cromosoma 11 és comú a ambdós 
clons. B està present només en el clon X, i el 15 és l’únic cromosoma exclusiu del clon 
X. Una lògica similar permet l’assignació dels altres gens. 
 
 
Lligament en humans 13. 
α en el crom. 7, β en el crom. 1, γ en el crom. 5, δ en el crom. 6 i ε en el crom. 8 
 
 
Lligament en humans 14. 

enzim Crom. Braç 
sulfatasa esteròidea X p 
fosfoglucomutasa-3 6 q 
esterasa D 13 q 
fosfofructoquinasa 21 ? 
amilasa 1 p 
galactoquinasa 17 q 

 
 
Lligament en humans 15. 
Enzim A: cromosoma 15;  Enzim B: cromosoma X;  Enzim C: cromosoma 10;  
Enzim D: cromosoma 4. 
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Lligament en humans 16. 
Cromosoma 5: ja que aquest cromosoma està absent en els clons 1, 2 , 4 i 5; mentre que 
està present en els clons 3 i 6. Aquest mateix patró s’ha observat per al cDNA. Aquest 
patró no s’aprecia per a cap altre cromosoma excepte el 5. 
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ELABORACIÓ DE MAPES DE RESTRICCIÓ 
 
 
Restricció 1. 
Las bandes que s’observarien serien les següents: 
 

Digestió Bandes observades 
Eco RI 6.0 + 2.0 
Bam HI 7.5 + 6.5 
Hind III 4.8 + 4.2 

Pst I 10.0 
Eco RI + Bam HI 5.5 + 2.0 + 0.5 
Eco RI + Hind III 4.0 + 1.2 + 0.8 

Eco RI + Pst I 2.0 + 1.0 
Bam HI + Hind III 4.2 + 3.5 +1.3 

Bam HI + Pst I 7.5 + 0.5 
Hind III + Pst I 4.2 + 1.8 

 
 
 
Restricció 2. 
A)      El mapa per a la sonda A quedaria: 
 
 
 
 
 
 
 
El mapa per a la sonda B quedaria: 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mapa conjunt seria el següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   E                                     H   P  H              P E   H 

5,4                         0,7  0,5        2,1      0,6  1 

9,3 

   H              P E   H             E                               P                                 H 

             2,1      0,6   1          2                               5                                  10,5 

7 
 

1,6 
    

 
      

 E                              H  P H             P E   H           E                             P                                        H 

   5,4                 0,7 0,5     2,1      0,6   1          2                               5                           10,5 

sonda A sonda B 
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b) 
 
 
 
al·lel 1 
 
 
al·lel 2  →  Desapareix el lloc H2 

 respecte de l’al·lel 1 
 
 
 
 
al·lel 3 →  Apareix el lloc H5 
 respecte de l’al·lel 1 (o una deleció que aproxima l’H4) 
 
 
 
 
 
al·lel 4 →  Possiblement ha sorgit 
com una recombinació  
entre els al·lels 2 i 3.  
 
 
 
 
 
 
c) 
Hibridant amb les dues sondes (A i B) els diferents al·lels presenten els fragments 
següents (mirar l’apartat b): 
 

al·lel 1 1.2, 3.7, 17.5 
al·lel 2 4.9, 17.5 
al·lel 3 1.2, 3.7, 15.0 
al·lel 4 4.9, 15.0 

 
per tant, els genotips dels individus mostrats a l’electroforesi seran: 
 

individu nº 1 homozigot 1,1  [(1.2, 3.7, 17.5)] 
individu nº 2 heterozigot 1,4  [(1.2, 3.7, 17.5), (4.9, 15.0)] o 

heterozigot 2,3  [(4.9, 17.5), (1.2, 3.7, 15.0)] 
individu nº 3 heterozigot 2,4  [(4.9, 17.5), (4.9, 15.0)] 
individu nº 4 heterozigot 3,4  [(1.2, 3.7, 15.0), (4.9, 15.0)] 
individu nº 5 heterozigot 1,2  [(1.2, 3.7, 17.5), (4.9, 17.5)] 
individu nº 6 homozigot 3,3  [(1.2, 3.7, 15.0)] 

 
 
  

   H1     H2                   H3                                                                      H4 

           1,2                 3,7                                                   17,5 

sonda A sonda B 

                                                    

       

               

          

      

          

                

   H1                            H3                                                                      H4 

                          4,9                                                         17,5 

   H1     H2                   H3                                                             H5     H4 
 

           1,2                 3,7                                                   15                                    2,5 

   H1                            H3                                                             H5     H4 

                         4,9                                                           15                                    2,5 
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Restricció 3. 
a) 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restricció 4. 
a)  

 
 
b)  

 
 
c) No és possible fusionar els dos mapes perquè només comparteixen un enzim de 
restricció, la qual cosa no ens dóna prou informació. Per tant, seria necessari fer les 
anàlisis amb ambdues sondes incloent-hi almenys dos enzims de restricció en comú, o 
tal vegada tres, per tenir majors garanties. 
 
 
Restricció 5. 
a)  Hi ha dues possibles solucions segons com se situen els punts de restricció produïts 
per l’enzim B respecte dels produïts per l’enzim A:  
Si suposem que el fragment d’1,8 inclou el fragment 1,0, producte de la digestió A+B, 
el mapa resultant és: 
solució 1: 
 
 
 
 
 

E  K         B                E     B        E              K 

0,1       1               1,5          0,1     0,7            1,8 

  P                                       E  K         B   P          E     B        E              K              P 

                           5                        0,1       1       0,2     1,3        0,1     0,7            1,8             2,4 

6,3 6,3 

   B C   A           B                A      B  C   
 

 0.3   0.5        1.0                   1.5              0.7    0.3    
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Si suposem que el fragment d’1,8 inclou el fragment 1,5, producte de la digestió A+B, 
el mapa resultant és: 
solució 2: 
 
 
 
 
b)  Si situem els punts de tall D al mapa seguint la solució 1 obtindrem un mapa final 
(amb la solució 2 no s’arriba al mapa final): 
 
 
 
 
 
 
 
Restricció 6. 
a) mapa de restricció per a l’al·lel recessiu r 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) amb la sonda A no haguera detectat el polimorfisme 
 
 
Restricció 7. 
a) mapa de restricció: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mapa de restricció amb XbaI:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  C  B            A          B               C/A B  

 0.3        1.2               1.0                 1.5            0.3    

D            B  C   A           B    D   D   A      B  C   D 
 

    1.2          0.3  0.5        1.0          0.6    0.4   0.5       0.7   0.3   0.5 

 E   H                          E   E                  H H                    E           H 

0,2              1,0                 0,1          0,65       0,05        0,55                0,4 

SONDA   B 
 

SONDA   A 
 

H 

2,7 

E 

0,2 

H 

4,5 

H 2,3 

1,7 

E 

XbaI 

H 

2,7 

E
 

0,2 

H
 

4,5 

H
 

2,3 

1,7 

E 

XbaI 
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b) E + X: 8,5 + 0,2 + 2,7 
    H + X: 1,7 + 2,3 + 4,7 + 2,7 

c) sonda: fragment de 2.9. 
E: 2.9: 
H: 4.7; 4.4 
E+H: 2.7; 0.2 
E+X: 2.7; 0.2 
H+X: 2.7; 4.7 

 
 
 
Restricció 8. 

 
 
 
Restricció 9. 
a) Mapa de restricció del plasmidi 

 
 
b) S’observarien els fragments E-B de 3.5 kb i B-E de 2.5 kb 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.5 

  

 

B 

4.0 B 

E 

B 

E 

1.0 

2.5 

3.0 
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Restricció 10. 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) bandes que hibriden amb la sonda E-H d’1 kb                      
            
                H                 H/E                  E                      P                   P/H                          P/E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) bandes que hibriden amb la sonda H-H de 3 kb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restricció 11.  
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

1 

16 

8 

1,2 

7,8 

1 

8 
7,8 

16 

8 

3 
2 1,8 

1,2 

0,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,2 H 
1,8 1 

6,2 6,8 

P 
H 

E 

P 

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

H   H   
  

 
1   2   

 

4,5   6,5 
  

 
0,5   2,5   

P   
  

E 
  

P 
  

E 
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b) Amb la sonda P-P de 2.5 kb s’obtindria: 
E: 8.5 kb  E + H: 7.5 kb 
H: 14.0 kb H + P: 2.5 kb 
P: 2.5 kb E + P: 2.5 kb 

 
c) Amb la sonda H-H de 3.0 kb 

E: 8.5 kb E + H: 2.0; 1.0 kb 
H: 3.0 kb H + P: 3.0 kb 
P: 14.5 kb E + P: 8.5; 5.5 kb 

 
 
 
Restricció 12. 

a) Població de Miami: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Població de Granville: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Sí, el que revela l’enzim H. 
c) Extrauria el DNAmit i tractaria amb H per cercar la presència/absència de la 

banda de 1,6 kDa. Per PCR podria dissenyar un encebador que s’haguera d’unir, 
per l’extrem 3’, al lloc H que ha desaparegut. Per això, junt amb l’encebador 
complementari, només s’amplificaria el DNA de la població de Miami. 

  

1,5 
V 

D 

3,2 H 

4,3 

4 

E 

1,2 D 

E 
0,8 

0,3 

1,3 

H 

H 

1,5 
V 

0,7
 

  

D 

3,2 H 

4,3 

4 

E 

1,2 D 

H 

E 

0,3 H 

H 

0,8 
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Restricció 13. 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) E/X = 2,7 + 7,3 + 1, 1 H/X = 2,7 + 2,3 + 4,5 + 2,5 
 

c) E = 3,7   H = 5 + 2,5 
E/H = 2,7 + 1   E/X = 2,7 + 1   H/X = 2,7 + 2,5 

 
 
 

H 

4,5 

E
 0,5 

H/X 

1 

E/X 2,7 

2,3 

H 

plasmidi 
pUC18 

E
 

1 
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