
Genètica Mendeliana. Les lleis de l’herència 



 
•  1ª llei de Mendel: la uniformitat dels híbrids 
•  Dominància/recessivitat 
•  Variacions de la dominància: codominància i herència  
     intermèdia 
•  2ª llei de Mendel: la segregació independent 
•  3ª llei de Mendel: la transmissió independent 
 
 



1ª llei de Mendel: la uniformitat dels híbrids a la F1 



Vocabulari bàsic: 
•  Gen 
•  Al·lel 
•  Homozigot 
•  Heterozigot 
•  Genotip 
•  Fenotip 



Relacions entre al·lels: dominància/recessivitat 



Variacions de la dominància: herència intermèdia 



Variacions de la dominància: codominància 



•  Gen Hb A normal 
codifica per a 
l’hemoglobina A 

•  Gen Hb S mutat  
codifica per a 
l’hemoglobina S 

•  La relació entre els  2  
al·lels canvia en funció 
del fenotip considerat  

 

Una malaltia hereditària: la anèmia falciforme 



Fenotip anèmia : HERÈNCIA INTERMÈDIA 

Genotip Fenotip 

HbA HbA Normal 

HbA HbS Anèmia lleu 

HbS HbS Anèmia greu 



Fenotip tipus d’hemoglobina: CODOMINÀNCIA 

Genotip Tipus 
d’hemoglobina 

HbA HbA A 

HbA HbS A i S 

HbS HbS S 



Genotip Forma glòbuls 
vermells 

HbA HbA 
Glòbuls vermells 

normals 
 

HbA HbS 
Glòbuls vermells en 

forma de falç a baixes 
conc. d’oxígen 

HbS HbS Glòbuls vermells en 
forma de falç 

Fenotip forma  dels glòbuls vermells:  
DOMINÀNCIA INCOMPLETA 



2ª llei de Mendel: la segregació independent 

                           
 
Encreuant plantes híbrides  de la F1,  a la F2 s’obtenen plantes de 
llavors grogues (3/4) i plantes de llavors verdes (1/4): reaparició 
dels 2 caràcters dels progenitors. 
Mendel en va deduir que els “factors” (gens) per a cada caràcter no 
es mesclen ni es fusionen, sinó que es segreguen independentment 
en la formació de les gàmetes.  
 
 



3ª llei de Mendel: transmissió independent 

 

                                                                                                 

DIHIBRIDISME:  encreuament de 
línies pures que difereixen en dues 
característiques: 
- Llavors verdes i llises (AAbb) 
- Llavors groques i rugoses (aaBB) 
 
F1:  tots són dihíbrids  
F2:  apareixen 4 classes 
d’individus en una proporció 
9:3:3:1 



3ª llei de Mendel: transmissió independent 

A la F2 apareixen plantes amb 
combinacions noves, que no es 
donaven  a la generació P ni a la F1.  
 
Aquesta llei només es compleix per a 
caràcters determinats per gens 
independents i no per als gens 
situats sobre un mateix cromosoma 
(gens lligats) 



Biologia Batxillerat (2008-09) 


