
Cas 5 
En el nostre primer contacte amb la genètica durant el batxillerat ens expliquen que              
existeixen 3 lleis de Mendel, aquesta afirmació també surt formulada en la majoria de les               
pàgines més freqüents d'internet: 
- Principi de la uniformitat dels híbrids de la primera generació filial (segregació equivalent). 
-Llei de la segregació dels caràcters en la segona generació filial. 
-Llei de la independència dels caràcters hereditaris. 
Però com a bons científics ens hem de replantejar tota la informació amb la qual ens trobem i                  
sempre consultar fonts primàries. 
 
Primerament en el tractat que va fer Mendel, poden observar com aquest subdivideix el seu               
treball en diferents apartats per fer-lo més comprensible. En aquest observem com aquestes             
tres lleis si que es troben diferenciades per apartats però també podem veure que les dues                
primeres es troben més relacionades entre elles, ja que l'explicació d'aquestes és contigua. 
 
En segon lloc, si expliquéssim la segregació d'un caràcter independent durant diverses            
generacions, les dues primeres lleis quedarien unides en una sola: els dos genotips diferents              
d'un mateix individu se segreguen equivalentment (1:1). De manera que dins la primera llei              
establerta quedaria intrínseca la segona, ja que sabem que aquests, després de ser segregats,              
s'aparellen de forma aleatòria. 
Per tant, una possible distribució diferent de la que ens apareix a totes les fonts més properes                 
seria definir dues lleis de Mendel segons els caràcters que estem observant: una primera que               
expliqués d'una manera general com se segrega un únic caràcter i la segona que expliqués               
com se segreguen dos caràcters i la relació que s'estableix entre ells. 
 
Durant els seus estudis, Mendel va demanar a un científic de l'època que analitzés el seu                
treball i Nägeli va dir-li que per tal de fer més veraç el seu treball i establir les seves lleis com                     
a universals, estudiés d'altres espècies i que comprovés que els resultats eren els indicats. 
Concretament va demanar-li estudiar Hieracium pilosella. Mendel es va fixar en el color de la               
seva flor, quan va procedir a fer experiments amb aquesta planta va adonar-se'n que en l'F1                
els resultats no seguien cap classe de patró i els de la F2 sí que el presentava, però aquest no                    
era el mateix que el que havia establert. 
Mendel va repetir diverses vegades l'experiment i va arribar a pensar que existien dos models               
d'herència. El que mai va descobrir va ser que els resultats no coincidien amb els seus perquè                 
es tractava d'una planta capaç de dur a terme apomixi, que consisteix en una reproducció               
asexual on es produeixen llavors sense necessitat d'una meiosi de manera que no hi ha               
recombinació, i els seus descendents són idèntics al del progenitor. 
 
Actualment també sabem que existeix herència sense dominància, que probablement és el que             
va succeir amb l'encreuament que va dur a terme Mendel entre Phaseolus nanus L i               
Ph.multiflorus W (un presentava flors blanques i l'altre vermelles). El resultat que va observa              
va ser que els descendents presentaven una varietat de colors que no es veien en la generació                 



parental. Mendel va intentar explicar aquests colors com un seguit de característiques , un per               
cada color, que presenten dominància entre ells i que unint-se formaven el fenotip que              
s'observava (A(1) + A(2) +...). Actualment sabem que es tracta d'una herència intermèdia. 
 
Un altre idea que ens pot sorgir és que si aquestes lleis són massa idealistes per poder                 
explicar l'herència completa. Sabem però que hi ha diferents tipus d'herència, només són             
algunes les que són Mendelianes, així i tot, la natura està perfectament sincronitzada i              
organitzada, això és un indici que també ho podria estar l'herència. A més, aquestes              
proporcions també ajuden en l'evolució, ja que en un encreuament de Aa*Aa trobem 1 AA,               
2Aa, 1aa; de manera que hi ha més heterozigots que poden donar fenotips tant dominants               
com recessius, tenint una major possibilitat de sobreviure segons les condicions en les quals              
es trobin. 
De moment no ha sorgit cap demostració que desmenteixi els postulats de Mendel, per tant,               
és la hipòtesi que té més sentit per uns caràcters determinats (només aquells que segueixen               
aquest tipus d'herència). 
 
Un dels caràcters que va estudiar Mendel podria no ser del tot correcte, ja que ell va dir que                   
estudiava el color de les flors, però realment no era aquest tret el que estudiava, sinó el color                  
del revestiment de les llavors (tot i que ambdues estiguin relacionades). 
Es pet fet que als llibres només se’ns mostra els colors violeta /blanc, fent referència a les                 
flors; però al treball de Mendel trobem blanc/gris,marró, amb taques o sense violetes, ja que               
el que observaba era el color del revestiment de les llavors. 
Els llibres ens segueixen dient que estudiava les flors perquè aquests dos trets están              
estretament relacionats:una planta amb revestiment de llavors blanc tindrà les flors blanques,            
i una amb revestiment de llavors gris, gris terrós, marró pell i amb o sense taques violeta                 
tindrà les flors de color violeta. 
 
El fet que tots els caràcters que va observar segreguessin de manera independent no és               
casualitat; el que sí que va ser una casualitat molt oportuna va ser que Mendel escollis aquests                 
caràcters per postular les seves lleis, ja que tots es troben en els 7 cromosomes diferents que                 
té Pisum, ja que si dos d'aquests caràcters s'haguessin trobat en el mateix braç d'un               
cromosoma, la segregació no seria independent, sinó que aquests caràcters sempre anirien            
lligats. 
 
Tot i les actuals acusacions sobre si aquest científic va fer un seguit d'ajustaments per tal que                 
les seves proporcions quadressin s'ha de tenir en conta que a la seva època encara no s'havia                 
desenvolupat el model molecular del DNA; per tant, tots els resultats que pogués obtenir no               
es podrien demostrar totalment d'una manera científica perquè no se'n coneixia la base. En tot               
cas, encara que escollis uns caràcters específics, les lleis segueixen essent les mateixes, tot i               
no ser generals i haver-hi de posar unes característiques determinades com que els dos              
caràcters no es trobin en el mateix cromosoma per tal que se segueixi complint la segona llei. 


