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Preguntas relacionadas con el trabajo original de Mendel

■ Quantes lleis de Mendel hi ha? Molts llibres de text de batxillerat consideren la

dominància observada en els set caràcters estudiats per Mendel una llei mendeliana.

Consideres que la dominància és una llei de transmissió?

Després de llegir l’article publicat per Gregor Mendel, podem concloure que ell en cap moment va

parlar de lleis, sino que feia únicament referència al procediment i preparació dels experiments

d’encreuaments amb plantes del gènere Pisum i altres; i a les conclusions que n’extreia. De fet,

Mendel es va diferenciar de tots els científics que havien fets experiments amb encreuaments

principalment per un fet: va ser capaç de quantificar la descendència i no només oferir un anàlisi

qualitatiu; a més va escollir fenotips fàcilment diferenciables.

Molts dels alumnes del batxillerat científic, hem après en l’assignatura de Biologia que existien 3 lleis

de Mendel:

1. Llei de la uniformitat fenotípica en la primera generació filial (o llei de la dominància)

2. Llei de la segregació (de caràcters)

3. Llei de l’associació independent (de caràcters)

No obstant això, després d’haver cursat el tema de mendelisme a l’assignatura de Genètica i d’haver

llegit l’article de Mendel, podem concloure que no hi ha 3 lleis, sinó que n’hi ha dos, ja que la

primera llei (la de la dominància), quedaria eliminada. Per què no és una llei de transmissió? Doncs

senzill: Mendel estudiava les lleis de la transmissió i podem afirmar que la dominància no té relació

amb la transmissió, sinó amb l’expressió del genotip, és a dir, la dominància ens explica com

s’expressen els gens, és a dir, si un al·lel dominant forma un genotip amb un al·lel recessiu, només

podem apreciar el fenotip dominant, però no té res a veure amb la transmissió d’aquest caràcter a la

descendència. Per tant, si la dominància no està associada a la transmissió, tampoc està associada a

la meiosi, ja que com bé sabem la transmissió dels caràcter té una base cromosòmica meiòtica.

■ Per què la planta Hieracium pilosella que el botànic Nägeli va sugerí a Mendel d'estudiar

no seguia les lleis de Mendel?

Sabem que les lleis de transmissió de Mendel es compleixen en tots aquells organismes eucariotes

que presenten una meiosi regular, és a dir, que presenten una reducció meiòtica, degut a la base

cromosòmica de les lleis mendelianes. El motiu pel qual la planta Hieracium pilosella no seguia les

lleis de Mendel és perquè una part dels descendents d’aquesta planta s’obtenien per reproducció

sexual i, per tant, en presència de meiosi. No obstant això, una altra part s’obtenia per partenogènesi

o reproducció asexual, així que, les proporcions mendelianes no es complien.

■ Proporcions trobades per Mendel. Massa bones?

R. Fischer, considerat el pare de la Genètica Quantitativa i descobridor de l’anàlisi estadístic es va

preguntar si les proporcions trobades per Mendel als seus experiments eren massa bones, ja que els

resultats obtinguts per el científic li van semblar exageradament propers a les proporcions que

s’esperaven obtenir als encreuaments. Fins i tot, va arribar a pensar que va fer trampes.
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Des del meu punt de vista, hi ha varis punts que demostren que l’esperit de Mendel no era el de fer

trampes:

- Potser Mendel va descartar aquells experiments en els quals no havia obtingut els resultats

que esperava degut a que els va associar a errors comesos durant el procés d’encreuament.

- Mendel tenia ajudant, potser algun ajudant amagava els encreuaments en els quals havien

obtingut resultats no esperats, per evitar que Mendel, tan meticulós, els castigués o

esbronqués.

I, finalment, el que demostra que no va fer trampes va ser el fet que en moltes ocasions va tenir la

oportunitat de fer trampes, però no va manipular les dades en cap moment.

■ Hi ha un dels 7 caràcters que es diu que va estudiar Mendel que no és del tot correcte,

quin és?

A la imatge s’observen els 7 caràcters que

Mendel va observar en els seus

experiments. Un d’ells es pensa que no és

del tot correcte, el del color de les flors

(blanc o porpra). Això es deu a que

realment aquest caràcter no està en el

treball original de Mendel, és a dir, no el

va tenir en compte.

No obstant això, Mendel parla d’un

caràcter no present a la llista: el color del revestiment de la llavor, poguent ser aquest gris o blanc.

Per tant, podem afirmar que aquelles llavors que tenien un color gris, acabaven donant lloc a flors

porpres, i les llavors blanques evolucionaven a flors blanques. Mendel observava el color de les

llavors i no les flors per estalviar-se molt temps d’espera, conseqüentment, podem afirmar que el

caràcter de les flors sí que és correcte, perquè tot i que Mendel no l’observà directament, sí que ho

va fer indirectament.

■ Tots els 7 caràcters segreguen independent. Casualitat?

Molts científics s’han preguntat si era una casualitat que tots 7 caràcters observats per Mendel

segreguessin independentment i, per tant, s’ha arribat a la conclusió que són tots caràcters situats en

cromosomes diferents (té 7 cromosomes). No obstant això, aquesta conclusió potser no és del tot

acertada, perquè pot ser que els gens que codifiquen per aquests caràcters estiguin, alguns, al

mateix cromosoma però tot i així segreguin independentment perquè estan separats, per exemple.

En el cas que tots els caràcters estiguin en diferents cromosomes, es pot arribar a sospitar que

Mendel no va fer joc net, però no és possible saber-ho.

No obstant això, opino que molts mitjans de comunicació han utilitzat aquesta informació per a

acusar a Mendel d’un trampós amb titulars estrafolaris que únicament serveixen per cridar l’atenció,

quan ni mínimament han informat prèviament al lector de què tracta el treball de Mendel i la

importància d’aquest per a sustentar les bases del que avui coneixem com la ciència de la Genètica.


