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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? 

 

Les lleis de Mendel son aquelles que expliquen la transmissió de caràcters tal i com               

estableix explícitament com a objectius al seu treball: 

- “To observe these variations [in the progeny] for each pair of differing characters and              

to ascertain a law according to which they occur in succeeding generations was the              

objective of the experiment.” D’aquest objectiu conclourà la llei de segregació           
equitativa, és a dir, els dos membres d’un parell d’al·lels es segreguen en proporció              

1:1 o com va escriure “pea hybrids form germ and pollen cells that, according to their                

nature, correspond in equal numbers to all the constant forms that arise from the              

combination of characters united through fertilisation”. 

- “The next objective consisted of researching whether the developmental law found           

for each pair of differing characters was valid when several different characters are             

united in the hybrid through fertilisation.” Arribant a la conclusió de la transmissió             
independent: “... it thus is shown that the behaviour of each pair of differing              

characters in hybrid association is independent of other differences between the two            

original parental plants.” 

La dominància d’un al·lel sobre un altre no influeix de cap manera sobre la seva transmissió,                

només està relacionada amb l’expressió del genotip. Així doncs, el principi de la uniformitat              

dels híbrids de la F1, sovint erròniament conegut com a primera llei de Mendel, no explica                

fenòmens de la transmissió de caràcters i no pot ser considerat com a llei de Mendel. 

 

1ª llei Principi de la uniformitat dels 

híbrids de la F1 

 Principi de la segregació equitativa 

2ª llei Principis de la segregació vs Principi de la transmissió independent 

3ª llei Llei de la transmissió independent  --- 

 

  

1 



Per què la planta Hieracium pilosella que el botànic Nägeli va sugerí a Mendel              
d'estudiar no seguia les lleis de Mendel? 

 

En un dels últims apartats del treball “Experiment on Hybrids of Other Plant Species”,              

Mendel estudia la planta Hieracium pilosella sugerida per Nägeli per comprovar si les seves              

lleis (“developmental law”, com l’anomena ell mateix) trobades en Pisum també son vàlides             

per altres espècies. Tanmateix, no van cumplir les proporcions fenotípiques esperades. Això            

és degut a què aquesta espècie es reprodueix de forma sexual mitjançant l’apomixis, fent              

que la descendència sigui idèntica a la generació progenitora. 
 
Proporcions trobades per Mendel. Massa bones? Artículo de JM Mulet "El pecado de             
Mendel" sobre (El país semanal 7-8-2016) y carta respuesta de Olga Dolgova (link) 

 

El treball de Mendel no s’escapa de la controversia i les acusacions. Alguns l’inculpen              

d’haver trobat unes proporcions massa bones, d’haver manipulat les dades i fins i tot li               

atorguen el títol “the father of scientific misconduct”. L’al·legació que ho va posar en              

evidència va ser Fisher al 1936, afirmant que “the data of most, if not all, of the experiments                  

have been falsified so as to agree closely with Mendel's expectations”. 

Fins a cert punt, és comprensible pensar que Mendel va falsificar les dades per a               

quadrar-les amb els resultats esperats. Per exemple, el fet d’obtenir una mitjana gairebé             

perfecta de les proporcions 2:1 d’heterocigoci respecte homocigoci en les plantes que            

presenten el caràcter dominant, només tenint en compte dos dels set experiments; l’elecció             

dels caràcters a estudiar; no obtenir els extrems de les distribucions; alguns caràcters amb              

components subjectius (com ell mateix declara). 

Per aquests motius, es va desencadenar la polèmica i articles com “El pecado de              

Mendel” per J. M. Mulet en van fer ressò, “queda la duda de si Mendel era el típico ejemplo                   

de científico que era mejor diseñando experimentos que haciéndolos, y quizás un poco             

tramposillo”. Com a resposta, apareixen diferents postures: els fidels seguidors de Mendel,            

com la carta d’Olga Dolgova, i els qui cancel·len tot el treball i la genialitat de Mendel. Ni                  

blanc ni negre. Justificar la possible falta de rigor científic aludint a la manca d'eines               

estadístiques per a mesurar-ho a l’època de realitzar els experiments no serveix d’excusa i              

es tracta d’una fal·làcia ad verecundiam. 

De la mateixa forma, la importància històrica que va suposar el seu treball no              

s’hauria de posar en dubte, com tampoc desprestigiar el laboriós experiment, avançat en             

seu temps, i de gran valor per a establir les bases de la genètica actual i futura. Tota                  
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aquesta problemàtica pot ser explicada per un biaix inconscient i sistemàtic de les dades:              

classificant fenotips ambigus, parar de comptar quan s’està satisfet amb els resultats, tornar             

a comptar si semblen sospitosos o directament repetir l’experiment. Les proporcions           

trobades són massa bones, sí. Però no s’hauria de cancel·lar el pare de la genètica per                

petites inconguencies a causa d’errors humans inconscients i totalment desinteressats. 

 

Hi ha un dels 7 caràcters que es diu que va estudiar Mendel que no és del tot correcte,                   
quin és?  
 
En la següent taula es comparen els caràcters que apareixen al treball de Mendel i, per tant,                 

que van ser realment estudiats; en contraposició amb els caràcters que es diu que Mendel               

va estudiar. 

Caràcters estudiats correctes Caràcters creguts estudiats  

“The difference in the form of the ripe seeds” Seed shape 

“The difference in the colour of the seed albumen” Seed colour 

“The difference in the colour of the seed coat” Flower colour 

“The difference in the form of the ripe pod” Pod shape 

“The difference in the colour of the unripe pod” Pod colour 

“The difference in the placement of the flowers” Flower position 

“The difference in the length of the stem” Stem height 

 

Sis dels set caràcters coincideixen. La descripció que Mendel afegeix al color de             

revestiment de la llavor és: “This is either coloured white, a character consistently associated              

with white flower colour, or it is grey, grey-brown, or leather brown with or without violet                

spots, in which case the colour of the standard petal appears violet, that of the wings purple,                 

and the stem at the base of the leaf axils is tinged reddish. The grey seed coats turn blackish                   

brown in boiling water.” A causa de que el color del revestiment de la llavor s’associa                

directament al color de la flor, és comprensible que al llarg del temps aquestes dues               

característiques es confonguessin i es distorsionés el caràcter estudiat realment.  
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Tots els 7 caràcters segreguen independent. Casualitat?  
 
L’experiment dut a terme per tal d’averiguar el comportament de diversos caràcters i que li               

va permetre concloure la transmissió independent dels caràcters van ser encreuaments           

dihíbrids i trihíbrids. “In the first experiment the original parent plants differed in the shape of                

the seeds and in the colour of the albumen, and in the second experiment they differed in                 

the shape of the seeds, the colour of the albumen, and the colour of the seed coat.” Així                  

doncs, en certa mesura, Mendel va tenir sort que els tres caràcters escollits segregaven de               

forma independent, és a dir, es troben en tres cromosomes diferents dels set cromosomes              

que Pisum sativum té.  

Molt probablement, aquests caràcters no van ser escollits a l’atzar. En aquest punt             

de l’experiment, Mendel ja portava diversos anys observant el comportament de tots els             

caràcters, cosa que el devia fer inclinar a escollir uns caràcters o uns altres. De totes                

formes, gràcies a aquesta casualitat (forçada o no), va permetre basar-se i formular la              

segona llei sobre la transmissió independent dels caràcters. 
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