
Genètica Mendeliana





Gregor
 

Johann Mendel

Gregor Johann Mendel està
 

considerat el 
pare de la genètica moderna. A partir dels 
seus experiments va desenvolupar una teoria 
de l’herència molt de temps abans que es 
descobrissin

 
els cromosomes i que fos

 possible comprendre’n el comportament.
Johann Mendel (1822-1884) va viure una 
infantesa humil en un poblet de l’actual 
República Txeca. Als 21 anys va ingressar en 
un monestir augustinià

 
a la ciutat de Brno. El 

1845 va ser ordenat sacerdot i va prendre el 
nom de Gregor. Durant els seus estudis a la 
Universitat de Viena es va interessar per 
l’estudi de les variacions en les plantes, així

 com en la utilitat de l’experimentació
 

i les 
matemàtiques com a eines per analitzar la 
natura.

Gregor Johann Mendel



Gregor
 

Johann Mendel
•

 
El 1868 va ser nomenat abat del 
monestir, la qual cosa el va 
apartar definitivament de les seves 
investigacions. Va morir el 1884 
sense veure reconeguda la 
importància dels seus treballs. El 
treball de Mendel va ser ignorat 
durant 35 anys, fins que el 1900, 
tres científics, Hugo de Vries, Karl 
Correns

 
i Erik van Tschermak, el 

van redescobrir de manera 
inesperada i van donar el seu nom 
a les lleis fonamentals de 
l’herència.

•
 

El 1854 va tornar a Brno i el 
1857 va començar els seus 
famosos experiments amb la 
planta del pèsol en un petit

 jardí. Mendel va ser 
original i meticulós en la seva 
tasca. Va projectar amb molta 
cura cada experiment amb la 
finalitat de descobrir la forma 
en què

 
es transmetien els 

caràcters heretables.
•

 
El 1866, quan va considerar la 
seva feina

 
acabada, va publicar 

els resultats de la seva 
experimentació

 
a la revista de 

la Societat de Ciències Naturals 
de Brno. Tenint en compte que 
en aquell moment no es tenien 
coneixements sobre la 
naturalesa de l’ADN i dels gens, 
els seus treballs van tenir poca 
repercussió

 
científica.



Conceptes importants
•

 
Genotip: Dotació

 
de gens que té

 
una espècie o individu 

concret, el seu contingut genètic. En els organismes diploides 
la meitat s’hereta del pare i l’altre meitat de la mare

•
 

Fenotip: Manifestació
 

externa del genotip. És la suma dels 
caràcters observables de l’individu. És el resultat del genotip i 
de l’ambient.

•
 

Al·lel: Cadascuna de les formes alternatives que pot tenir un 
gen d’un caràcter. Normalment es coneixen diverses formes 
al·lèliques d’un mateix gen. El més estès en una població

 s’anomena al·lel salvatge.
•

 
Dominant: És l’al·lel que es manifesta fenotípicament tant en 
homozigosi, com en heterozigosi. Es representa en majúscules.

•
 

Recessiu: És l’al·lel que només es manifesta fenotípicament en 
homozigosi. Es representa amb lletra minúscula. 

•
 

Codominant:són una parella d’al·lels amb la mateixa força 
d’expressió, sense que un anul·li l’altre. Quan es troben en 
heterozigosi apareix un fenotip entremig. 



Conceptes importants
•

 
Homozigot

 
o línia pura: Individu que per un gen determinat té

 en cada cromosoma homòleg el mateix tipus d’al·lel. Ex. AA, aa.
•

 
Heterozigot

 
o híbrid: Individu que per cada gen té

 
en cada 

cromosoma homòleg un el·lel
 

diferent. Ex. Aa.
•

 
Hemizigot: Gen el locus del qual és situat en un cromosoma 
sexual en un individu heterògam (amb gàmetes de diferent mida 
i dimensions).  

•
 

Encreuament prova: Creuament en que un dels individus és 
homozigot recessiu. És el mètode de diferenciar els genotips 
homozigots dels heterozigots que manifesten un mateix fenotip.

•
 

Gen: Unitat hereditària que controla cada caràcter en els éssers 
vius. A nivell molecular correspon a un fragment d’ADN

 
que 

conté
 

la informació
 

per la síntesis de una cadena proteínica. 
•

 
Gens lligats: Quan tenen les parelles d’al·lels en un mateix 
cromosoma, i així

 
incrementa la possibilitat que siguin 

transmesos junts en la formació
 

dels gàmetes. 
•

 
Locus

 
(loci

 
(pl)): És el lloc que ocupa un gen en un cromosoma.



Cariotip

És l’ordenació
 

dels 
cromosomes d’una 
cèl·lula segons mida i 
morfologia. És 
característic de cada 
espècie. Els humans 
tenim 46 cromosomes 
(23 parelles), 
organitzats en 22 
autosomes i un parell 
d’heterocromosomes o 
cromosomes sexuals 
(X, Y)



Variabilitat
 

genètica

Cariotip
 

d’una triploïdia 
humana. El cariotip 
humà

 
normal presenta 

46 cromosomes i en 
aquest cas en tenim 
69. La triploïda 
humana és 
extremadament rara i 
causa deformitats en 
el fetus. Normalment 
no són viables i si 
arriben a néixer només 
viuen alguns mesos.



Els experiments i les lleis de Mendel



Primera llei de Mendel o Principi de la 
Uniformitat

Les plantes progenitores eren varietats de races pures per un caràcter 
determinat  i les de la primera generació

 
filial (F1) eren totes amb el 

mateix fenotip (aparença externa) pel caràcter estudiat. S’observa el 
caràcter dominant.



Segona
 

llei
 

de Mendel o principi
 

de la segregació

Va autofecundar les plantes de la primera generació
 

filial (F1) que 
provenen de dues línies pures que difereixen en un caràcter, originen una 
generació

 
filial 2 (F2) en les que les ¾

 
parts de les plantes presenten el 

fenotip dominant i ¼
 

de les plantes, el fenotip recessiu.



Tercera llei
 

de Mendel o principi
 

de la 
combinació

 
independent.

Les plantes progenitores eren 
varietats de races pures per a 
dos caràcters determinats, 
sent totes les de la primera 
generació

 
filial (F1) amb el 

mateix fenotip (aparença 
externa) pels caràcters 
estudiats (AABB). S’observen 
els caràcters dominants. La F1 
va ser uniforme (AaBb). Va 
autofecundar la F1 i va 
obtenir 9/16 de llavors 
grogues i llises, 3/16 de 
llavors grogues i rugoses, 
3/16 de verdes i llises, i 1/16 
de verdes i rugoses (aabb).



Herència intermèdia
La herència intermèdia manifesta en els heterozigots un fenotip amb 
característiques intermèdies a la dels homozigots. 

Flor de nit
(Mirabilis jalapa)



Codominància
La codominància els dos al·lels es manifesten en els heterozigots 
simultàniament.  



Gens
 

i localització
Un gen conté

 la informació
 per

 
determinar 

un caràcter
 hereditari Locus Loci

Al·lels

Cada gàmeta
 

només
 té

 

un al·lel
 

per
 

a 
cada caràcter.

Transmissió
 

de gens
 en la meiosi



Gens
 

dominants
 

i recessius

A

a

Al·lels

AA
Al·lels

aa

Al·lel
 Aa

Dominant
 (color groc)

Recessiu
 (color verd)



Els
 

arbres
 

genealògics
Dona (rodona)

(quadrat) Home

Avortament

Matrimoni

Fills

Matrimoni
 

consanguini
4 5 6 7 81 2 3

Pertanyen
 a la 

mateixa
 generació

I

II

III

IV

Diferents
 

generacions

Germans
 bessons

Portador de malaltia
 

o 
malformació

 

(color fosc)
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