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Opinió

Qui sóc jo?  Qui ets tu?  Per què sóc 
com sóc i tu ets diferent a mi?

El   passat mes de novembre es va celebrar la  18a
setmana de la Ciència. Durant aquesta setmana es
van  organitzar  una  gran  varietat  d’activitats  de
divulgació científica arreu del nostre territori.

Els alumnes de l’INS Lliçà, vam tenir el privilegi de
gaudir  de  la  visita  que  ens  va  fer  la  Gemma
Marfany,  professora  de genètica mendeliana a  la
Universitat de Barcelona. Va ésser professora a la
Universitat d’Oxford (Regne Unit), també porta a
terme una investigació notablement important a la
UB  sobre  genètica,  en  la  qual  hi  treballen  tres
alumnes  catalans  i  tres  d’estrangers.  Aquesta
conferència  es  realitzà  el  passat  dimecres  20  de
novembre a la Biblioteca de l’Institut. Allà, hi vam
ser presents alguns alumnes de tercer i quart d’ESO
i 1r de Batxillerat de l’itinerari científic-tecnològic.
La conferència va durar 2 hores aproximadament. 

 

Marfany va iniciar la seva conferència explicant què
son  els  cromosomes:  petits  cossos  que  porten  la
informació  genètica  o  ADN  dels  organismes.  A
continuació ens va explicar que els éssers humans
tenim 23 parelles de cromosomes, això vol dir que
tenim un total de 46 cromosomes en el nostre cos.
L’últim parell, ens pot dir si aquest organisme és un
mascle o una femella. Si és mascle, els seu últim
parell de cromosoma portarà les lletres XY i, si en
canvi, és femella serà XX.

 

 Les dones sempre donem als nostres fills la lletra
X, i per d’altra banda els pare pot aportar les dues,
o bé X o bé Y.  Tots els descendents d'una dona,
siguin  homes  o  dones  hereten  d'ella  els  seus
mitocondris.  Aquest  fet  es  dóna  perquè
l'espermatozoide  que  ha  de  fecundar  l'òvul  es
desprèn del seu flagel i, amb això, de tot el seu
material cel·lular llevat del nucli, el qual es fusiona
amb el de l'òvul. És per això pel que en el zigot
només  hi  són  presents  els  mitocondris  que  li  va
conferir la seva mare. D'acord amb això, tots tenim
les mitocòndries de la nostra mare les quals van ser
heretades de alhora de la seva mare (és a dir de la
nostra  àvia).  Aquesta  les  va  heretar  de  la  seva
progenitora  i  així  prèviament.  Com  a  resultat,
podem  conèixer  els  nostres  ancestres  materns
gràcies a l’ADN.

 Amb l’ADN de qualsevol persona podem conèixer
informació genètica sobre la  seva família, quines
malalties poden tenir, etc. L’ADN es pot obtenir,
per exemple, d’un pel del cabell. 

Quan ens fem el DNI, ens pinten la punta dels dits
amb  una  tinta  negra  i  ens  fan  calcar  la  nostra
empremta dactilars en un full. Aquestes empremtes
dactilars són personals, cap altra persona les té, és
a dir, que tothom tenim  empremtes diferents, uns
les tenen molt circulars, uns altres de més juntes...
aquest és un dels exemples que ens va presentar la
professora  Marfany  a  la  seva  conferència per tal
d’explicar-nos què era l’ADN.

 

A més, va explicar algunes anècdotes força curioses
sobre genètica. El que més ens va impactar va ser
la  que  es  referia  a  Madonna.  Quan  fa  alguna
actuació, fa cremar l’habitació on es prepara per
actuar.  La  raó?  com que es  pentina  allà,  hi  pot
caure algun cabell del seu cap. Llavors  qualsevol
persona podria entrar, agafar un pèl, analitzar-ho i
saber pràcticament tot sobre la seva família (fills,
pares... ) i sobre ella mateixa. Una altra anècdota
força  interessant  és  que  als  Estats  Units,  els
descendents d’indígenes reben beques per a pagar-
los els estudis a les universitats (que en aquell país
són  molt  costosos).  Les  universitats  per  tal
d’esbrinar si realment són descendents d’indígenes
o no, s’analitza el seu ADN, per saber si reuneix els
requisits per a ser becat, però només ho fa en la
línia  materna.  Així  doncs,   si  l’ancestre  indígena
d’un  noi  dels  Estats  Units  és  algun  avi,  àvia,
besavi...  patern,  no  ho  podrà  demostrar  i  no
obtindrà la beca.

La genètica és present a molts camps de la  vida
quotidiana, comença a ser una eina molt important
utilitzada a molts àmbits del dia a dia i de la qual
anem  obtenint  a  cada  pas  més  informació  i
avenços. És un tema molt interessant per aprendre,
i  no hi ha cap dubte de que aquesta conferència
haurà donat lloc a nous interessos per la genètica i
la ciència en general, en especial per als alumnes
de tercer i  quart, els  quals encara han d’escollir
l’itinerari  de  batxillerat  que  més  els  motivi.  A
nosaltres,  els  alumnes  de  batxillerat,  ens  ha
semblat  que  la  conferència  va  ser  molt  clara  i
concisa, i esperem que es continuïn fent xerrades i
conferències com aquesta per crear interès per la
ciència en els joves.

 


