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ELS NIVELLS n'INTEGRACI6

En els essers vius, i tambe en el mon inorganic, hom pot considerar els
fenOmens a diferents nivells d'integraci6 . En el m6n inorganic hom pot
estudiar les propietats i les lleis que regeixen el comportament de les par-
ticules subat6miques , electrons , protons, etc . que els fisics han anat des-
cobrint . La integraci6 d'aquestes particules constitueix els atoms, i aquests
es reuneixen en la gran varietat de molecules possibles , les quals poden
reunir-se formant compostos molt mes complexos i variats encara; les
macromolecules . En passar d'un nivell al superior , en aquest les possibili-
tats de diversitat s'incrementen notablement , i aixo en relacio amb el
nombre d ' elements del nivell inferior que constitueixen una unitat del
superior.

En el mon dels essers vius trobem una serie de nivells d ' integraci6
superiors al de les macromolecules . La situaci6 dels organismes en aquests
nivells explica la gran diversitat que presenten : una de les caracteristi-
ques que mes criden 1'atenci6 en el mon vivent . El limit, potser no massa
precis, entre el viu i 1'inorganic , el trobem en el nivell de les macromo-
lecules, car son macromolecules les substancies mes peculiars dels orga-
nismes, en les quals reposen les propietats mes distintives de la materia
viva. Em refereixo , en especial , als acids nucleics i a les proteines.

Per sobre de les macromolecules trobem que aquestes es reuneixen en
les estructures cel1ulars, ordenades d'una manera molt precisa ; el fun-
cionament de la cellula depen d'aquesta ordenacio . Alguns autors conside-
ren actualment que la celdula amb nucli i veritables cromosomes , es a dir,
la cellula eucariota, pot esser el resultat de la integraci6 de cellules pro-
caribtiques, de tipus bacteria i potser tambe de sistemes vivents mes sen-
zills, com son els virus. Goksayr ( 1967) creu interessant de considerar com
una idea alternativa a la idea que les cellules eucariotiques s'han originat
per evoluci6 d'una celdula procaribtica , la possibilitat que les cellules euca-
riotiques procedeixin d'agrupacions simbibntiques d'unitats procarioti-
ques. Suggereix que la primera associacio podria haver estat entre proca-
riotes anaerobis de tipus bacteria , i que despres , a la branca que va donar
origen als vegetals , s'hauria pogut establir una nova relacio simbibntica,
en aquest cas entre la primitiva associaci6 d'anaerobis i algunes cianofl-
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cies. Aquestes s'haurien convertit en els cloroplasts, idea que no es nova,

ja que abans quc Goksayr Phan formulada altres autors. Les dades refe-

rents a la forma circular de FADN de les mitoci ndries dels Vertebrats

i altres semblances entre aquests organuls cellulars i les bacteries, fan pensar

tambe en el seu origen bacteria. Sigui corn sigui aquest pas del tipus d'orga-

nitzacio procariota a l'eucariota, el fet es que per sobre de la ccllula trobem

clararnent noves integracions. L'organisme pluricellular n'es una mostra

evident, i l'existencia de segmentacio, amb repeticio d'estructures en els

diferents metanrers en els organismes pluricellulars mes superiors fa pensar

tambe que entre ells i cls organismes cellulars hi ha mes d'un gran de

la jerarquia de nivells. Pero el que mes ens interessa a nosaltres aqui es

fer notar que els nivells d'integracio del mon vivent no s'acaben en 1'or-

ganisme. Be que aixo es ben sabut de tothom, el significat que tenen

aquests nivells superiors no sembla esser tan obvi, no solament per a

persones amb for4a cultura biologica, sin6 adhuc per a biblegs especialit-

zats en l'estudi dels nivells inferiors. Per sobre l'organisme tenim la po-

blacio, i per sobre d'aquesta, 1'ecosistema.

Els nivells superiors, com la poblacio sobre la qual centrern la nostra

atencio, es caracteritzen perquc el iligam entre les unitats que els former.

es diferent que en els nivells mes baixos. No es un lliganr material, per la

qual cosa pot semblar mes lax, i sols ens apareix considerant els organis-.

mes en l'espai i, en el cas de la poblacio, sobretot en el temps. Abans de

considerar les caracteristiques d'aquests nivells, tractem d'algunes de les

consegiiencies generals, de la integracio d'unitats d'un ordre inferior en

un altre de superior.

La bona comprensio d'un sistema d'un nivell superior necessita, evident-

ment, el coneixement de les unitats que el constitueixen dels nivells mes

baixos i de les lleis que regeixen en aquests. Tamnateix, aixo no vol pas dir

que del coneixernent d'aquests sols, puguin deduir-se totes les propietats

i totes les lleis que regcixcu en els sistemes superiors.

Coin diu Bertalanffy (1925), referint-se al nivell de l'organisme: uL'ana-

lisi de les parts i els processor individuals dels essers vivents es necessaria

i es un pre-requisit per a la seva comprensio ines profunda, pero, sola,

1'analisi no es sufficient... Cada part individual, cada proces individual,

no solament depen de les seves propietats intrinseques, sing tanibe, en

grau mes gran o rues petit, de les condicions dintre del tot... El compor-

tament d'un blastomer aillat es diferent de quan esta integrat en 1'embri6».

A mes, en el conjunt es presentee propietats que no es troben a les parts

aillades; es a dir, en els sistenles d'organitzacio superiors es presenten pro.

blemes especifics, que van mes enlla que els del nivell iminediatament

inferior. Donald Kennedy (1967), referint-se a les propietats del sistema

nervios, expressa aquesta idea quan diu que la meravellosa eficacia del
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cervell dels mamifers, comparada amb la dels sistemes nerviosos d'altres

organismes, com un insecte o un mollusc, no sembla dependre tant de

com les cellules individuals hagin desenvolupat noves capacitats, com del

fet que les cellules siguin mes nombroses i presentin una major capacitat de

permutacio. Per aixo 1'estudi de les connexions en que es basa el funcio-

nament del sistema cs el que pot conduir-nos a conclusions utils respecte

a les seves propietats especffiques.

LA VIDA COM A FENOMEN QCE TE LLOC EN L'ESPAI I EN EL TEMPS

La Biologia que podriem dir classica i que encara respon a la concepci6

a que podriem arribar actualment si nomes consideravern cis nivclls inferiors

d'intcgracio dell fenomens de la vida, tracta de caracteritzar aquests fenb-

nnens al nivell de 1'organisrne . Les consegiiencies d'aixo son diverses i no

massa bones . En no considerar 1'organisme com una unitat d'un nivell supe-

rior, solarnent tenim una visio parcial de quina cosa es la vida. A conse-

q iencia d'aixo no es possible una interpretacio realment cientifica del feno-

men de la vida , i s'explica l'aparicio d ' interpretacions extracientffiques. To-

tes les teories vitalistes son expressio d'aquesta consegiiencia . De mes a mes,

amb aqucsta lilnitacio s'escapa el principal aspecte amb que l'estudi de la

vida contribueix al pensament cientffrc en general . Les propietats dels

essers vivents , no Ies estudia el bioleg, nomes, coin ones relations de

causes i efectes , corn el ffsic estudia els fenOmens del mon inorganic. Com

din Caspari (1964), (d'explicacio per una causa final o proposit es consi-

dera no cientifica i sense serrtit . AixO ha estat portat a 1 ' extrem a les cien-

cies ffsiques , en les quals una pregunta teleologica ens (olpeix com sense

sentit. No podem preguntar sobre el proposit dell planetes per al sol,

dels electrons per a 1 ' atom, o per que es millor que la terra sigui rodona.

En canvi , persisteix en la Biologia la necessitat d'aquestes preguntas, i ha

donat origen a conceptes no fisics , corn els d'organ i de funci6 . Un organ

significa una part dun organisme viu que to una funcio especffrca, i una

funci6 cs una activitat que d'alguna manera cs necessaria o irtil per a

1'organisme. Emprar el terme funcio en fisiologia tc implications definida-

ment teleologiques , i en molts de casos pot substituir -se per la paraula

((proposit )). Quart diem , per exemple , que la funcio de full es de percebre

la Hum, no volem dir unicament que cs una estructura quc absorbeix Hum,

sinb tambe que la utilitza un organisme amb el proposit de percebre

llum. Cal assenyalar acf que les irnplicacions teleologiques del terme

((funcib )) no On identiques als principis teleologics d'Aristotil. Funci6

no es un terme explicatiu : es mes aviat un concepte heuristic, que ens
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permet de plantejar-nos questions utils. Certament, no implica un designi
existent abans de Fens: solament significa que en un sistema biologic
podem preguntar quina es la funcio d'una part en relacio amb el tot i que
d'aquesta pregunta obtindrem una contestaci6 significativa». Aquesta
caracteristica de la Biologia, que tan clarament assenyala Caspari, es deu
al fet que aquesta ciencia analitza nivells d'integracio superiors als de

les ciencies fisiques. Ara: per a fer-nos les anteriors preguntes i contestar-
les sense situar la Biologia fora de la linia lo-Ica i metodologica de les
ciencies en general, cal que considerem la vida com un fenomen que es
desenvolupa en 1'espai i en el temps, al nivell de la poblacio.

Com diu Caspari, la funcio no es un designi que existeix abans de
fens. Vegem ara que es sols un designi que s'ha anat desenvolupant amb

fens, com una consequcncia de la continua prova de la seva eficacia. En

comprendre aixo entendrem tambe el significat que to el factor historic

en Biologia.

Classicament, no fa pas gaires anys encara, el bioleg que intentava de
caracteritzar la vida ho feia en termes de metabolisme, de coordinac16

funcional i ordenaci6 de les parts de l'organisme, d'irritabilitat i resposta
avinent als estimuls, de la meravellosa integraci6 entre les propietats de

l'organisme, inclos el seu comportament, amb les necessitats que l'am-
bient en que viu li presenta. is evident que aquesta caracteritzacio esta
impregnada de proposit, de finalisme, de teleologia. No es possible de
conjugar aquest proposit amb una concepci6 cientifica, si ens limitem al
nivell de l'organisme. Per aixo molts biolegs han admes que aquestes pro-
pietats depenen d'alguna forca especifica dels essers vius, com 1'entelequia

per Aristotil o (l'elan vital) per Bergson. Aquestes solutions no son cienti-
fiques perque tracten de resoldre un problema senzillatnent inventant un

nom. Es justifiquen, aixo no obstant, per manta d'una soluci6 adequada:

u quin es l'origen de la coordinaci6 funcional i de l'ordenaci6 de les parts
de l'organisme, de 1'adaptaci6 a 1'ambient?, es a dir, en termer generals:

c quin es 1'origen de I'extraordinaria eficacia o, com diria Caspari, del
proposit que veiem en els organismes? La contesta, en els seus termes mes
generals, la dona la teoria de 1'evoluci6 per seleccio natural; en termes
mes precisos i mes recentment, l'aplicaci6 a la Biologia de conceptes de la
teoria de la informacio, la qual cosa ha conduit a fonamentar 1'evoluci6
en un mecanisme de recollida d'informacio.

La introducci6 del concepte d'evoluci6 en Biologia comporta la con-
sideracio de la vida com un proces que es desenvolupa en l'espai i en
el temps. Implica tambe una accentuaci6 de 1'emfasi sobre els processos
reproductors. A mes, en especial el concepte de selecci6 natural, situa el
proces al nivell de la poblaci6.

La Genetica ens ensenya que els organismes transmeten a Bur descen-
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dencia llurs propietats indefinidament, per replica exacta de les molecules

dels acids nucleics. Tambe aquesta branca de la biologia ha demostrat

que aquesta transmissio de propietats identiques, be que indefinida, no

es absoluta. Hi ha mutacions, es a dir, canvis qualitatius i quantitatius

rars, en el sentit de poc frequents, de les molecules de l'ADN, que tenen

per consequencia canvis en les propietats dels individus que reben aques-

tes molecules canviades. Les mutacions son el primer origen de tota la

variabilitat, descoberta i oculta, que observem en els essers vius: entre

els fills d'una mateixa parella, dins Ics poblacions, entre les diferents po-

blacions d'una especie i entre les especies, combinades i recombinades de

generacio en generacio, les mutacions dels diferents gens que formen el

genotipus de les especies, ocorregudes en el transcurs de les generations,

son la base d'aquesta variabilitat.

Les mutacions, que son 1'6ltim origen de tota la variabilitat, com

acabem de dir, poden produir-se per diferents mecanismes, i alguns d'ells

els coneixem bastant be. Aixo no obstant, en conjunt se'ns piesenten com

tin fenomen aleatori, en certs aspectes comparable al de la desintegracio

dels atoms radiactius. Durant tin temps donat i en una poblacio gran podem

preveure la fraccio dels Bens d'un tipus determinat que hauran mutat,

com podem preveure quina fraccio d'atoms s'haura transformat en una

substancia radioactiva, pero en cap dels dos casos no podem preveure

quins seran els Bens o atoms que canviaran en aquest temps, i per una

d'aquestes unitats tampoc no podrein predir quan canviara.

Experimentalment, tot al mes, podem alterar la probabilitat d'aquests

canvis. La consegi.iencia que ens interessa aqui, que la mutacio sigui un fe-

nomen aleatori, es que no hi ha en ella un upropositn en relacio amb les

necessitats dell organismes. D'aixo en tenim proves experimentals ben

fermes, com les obtingudes pels Lederberg. Si tin tros de vellut esterilitzat

es aplicat suaurnent sobre una placa d'agar, on creixen colonies de bacte-

ries, els pets del vellut s'emporten algunes cellules de cada colonia. Per

aquest procediment les colonies desenvolupades en un medi lliure d'cs-

treptomicina, poden esser calcades sobre un medi que contingui estrepto-

micina. En aquest solament creixeran colonies en els llocs on, a la primera

placa, hi havia una colonia amb batteries resistants a l'estreptomicina.

Aquestes colonies poden identificar-se en diferents repliques del calcat.

Aixo prova que la resistencia depen de la colonia de la qual provenen

les batteries sembrades, no pas del contacte d'aquestes amb el medi que

conte l'antibiotic. A mes, l'analisi de les colonies corresponents de la

primera placa demostra que realment contenia cellules resistents que

s'havien produit sense haver estat mai en contacte amb l'estreptomicina.

Per tant, be que les mutacions constitueixen l'origen de la variabilitat

que utilitza 1'evoluci6, no podem dir que dirigeixin el proces de 1'evoluci6.
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El propbsit que trobem a la materia viva no depen del fet que la mutad6
es produeixi amb ((proposit)).

L'adaptacio, el fet que quan cultivern batteries en un medi amb
estreptomicina, tinguem soques resistents a l'antibiotic i adhuc que el
necessitin per a viure, no depen de mutacions amb proposit, sino d'una
seleccio de mutands adequats, entre les molter variants genetiques que hi
ha a totes les poblacions de batteries. En el medi amb estreptomicina
nomes es reprodueixen els individus resistents a la droga, i aixi obtenim
colonies, poblacions adaptades. Aquest proces, que to hoc dins la poblacio
i que consisteix en una reproduccio diferencial entre les variants geneti-
ques en ella existents, segons l'eficacia biologica d'aquestes variants en les
condicions en que es troba la dita poblacio, es la seleccio natural. De
generacio en generacio, aprofitant les variants genetiques produides ca-
sualment per mutacio, la reproduccio diferencial va originant poblacions
en les quals les propietats de llurs components son progressivament mes
efrcients, en especial en relacio amb les conditions ambientals en que
han de viure. Per seleccio natural de les variants amb mes d'eftcacia,
ocorreguda en generacions anteriors en que les conditions ambientals
eren semblants a les actuals, s'explica que els descendents actuals d'a-
questes generacions tinguin propietats que semblen portar per endavant
la solucio dels problemes amb que hauran d'enfrontar-se. El proposit os el
resultat de la conservacio de les variants hereditaries amb mes d'eficacia
dins les poblacions. Insistim que la seleccio natural estaa basada en 1'efi-
cacia reproductora. En general es conserven a la llarga les propietats
genetiques dels individus que tenen mes probabilitat de deixar descen-
dents, tant si aquesta probabilitat depen de la fertilitat, la viabilitat, la
longevitat, la velocitat de desenvolupament, o de la tendencia a l'apare-
llament, com troba Ribo (1967) en 1'analisi del mutand caramel de Droso-
phila melanogaster.

Aixi, 1'evoluc16 biologica i el seu resultat, la finalitat que hom observa
en els fenomens biologics, son el resultat d'una informacio (que semblar3
un propbsit) recollida en generacions precedents per un mecanisme de
tempteig basat en la mutacio a 1'atzar i en la seleccio natural. En aquest
sentit cada mutacio o combinacio de mutacions es una prova a l'atzar
que la seleccio natural aprovara o no. Aquest proces, com ha fet Schmal-
hausen (1g6o) i ha indicat Margalef (1957), pot plarrtejar-se en termes de
teoria de la informaci6. Aixi, cada generacio, entre la reproduccio dels
pares i la reproduccio dels fills, constitueix un title, que rep dels titles
anteriors, per retroaccio, la informacio recollida. L'aspecte historic dels
fenomens biologics es posa de manifest amb aquest planteig. Igualment
resulta evident que la unitat evolutiva es mes la poblacio quc l'individu.
Analitzem primer aquest segon aspecte. Pel fet de basar-se en reproduccio
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diferencial, el mecanisme de recollida d'informacio es un fenomen de
poblacio. No hi pot haver reproduccio diferencial d'un sol individu.
A mes, la recollida de la informacio es un fenomen de cooperacio. A causa
dels fenomens de sexualitat, en la major part dels organismes de genera-
66 en generacio les propietats genctiques dels individus es recombinen.
La cosa important per al futur d'una poblacio radica en quin es el conjunt
de gens de que hom disposa per a formar cls genotipus individuals. Moltes
potencialitats d'aquests genotipus normalment no es manifesten, pero
constitueixen una reserva que, si cal, la seleccio pot aprofitar. Sense
aquesta reserva, 1'eficacia mitjana dels individus d'una poblacio seria
probablement superior, pero les potencialitats evolutives i, per tant, la
probabilitat de supervivencia de la poblacio, a la llarga, serien molt
restringides. Tenim am]) aixo tin cas en que el significat d'una situacio
es diferent al nivell de 1'individu i de la poblacio. La magnitud que pot
tenir aquesta reserva de variabilitat oculta, la dennostren experiments
corn els que ha realitzat Mensua (1060. Ultra la seleccio, a les poblacions
petites hi ha un altre factor que pot tenir importi'incia pels canvis que
es produeixen d'una generacio a la segiient. Em refereixo a la deriva
genetica, o sigui a la variacio casual que es producix en les frequencies
dels gens, en generacions successives, pel fet que els gens que formen els
genotipus d'una generacio son una mostra estadistica dcls existents en
]a generacio anterior. Com es sabot, en una mostra solen presentar-se
desviacions aleatories respecte al col•lectiu de que procedeix, i aquestes
desviacions es probable que siguin Ines grans, corn mes pctita es la mos-
tra. Per aixo en poblacions petites la cleriva genetica pot esser impor-
tant- pot adhuc sobreposar-se a la seleccio. Intrinsecament, el proces de la
deriva genetica es un proces it la poblacio.

Conve d'indicar, be que aqui no podem entretenir-nos-hi, que no hem
de concebre les poblacions corn a unitats aillades. Entre diferents pobla-
cions poden intercanviar-se gens per migracio. I mentre aixo es possible
considerern que les poblacions son de la mateixa especie, be que hi ha casos
que es troben al limit. A mes, el significat que tenen les poblacions com
a unitats evolutives no es posy totalment de manifest si no es conside-
rant-les com a unitats que integren el sistema d'ordre superior, ]'ecosiste-
ina; pero considerar aquest punt potser ens portaria fora del tema de que
tractem.

Passem ara a 1'aspecte historic del fenomen biologic. La vida es quel-
cont mes que el funcionament d'un organisiue: es un proces que es
desenvolupa en el temps, del qual els organismes individuals que podem
observar en un moment donat no en son sing una seccio transversal. Les
propietats d'aquests organismes i de les poblacions per ells constitu'ides
resulten d'un proces d'acumulacio d'informacio. Aquest es un proces his-
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toric. Quantitativament i qualitativament la informacio que es pot recollir

o que es efficient de recollir en una linia evolutiva, diguem en una pobla-

ci6 o en una especie, depen de la ja recollida abans. Es molt diferent la

informacio recollida en un vegetal de la que conte el genotipus d'un

vertebrae. '.Es evident que la nova informacio util per a aquests organismes

sera molt diferent tambe. Qualsevol que sigui el nivell de diferenciacio

que considerem entre dues espe'cies o adhuc poblacions, la situacio, be que

no es tan evident, es la mateixa. Aquest es un aspecte historic del proces

evolutiu.

Una altra consegiiencia que les propietats dels organismes siguin el

resultat d'un proces historic es que resultats semblants, almenys a un

nivell d'integracio, poden esser assolits per camins diferents i, per tant,

correspondre a propietats diferents als nivells inferiors. Les dues cadenes

de globines, a i 3, que formen la inolecula de 1'hemoglobina dels adults

a l'home tenen una segiiencia d'aminoacids bastant diferent de la que to

la globina de la mioglobina. Aix6 no obstant, 1'estructura terciaria d'a-

questes cadenes es en tots tres casos semblant, i d'aquesta estructura depen

principalment la funcio, tambe semblant, d'aquestes molecules. Podria

esser que els Bens responsables de la producci6 d'aquestes globines proce-

dissin d'un segment arquetipic, d'ADN. Pero, sigui com sigui, la semblanca

de 1'estructura primaria, es a dir, de la segiiencia d'aminoacids, d'aquestes

cadenes proteiques solament es conserva en alguns punts-clau per l'estruc-

tura terciaria. Aquest fet s'explica perque els Bens per a aquestes tres

globines han experinientat i acumulat Yuutacions diferents, i llur historia

es diferent.

A un nivell superior, una situacio parallela a 1'anterior la trobem en

el color d'alguns insectes. Aquesta coloracio pot tenir la funcio d'esser

criptica. Hi ha casos que el mateix color i, per tant, la mateixa funcio,

s'aconsegueix per pigments de natura quimica diferent. El caracter al

nivell superior es semblant, pero tc una base diferent, i hom hi ha arribat

per camins diferents.

Es interessant de fixar-se en aquests casos i de veure com allo que se

selecciona es una funcio: es secundari el cami per on aquesta s'assoleix.

En aixo es veil clarament la peculiaritat del pensament biologic: no es

limita a l'analisi de les causes que produeixen uns efectes. Com tambe

fa la seleccio natural, aquests efectes es valoren per la funcio que tenen.

Probablement el concepte de funcio s'origina en la Biologia, de 1'estudi

de sistemes complexos. La integracio de les unitats d'un nivell en un altre

de superior depen d'una relaci6 entre aquestes unitats. Perque hi hagi

integracio aquesta relaci6 ha d'esser eficac; es a dir, les parts que formen

la unitat d'ordre superior han de tenir una funci6. La visio sintetica del

bioleg, a la qual arriba forcat per la complexitat dels sistemes que
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estudia, to per fruit aquest concepte de funci6, que, entesa com el resultat
d'un proces historic de recopilaci6 d'informaci6, constitueix la contribuci6
mes peculiar de la Biologia a la concepci6 del mon.

La genetica de poblacions, com hem vist, to per objecte l'estudi de com
varien les poblacions en el temps i en l'espai i les ileis que regeixen
aquestes variations; es a dir, estudia els mecanismes de 1'evoluci6. Aquest
objecte es molt teoric, i pot semblar allunvat de possibles aplicacions. Aixo
no obstant, no es aixi. La millora animal i vegetal no es sing l'evoluci6
aplicada a produir canvis en les especies domestiques 6tils per a l'home.
Per aixo es basada en els principis de la genetica de poblacions. Igualment,
si 1'home es vol plantejar el problema del control del seu futur biologic,
ha de fer-ho en termes de genetica de poblacions.
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DISC USSI6

Dr. ALEMANY

Pregunta al doctor Prevosti quin valor to el medi en la possible modi-
ficaci6 dels organismes. Per exemple: quines modifications pot sofrir un
catala si es traslladat fora del seu ambient.

Dr. MESTRE i PUIG

Opina que el problema de 1'adaptaci6 podria esser batejat amb el nom
de cosmosincrobiosi. Aquesta adaptaci6 pot arribar a donar formes de
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mutacio de la personalitat de 1'home. Una mutacio d'un membre a traves

de generations pot arribar a transformer cls individus . La mutacio, com

que vciem la vida amb una mesura d'espai i de temps mes grossa, es per

a nosaltres una forma de sincrobiosi , ajudada molt sovint per les notes

especials d'elements que infucixen sobre 1 ' individu en circumstancies

cspecials.

Dr. PI9OL i NOLLA

Manifesta quc es impressionant de situar els mutands a nivell de

poblacio . En les bacteries , les generations de les quals se succeeixen mes

rapidarnent que en Drosophila , s'obscrven mutations en els medis man-

cats o desfavorables . Els treballs fets amb bacteries i anth Drosophila son

el centre de les actuals investigations sobre ics anomalies i malalties lliga-

des a factors genetics. Dona 1'enhorabona a 1'Escola de Genetica del

Prof. Prevosti.

Dr. PARES

Diu que les mitocondries i els plastidis poden tenir origen bacteria.

Consegiientntent , hone pot pensar que 1'estructura cellular representa

un nivell en el qual l'organitzacio procariota fa el paper d'una subunitat.

Li plauria que el comunicant amplics anib rtes dades els fon:unents d'a-

questes afirntacions . Creu entendre que, segons Goksayr, hour pot plante-

jar-se el pas de procariota a eucariota tans cn el sentit directe nonnalment

admen, corn en el sentit d'una integracio de mes (Fun element procariota.

Pensa que la mena i la diversitat d'estructures citologiques que continua-

rnent hom constata en les bacteries , les quals convergeixen cap a 1'estruc-

tura de mitocondri o de plastidi, constitucixen una dificultat per a plan-

tejar - se la segona alternativa.

Dr. DOMINGO

Agraeix al Professor Prevosti , als comunicants de la seva Escola de

Genetica, i als membres de la SOCIETAT que han intervingut en la dis-

cussio , 1'aportaci6 de llurs respectives recerques i opinions personals.
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Dr. PREVOSTI

Participa al doctor Alemany que, en general, l'ambient influeix en les

caracteristiques dels individus durant el proces de desemvolupament,
pero que els efectes soferts no son heretables. Nomes s'bereten els canvis
deguts a les mutations, les quals, be que poden esser determinades per
factors externs a l'organismc, no son adaptatives. Respecte a l'exemple
proposat pel doctor Alemany, opina que planteja un problema mes de
tipus cultural que no biologic.

Quant a les observations del doctor Pares, constata que, ultra 1'ADN
circular, les mitocondries i els plastidis tenen ribosomes i ARN; els coe-
ficients de sedimentacio d'aquests ribosomes i dels fragments d'ARN son
semblants als de les bacteries i no als de la resta de la cellula. A mes, la
sintesi proteica de les mitocondries i dels plastidis es inhibida pel cloram-
fenicol, com la de les bacteries, i no amb la ciclohemixina, coin la de les
cel•lules eucariotes. En ceI•lules hunianes (HeLa) en cultiu, cis ribosomes
associats a] reticle endoplasinatic contenen gran proporcib de rn-ARN
d'origen mitocondrial, el qual es metabOlicament poc estable, com el
bacteria.
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