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I. INTRODUCCIG

La mosca del vinagre, o de la fruita (Drosophila melanogaster) es, sens

dubte, des del punt de vista genetic , 1'animal de laboratori que mes be

coneixem . Fins fa relativament poc temps ha estat el material d ' investiga-

cio preferit dels genetics , i encara ara es fa gairebe indispensable per a

1'estudi i el plantejament de molts problemes genetics i evolutius, sigui

a nivell individual sigui a nivell de poblac16.

Els seus avantatges son molts , i concretament , els que ens intercssen

per a aquesta comunicacio son: que to un cicle biologic d'uns deu dies

(a vint - i-cinc graus), que es un material molt manejable , que ocupa

poc espai , que deixa molta descendencia , es facil de mantenir al Labo-

ratori i to grans possibilitats d'analisi del genotipus coerces a la gran

quantitat de mutands i soques especials que es coneixen . Un altre aspecte

molt interessant es la gran quantitat de literatura cientifica referent a

Drosophila que tenim a l'abast; fins a 1'any 1962 s ' han publicat mes de

dotze mil treballs , que abracen tots els aspectes de la genetica , fins i tot

de la genetica molecular (veg. nota 0 . El perque es un material preferit

per als investigadors , es que al llarg d'aquest any , i basant-nos nomes en

tres de les mes prestigioses revistes de genetica ( Genetics, Heredity, Gene-

tical Research ; veg. nota 2 ), el percentatge de treballs sobre Drosophila

melanogaster es del 16,5 °/o (23 % per al genere Drosophila). Tot aixo

fa possible el plantejament de problemes genetics, especialment a nivell

de poblaci6 , i permet d'estudiar el genotipus molt eficacment.

El problema que ens hem plantejat es d'investigar la variabilitat ocul-

ta en el genotipus de les poblacions salvatges . Hem cercat un caracter

que gairebe no presenta variabilitat a les esmentades poblacions i que,

almenvs aparentment, no tingui cap importancia per a l'eficacia biologica

de l'individu . El carlcter es el nombre de macroquetes dorsocentrals, que

en els individus normals es de quatre . A la figura i podem veure la situacio

de les quatre macroquetes dorsocentrals de Drosophila. En les soques

(t) Aqucstes dades lean estat tretes de Bibliography on the Genetics of Drosophila,

parts 1 , 2, . i 4.

( 2) Genetics , 1157, vol. 55: 1-4, vol. 56: 1-4, vol. 57: 1-2. Heredity , 19 5 7, vol. 22:1-2.
Genetical Research , '957, vol . 9:1-3, vol. In: 1.
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normals estudiades (Mensua, 1966), aquest caracter es manifesta gairebc
invariablement, i solament un petit percentatge de mosques tenen una
quota extra, percentatge que varia tenint en compte el sexe i segons les
poblacions estudiades, i que augmenta amb la disminucio de la tempe-

Fic. I. - Detail de ]a posicio de les
macroquetes de Drosophila melano-
gaster (segons C. B. Bridges, D.LS g)

ratura en que es mantenen. El metode seguit per a destapar la possible
variabilitat oculta en el genotipus, fou de seleccionar aquells individus
que presentaven alguna queta extra.

11. TECNICA

La soca en la qual efectuarem la seleccio fou recollida al Prat de
Llobregat, iniciant-se aixi una caixa de poblacions partint de 6o femelles
salvatges. El metode de seleccio fou el segiient: de les mosques de la
caixa de poblacions mantingudes a la temperatura de 17° C (a fi d'afa-
vorir la manifestacio de la variabilitat) es comptaren tin nombre constant
de mascles i de femelles per generacio (176 de cada classe), i foren selec-
cionats el 18,18 % dels individus (32 de cada classe) que presentaven mes
quetes extra per generacib. Aixd fou fet per dos motius: el primer era
de comencar la seleccio amb una base amplia que representes la variabi-
litat de la poblacio, i el segon per a evitar l'augment de consanguinitat
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en efectuar la seleccio. L'augment de consanguinitat es pot calcular segons
la formula Ft = I - (I - I/2N)t (Falconer, Ig6o), en la qual Ft

es

el
coefficient de consanguinitat despres de t generacions (en el nostre cas
concret, t = 21) i N el nombre d'individus seleccionats per generacio
(en el nostre cas horn considera N = 50). D'acord amb aquestes lades
hem trobat que F es, aproximadament, igual a o,ig, que representa tin
augment relativament petit. Horn tingue cura que les femelles fossin verges,
separant els individus nascuts durant el mati i durant la tarda. Despres
d'haver seleccionat els mascles i les femelles, foren posats junts dos dies,
i es recolliren ous sembrant un nombre constant per ampolla i per gene-
racio, a fi d'evitar la superpoblacio, ja que aquesta influeix en la manifes-
tacio del caracter seleccionat. Foren seleccionades dues linies paral-leles a
fi de comprovar la reproductibilitat de 1'experiment.

III. RESULTATS I CONCLUSIONS

Els resultats obtinguts es representen graficament a ]a figura 2. Veiem
que fins a la generacio 14, les dues linies seleccionades es cornporten d'una
manera semblant. A partir d'aquesta generacio, la linia 2 sofreix una
acceleracio i se separa de l'altra linia. Aixo es degut a l'aparicio d'una mu-
tacio en aquesta linia (Mensua, 1967) que provoca un augment de quetes
extra i que pot esser un alel del gen upolychaetoidn.

Considerant el que passa amb les femelles soles, el caracter macro-
quetes dorsocentrals es triplica en la linia I (3o2 % d'augment) i gairebe
es quadruplica en la linia 2 (372 % d'augment). D'altra banda, 1'amplitud
de variacio augmenta considerablement. Aixi, doncs, d'una distribucio de
quatre classes (de 4 a 7 macroquetes) en la generacio paterna, hom passa
a una altra de 14 classes (de 7 a 20 macroquetes) en la generacio 22. Els
inascles, be que en general es cornporten corn les femelles, presenten un
lleuger retard en la resposta i una manifestacio mes petita del caracter.

Tot aixo mostra la gran variabilitat genotipica i, per tant, heretable,
que es trobava oculta en la poblacio original i que es destapa per
seleccio. Segons la teoria classica, aquesta variabilitat, aixi corn qualsevol
caracter quantitatiu, es troba governada per poligens, es a dir, un conjunt
de gens cada un dels quals to un efecte petit, dispersos en la poblacio
original i que la seleccio ha fet que es reunissin, constituint-se aixi un
genbtipus adequat per a la manifestacio del caracter. Ara: el fet d'anar-se
construint aquest nou genotipus, sol anar juntament amb respostes corre-
lacionades produides per ell mateix. Aqui estudiarem la viabilitat. A la
figura 3 representem la disminucio de la viabilitat durant les generacions
de seleccio, mesurada per percentatge d'individus adults respecte al nom-
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bre d'ous sembrats. En les dues lfnies observem una disminucio gradual

de la viabilitat fins a la generacio 14, i s'estabilitza a partir d'aquest punt

en tin 30-35 % . Fins a la generacio 14 ics lfnies de repressio son, en

ambdos casos, negatives i significatives, i de la 15 a la 22 son positives

pero no significatives.
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FIG. 2. - En ordenades es representen cl nombre de macroquetes dorsocentrals, i en
abscissas, el nombre de generacions. La parallela a les abscissas qua Burt del punt 4 de les
ordenades representa la manifestaci6 normal del caracter. La linia continua correspon

a la linia i de seleccio, i la discontinua, a la 2

Aquesta disminucio de la viabilitat pot explicar-se de tres maneres

diferents: primera, que els poligens seleccionats tinguin un efecte directe

en la viabilitat, i disminueixi aquesta a mesura que augmenta el nombre

de poligens; segona, quc en efectuar la seleccio s'arrosseguin, per lligament
(((linkage))), gens que disminueixin la viabilitat (Mather, 1943) fins a arribar

a una homozigosi d'aquests gens pel fet que son poc nombrosos; i tercer,

que s'hagi aconseguit d'arribar a tin equilibri entre la seleccio natural i la
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pressio de seleccio que hem exercit sobre la poblacio. Aquesta darrera expli-

cacio sembla esser la mes probable, pero no es descarten les dues primeres.

L'estudi de la variabilitat oculta en les poblacions salvatges es im-

portant, car ajuda a comprendre 1'estructura del genotipus que controla

FIG ?. - En ordenadcs es repres(nta el percentatge d'adtilts respecte al nombre dints
sembrats. En abscisses, el Hombre de gcneracions. La linia continua correspon a la linia t
de seleccio, i la discontinue, a la ]inia 2. Iran cstat representades Ies limes do regressio

de la generacio paterna (o) fins a la generacio 14, i de la 15 fins a la 22.

aquesta variabilitat. En primer lloc, des del punt de vista teoric, el fet

que un caracter coin el nostre presenti una variabilitat tan gran es inte-

ressant, ja que els organismes tindran la possibilitat d'evolucionar partint

d'aquesta variabilitat oculta. En el nostre cas concret horn creu que les
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quetes tenen una missi6 tactil i serveixen per a orientar l'organisme vers
els torrents d'aire, es a dir, tenen una inissio biologica que es pot inillorar
per evolucio. En segon 11oc, des del punt de vista aplicat, es important
de coneixer la potencialitat del genotipus dels caracters de variabilitat
continua d'importancia econbmica, per exemple la produccio de Ilet en
les vaques, car aixo ens pot ajudar a preveure fins on es pot arribar en la
millora genetica d'aquests caracters.
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