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1. INTRODUceR')

El mutand ((caramel)) fou trobat entre la descendencia d'unes femelles

de Drosophila melanogaster capturades al camp, al Prat de Llobregat.

Aquest mutand atecta el color dels ulls de Drosophila, que presenten un to

sepia molt clar quan la mosca sort de la pupa, i va enfosquint-se a mesura

que passa el temps, pero sense arribar mai a esser tan fosc coin el mutant

((sepia)), molt conegut en Drosophila. En primer hoc determinarem la seva

localitzacio en el segon cromosoma, a 71,2± unitats. Ha estat descrit coin

a mutand nou, car s'ha vist que no es alel de cap dels mutands d'ulls si-

tuats als voltants del ((caramel)).

Hem intentat de determinar experimentalment el coeficient de seleccio
del mutand quan es troba en colnpetencia amb el gen salvatge. Amb aquesta
finalitat establirem dues caixes de poblacions amb igual nombre d'individus
de fenotipus salvatge i mutand, i hem seguit la variacio de la frequencia
dels individus caramel durant i8 generations. Les corbes obtingudes amb
les dues caixes coincideixen satisfactoriament, i en tots dos casos observem
una rapida disminucio de la frequencia del fenotipus mutand durant les
primeres generations; despres, aquesta frcgiiencia es mante en un 0,5 %,
amb petites oscillations (fig. i).

Amb les dades obtingudes d'aquestes caixes de poblacions hem calculat
tin coeficient de seleccio per als fenotipus caramel mitjancant la formula:

s -
Aq

q2 (Oq - i + q)

on q es la fregiencia del gen mutand. Aquesta formula dona un valor
de s = 0,26. Aixb vol dir que a cada generacio nomcs arriben a adults

Cl 74'% dels individus caramel, respecte als normals. Amb aquest coefi-
cient de seleccio s'obte una corba teorica que coincideix amb les experi•
mentals trobades.

Aquesta rapida disminucio de la fregiicncia del gen caramel durant les
primeres generations i els resultats obtinguts en uns experiments previs
d'aparellament selectiu, feren pensar que aquest factor devia esser un dels
mes importants per la seva seleccio.
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FIG. i . - Variacio de ]a fregiiencia dels individus caramel en competencia amb individus

salvatges. En ordenades, % d'individus caramel; en abscisses, temps, en setmanes, des

que es comencaren les Caixes de Poblacions. En les conditions de 1'experiment, cada

periode de 3 setmanes correspon a una generacio.
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II. TECNICA

5

Per poder determinar quina part del total del coeficient de seleccio
hom pot atribuir a 1'aparellament selectiu, hem estudiat aquest aspecte
mitjancant una tecnica d'observacio directa dels aparellaments. Aquesta
tecnica permet de determinar tot seguit el fenotipus de les mosques apare-
llades i, repetint 1'experiment al cap de dos dies, de veure si les femelles
ja fecundades s'aparellen novament. La primera observacio es realitza
durant una hora introduint dins una ampolla de llet de 1/2 litre femelles
i mascles verges de quatre dies d'edat, sense eteritzar. A mesura que es
produeixen els aparellaments, s'extreuen les parelles de 1'ampolla. En
finalitzar el temps de l'observacid, les femelles i els mascles que no s'han
aparellat es posen, per separat, en flascons de cultiu. Aleshores es deter-
mina el fenotipus dels individus acoblats. A fi de poder determinar si es
produeixen fecundacions dobles en repetir 1'experiment al cap d'un parell
de dies, i per poder tambe distingir entre aparellaments homogametics
i heterogametics (entenem per aparellaments homogametics quan s'apa-
rellen fernelles i mascles d'un mateix fenotipus, i heterogametics quan son
de fenotipus diferent), les mosques es marquen amb una petita taca de
pintura plastica al tbrax.

Hem realitzat io proves per a cada un dels 5 tipus possibles d'apare-
llament: els dos tipus de femelles junt amb els dos tipus de mascles; un
tipus de femella junt amb els dos tipus de mascles (femella salvatge o be
femella caramel); i un tipus de mascle (salvatge o be caramel) junt amb
els dos tipus de femelles.

El nombre d'individus emprats a cada prova es de 15 femelles de cada
tipus i una mica mes del doble de mascles. Aquesta proporcio ha estat
presa perque hem considerat que en una poblacio natural les femelles,
una vegada fecundades, tenen menys probabilitat d'aparellar-se novament
que no els mascles; podem considerar, doncs, que hi ha mes mascles
disponibles per a fecundar.

III. RESULTATS

Hem provat I'homogeneitat de les io proves realitzades per a cada
tipus d'aparellament. En cap cas no s'han obtingut valors significatius.

A la Taula I es reuneixen els resultats de les io proves realitzades
amb el primer tipus d'aparellament (femelles salvatges i fernelles caramel
junt amb mascles salvatges i mascles caramel). Un x2 aplicat a aquestes
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dades ens revela que no hi ha aparellament selectiu, es a dir, que no hi

ha tendencia d'aparellament dels individus de fenotipus salvatge entre

ells, per un costat, i dels individus caramel tambe entre ells.

T # C a+ . -

134 90' 224

(139,39) (90,60)

25 18 43

C0. (25,6) (17,39)

159 108 267

x

21
= 0,0422 NS

TAULA I

A la figura 2 s'indiquen els percentatges de les femelles salvatges i

mutands fecundades pels dos tipus de mascles -salvatges i mutands-,

i el percentage de les femelles no fecundades, en les primeres observa-

tions i en els totals. Amb negre son senyalades les fecundacions dobles.

Aquests percentages ens indiquen que els mascles de fenotipus salvatge

fecunden una proporcio de femelles, tant salvatges com caramel, molt

superior als mascles caramel. Les femelles caramel tambe s'aparellen menys

que les femelles salvatges, be que la diferencia no es tan acusada com

entre mascles salvatges i mutands.

Quan no hi ha competencia entre els mascles (proves C+ i CO), es a

dir, quan un sol tipus de mascle, salvatge o be mutand, es troba en pre-
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sencia dels dos tipus de femelles, es veu que el percentatge de femelles

fecundades es superior que en el cas que les femelles es troben en presen-

cia dels dos tipus de mascles (prova A). Aixb passa tant si es tracta de

mascles salvatges com caramel.

Considerant les fecundacions dobles, observern que els percentatges

de femelles salvatges fecundades per segona vegada son baixos, perb encara

ho son mes quan es tracta de femelles caramel. En els mascles passa

quelcom de semblant, perb encara mes acusat. D'altra banda, les fecun-

dacions dobles son molt mes frequents en els mascles que no en les

femelles; hem observat 89 aparellaments dobles en els mascles, considerats

globalment, i 37 en les femelles, malgrat que els mascles que s'aparellen

per segona vegada es troben en competencia amb mascles que no han

fecundat mai encara. Les femelles que no han estat fecundades durant la

primera observacio, generalment son fecundades durant la segona obser-

vacio, mentre que molts dels mascles que durant la primera observacio

no s'han aparellat, tampoc no s'aparellen durant la segona.

IV. CONCLUSIONS

Els resultats presentats mostren clarament que la probabilitat d'apa-

rellament es inferior en els individus caramel, i mes acusadament en els

mascles. La seleccio sexual es, doncs, un factor important en la dismi-

nucio dels individus caramel dins les caixes de poblacions. En aquestes,

aixi corn a la natura, sembla que, si existeix alguna diferencia, encara

deu esser mes acusada, ja que a les caixes de poblacions hi ha mes com-

petencia. Alla les femelles en condicions d'esser fecundades deuen esser,

probablement, nomes les molt joves, mentre que la major part dels

mascles de la poblacio es deuen trobar en condicions d'aparellar-se. Les

dades de les fecundacions dobles reforcen aquesta hipbtesi.

Be que la seleccio sexual no resulta sempre esser un factor important

entre els components de l'eficacia biologica dels caracters, es troben casos

en que es aixi. Merrel (1949) ho comprova per als mutands yellow, cut

i raspberry, confirmant, per al mutand yellow, anteriors dades de Stur-

tevant (1915) i Diederich (1941). Reed i Reed (1950) tambe ho observen

per al mutand white, Bosiger (1953) am[) cl mutand vermillion i Elens

(1965) amb ebony.

Tots ells troben que els mascles salvatges tenen mes probabilitats que

els mascles mutands de fecundar qualsevol tipus de femella, mutand o
salvatge, com en el mutand caramel. E,s a dir: aquest caracter de compor-

tament es molt sovint un dels principals determinants de la seleccio

natural.
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