
PRÀCTICA: ÚS I ESTUDI DE DROSOPHILA 
 
Objectiu 
 
Familiaritzar-nos amb l’ús i principals característiques fenotípiques de Drosophila melanogaster. 
Pararem especial atenció en la discriminació del sexe. 
 
Introducció 
 
D. melanogaster (figura 1) és un organisme idoni per a l’experimentació per distints motius: 
 
- És abundant i de fàcil captura. 
- Es cultiva fàcilment en laboratori. 
- Produeix gran quantitat de descendents, la qual cosa és adequada per comprovar les pro-

porcions mendelianes. 
- A 25ºC es completa el cicle biològic en 10-11 dies. 
- Sols té 4 parells de cromosomes. 
- Té cromosomes gegants en les glàndules salivals i altres teixits larvals, la qual cosa facilita 

la seva observació microscòpica. 
- Es treballa amb ella des de 1905 i, per tant, es disposa d’una abundant bibliografia. 
- Es troben una gran quantitat de mutants, tant naturals com induïts, i moltes soques especials 

que permeten curoses anàlisis genètiques. 
 
 
 

 

♀                          ♂ 
 
 

Figura 1. Femella (a l’esquerra) i mascle (a la dreta) adults de D. melagonaster. 
 

Medi de cultiu 
 
Les mosques en estat salvatge s’alimenten de llevats que fermenten els sucs de les plantes. Per 
a la captura d’individus a la natura es poden preparar unes sopes amb plàtan picat, farina i llevat 
de pa. 
 
Al laboratori Drosophila pot cultivar-se en ampolles estèrils amb un menjar preparat a base de 
farina de panís, sucre, llevat i agar com espessint. Per evitar contaminacions s’afegeix un fungi-
cida i un bactericida. 
 
Una vegada solidificada la barreja s’afegeix llevat picat, per proporcionar una font de proteïna a 
les larves, i un paper en ziga-zaga, que absorbirà la humitat i servirà de superfície per a la pupa-
ció. Aquests flascons es tapen amb cotó esterilitzat, tot indicant la data i el tipus de soca o en-
creuament cultivat a l’ampolla. 
 
La temperatura òptima de cultiu és de 25ºC. A aquesta temperatura es completa el cicle biològic 
en 10-11 dies. A temperatures superiors es produeixen fenòmens d’esterilitat i mort, a tempera-
tures inferiors el desenvolupament és molt lent. 
 
 
 
 



Observació dels individus 
 
Per facilitar el seu estudi convé anestesiar les mosques, cosa que farem mitjançant èter. Agafem 
el flascó on es troben els adults i copegem suaument sobre un suro perquè caiguin al fons. Es 
retira el cotó i es bolca el flascó sobre l’eterificador (una ampolla o tub de vidre). L’eterificador es 
tapa amb un cotó impregnat en èter. Quan les mosques estan adormides es bolquen sobre un 
paper i s’observen amb la lupa. El temps que tarden les mosques en adormir-se és molt variable, 
i depèn prou de l’edat (com més velles, abans s’adormen). 
 
Consells pràctics: 
 
- Cal tenir cura, ja que una exposició prolongada a l’èter pot produir-les la mort (es reconeix 

perquè les ales es disposen perpendicularment al cos). 
 
- Cal tenir cura de no mantenir oberta l’ampolla del cultiu, per evitar que les mosques no s’es-

capen o que entren altres i el cultiu es contamini. 
 
- No deixeu obert l’eterificador ni l’ampolla d’èter, ja que a més d’evaporar-se, pel seu baix 

punt d’ebullició, i carregar l’ambient, hi ha perill d’explosió, ja que és altament inflamable. 
No cal dir que no es pot encendre una flama al laboratori. 

 
- Abans d’eterificar de nou, hem d’assegurar-nos que no queden mosques al fons de l’eterifi-

cador. 
 
- Si durant una observació o recompte les mosques comencen a despertar-se, es poden re-

eterificar, amb cura de no matar-les. 
 
- Per facilitar l’observació dels individus és recomanable alinear les mosques sobre la cartolina 

de treball, fent passar la filera baix el focus de la lupa. Així poden anar separant-se al nostre 
interès. 

 
- Quan es tornen les mosques adormides a un flascó amb menjar, s’ha de procurar que les 

mosques no entren en contacte amb el menjar, perquè no s’apeguen i moren. Per això s’in-
troduiran en una petita paperina, que al seu torn s’introdueix al flascó. 

 
Una vegada finalitzada l’observació, els individus que no ens interessen s’introduiran en un flascó 
(morgue), que conté una barreja d’aigua, etanol i èter, per evitar la descomposició de les mos-
ques.  
 
Diferenciació entre sexes 
 
Aquesta espècie presenta un clar dimorfisme sexual (figura 1): 
 
Característiques de les femelles: 
 
- Abdomen acabat en punta i més gros que el del mascle. 
- Dors de l’abdomen amb bandes transversals fosques i separades unes d’altres fins al final 

del mateix. 
 
Característiques dels mascles: 
 
- Menor mida que les femelles. 
- Extrem de l’abdomen arrodonit. 
- Les últimes bandes de l’abdomen estan fusionades, el que li dóna una aparença fosca al 

final del mateix, visible a simple vista. 
- Posseeixen una pinta sexual en el primer segment tarsià del primer parell de potes. 
 
 
 
 



Diferenciació de femelles verges 
 
Les femelles de D. melanogaster emmagatzemen l’esperma d’una sola inseminació durant gran 
part de la seva vida reproductiva. Això és un inconvenient quan es tracta de realitzar estudis 
genètics en els quals és precís realitzar encreuaments entre genotips determinats, la qual cosa 
fa necessària la utilització de femelles verges. La forma més senzilla d’assegurar-se l’obtenció 
de femelles verges és separar-les dels mascles quan encara estan en estat de pupa madura. En 
aquest estat es poden distingir les pintes sexuals dels mascles com dos punts entre les taques 
de les ales (figura 2). Les pupes es poden extraure de l’ampolla amb un pinzell humit, col·locant-
se sobre la cartolina de treball. Quan surten de la pupa, seran femelles verges. 
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Figura 2. A) Pupa mascle de Drosophila. S’observen els punts de les pintes sexuals en el primer parell de potes, entre 

les taques fosques de les ales. B) Imatges d’un mascle i una femella adults (imago). 
 
ESTUDI DEL FENOTIP SILVESTRE DE D. melanogaster 
 
Així es denomina el fenotip normal que no manifesta cap gen mutant. 
 
Cicle biològic 
 
Ou. És blanc, de 0,2 x 0,5 mm de dimensions, amb uns petits apèndixs a l’extrem superior. 
 
Larva. És la fase de creixement. De color blanc, viu al medi de cultiu, en el qual perfora canals. 
Les seves glàndules salivals segreguen sucs gàstrics i secrecions que li permeten adherir-se a 
una superfície quan va a pupar. 
 
Pupa. Es realitza en una zona relativament seca, allunyada del medi de cultiu. La larva pupa dins 
de la seva última pell (la tercera de la seva vida, ja que experimenta dues mudes), que va enfos-
quint-se segons madura. Dins, els teixits larvals són destruïts (històlisi), i unes estructures em-
brionàries donen lloc als teixits adults. 
 
Imago. Comença quan surt la mosca de l’envoltura de la pupa. Mesura de 2 a 3 mm de longitud, 
segons sigui mascle o femella, respectivament. Surt despigmentat i amb les ales plegades, que 
desplegarà una hora després. Adquireix la pigmentació tres o quatre hores després de sortir de 
la pupa. Cap a les sis hores ja ha assolit la maduresa sexual. 
 
Característiques a observar en l’adult 
 

- Ulls compostos. 
- Antenes.  
- Quetes. Òrgans sensitius en forma de pèls, situats en cap, tòrax i abdomen.  
- Genitalia. Diferència entre mascles i femelles. 
- Ales i halteris. 

 
Material 
 

- Pinzell fi. 
- Èter i eterificador. 

- Lupa binocular. 
- Cartolina. 



 
 

Figura 3. Pota davantera d’un mascle de D. melanogaster, en què es pot apreciar la pinta sexual. 
 
 
 

 
 

Figura 4. Els diferents estadis preadults en el cicle biològic de Drosophila: en sentit de les agulles del rellotge, embrió, 
larva de primer estadi, larva de segon estadi, larva de tercer estadi, prepupa, pupa madura i adults o imagos femella i 

mascle respectivament. 


