
(HerSexo028) En Drosophila, el nivel o dosis de expresión de un geni ndividual que se 
encuentra en el cromosoma X. 

a. es el doble en un macho que en una hembra  
b. es el doble en hembras que en machos  
c. es la misma en ambos sexos porque así se iguala la dosis génica  
d. es igual en ambos sexos pues se inactiva un cromosoma X en hembras 

Els organismes són portadors d’informació codificada que controla directa o indirectament el 

seu desenvolupament i fisiologia, aquesta informació es troba agrupada en replicadors que 

anomenem gens, els quals s’agrupen en cromosomes. Cada espècie té un nombre específic de 

cromosomes i pot ser haploide (un exemplar de cada cromosoma) o diploide (2 exemplars de 

cada cromosoma). Hi ha espècies en que els individus presenten un conjunt de peculiaritats 

bioquímiques, fisiològiques i orgàniques, que ens permet dividir-los en mascles i femelles. El 

sexe pot venir determinat per diversos factors: genètics (ploidia, cromosomes sexuals i gens no 

associats a cromosomes heteromòrfics) o ambientals (temperatura). En el cas de la Drosophila, 

té 4 parells de cromosomes, dos dels quals són anomenats sexuals: dos cromosomes 

heteromorfics anomenats X i Y, amb regions homologues i regions anàlogues. 

En un primer moment es va observar que les femelles de Drosophila portaven dos 

cromosomes X i el mascles un de X i un altre de Y. Ara bé, els experiments de Calvin Bridges, 

van demostrar que els sexe en Drosophila estava determinat pel quocient entre cromosomes X 

i la ploidia d’autosomes. Per tant, les femelles tenen el doble de copies d’aquests gens lligats al 

X i expressarien el doble dels transcrits d’aquests gens si no existís un mecanisme per corregir 

aquest desequilibri. El qual es corregeix mitjançant un procés de compensació de dosis que fa 

que les cèl·lules masculines i femenines tinguin quantitats equivalents de les proteïnes 

codificades per gens del cromosoma X.  

En la natura existeixen molts mecanismes de compensació de la dosis. En els humans, les 

cèl·lules de les dones, pateixen una inactivació aleatòria d’un dels cromosomes X.  En el gènere 

Drosophila, els 2 cromosomes X de la femella s’expressen amb normalitat, en canvi és el 

cromosoma X del mascle el responsable de la compensació de dosis, ja que aquest cromosoma 

en mascles pateix una  hypertranscripció.  

En conseqüència el mateix gen, s’expressa en la mateixa dosis en mascles que en femelles, 

gràcies a que en el cromosoma X del mascle, el  gen patirà el doble d’expressió que el mateix 

gen en un dels cromosomes X de la femella. Per tant, alhora d’escollir una de les 4 opcions  

 Descartem la “A”, ja que tot i que un gen del cromosoma X del mascle pateix el doble 

d’expressió, la femella compta amb 2 cromosomes X. 

 Descartem la “B”, perquè tot i que una femella té el doble de cromosomes X que el 

mascle, el cromosoma X de mascle pateix una hipertranscripció. 

 Escollim la “C”, ja que és la que satisfà els arguments plantejats anteriorment. La 

compensació de la dosis genètica consisteix a que el cromosoma X s’expressi en el 

mateix nivell en mascles que femelles.  

 Descartem la “D”, ja que  tot i que la inactivació aleatòria del cromosoma X és un 

mecanisme de compensació de dosis, és un mecanisme típic dels mamífers i no 

present en Drosophila. 


