
PROBLEMA 4 DE GENÈTICA 

4. (HerSexo001) ¿Quin fenotip sexual presentarà una mosca de la fruita 

(Drosophila melanogaster) amb els cromosomes sexuals XXYYY i dos 

conjunts d’autosoma? 
En primer lloc, posarem un petit glossari de les paraules subratllades per a què l’exercici quedi 

més clar (definicions extretes de l’aula permanent). 

 Fenotip 

(1) Forma que pren un caràcter (o un grup de caràcters) en un individu concret. 

(2) Manifestació externa observable d’un genotip 

 Cromosoma 

Agrupació lineal de gens i altres DNA, disposats d’un extrem a l’altre, que inclou a 

vegades les proteïnes y RNA associats. 

 Autosoma 

Qualsevol cromosoma que no sigui un cromosoma sexual. 

Un cop descrites, procedim a explicar la resolució del problema. 

La mosca de la fruita  té 4 pars de cromosomes, descobert el 1905 per N. Stevens. 

 

Un par de cromosomes, que se’ls va designar X i Y, eren heteromòrfics, és a dir, tenien una 

forma molt diferent tot i ser homòlegs. 

Les Drosophila femella tenen dos cromosomes X i els mascles tenen una X i una Y.  

 

 



Donat el cas que en l’espècie humana com en Drosophila tan les femelles com els mascles 

tenen la mateixa composició de cromosomes sexuals, X i Y, es podria pensar  que el 

cromosoma Y és el que causa la masculinitat a les mosques. Però no és així. 

Calvin Bridges va demostrar experimentalment amb individus poliploides que el sexe de la 

Drosophila ve determinat pel quocient de cromosomes X (cromosomes sexual) i els autosomes 

(cromosomes no sexuals). 

Com ho va fer? Simplement observant els resultats següents: 

 

Va observar la relació que hi havia entre els autosomes (ploïdia d’autosomes)  i el número de 

cromosomes X.  El cromosoma Y no hi tenia res a veure. 

Ergo, 

 

La relació i conclusió final que va trobar va ser: 

X/A = 0,5   MASCLE 

0,5 < X/A < 1  INTERSEXE 

X/A = 1  FEMELLA 

 

Per tant, tornant al problema inicial en el qual tenim: 

‐ Cromosomes sexuals: XXYYY 

‐ Dos conjunts d’autosomes: 2 autosomes 

Pasos 

1) Utilitzar la relació descrita abans per determinar el sexe 

En el problema se’ns diu que tenim 2X (2 cromosomes sexuals) i tenim dos conjunts 

d’autosomes i per tant, som diploides (2 autosomes). 

Sexe de la Drosophila = No cromosomes X / No autosomes 

 



Sexe de la Drosophila = 2/2= 1 

2) Comparar el resultat amb la taula  

El resultat és 1, basant-nos doncs en la llegenda o conclusió de Bridges, la mosca és 

una femella. 

3) Conclusió 

El fenotip sexual de la mosca de la fruita és FEMENÍ. 

 

Problema resolt per Júlia Massó Descarrega 

 

 

 


