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Quina funció té el cromosoma Y a drosophila?

A l'article  d'Internet (Identification  of  five  new  genes  on  the  Y chromosome  of  Drosophila 
melanogaster), s'explica el descobriment a principis de segle de 5 nous gens amb traducció per 
determinades proteïnes importants  en el  coneixement de la funció que té aquest  cromosoma en 
l'espècie estudiada.

L'estat heterocromàtic del cromosoma Y de Drosophila ha fet que la identificació i la clonació de 
gens lligats al cromosoma Y sigui un procés complicat.  A l'article ens explica la aplicació d'un 
procediment per tal d'identificar fragments de gens. Una Transcripció inversa - PCR i altres mètodes 
genètics van ser utilitzats per confirmar quin dels gens que es troben al cromosoma Y (no tots, 
alguns no actius) eren expressats , els gens vinculats a Y . Els 5 gens trobats inclouen per un costat 
tres gens per proteïnes fosfatases ( Pp1 - Y1 , Pp1 - Y2 , y PPR- Y) , un gen relacionat amb la 
ocludina ( ORY ) , y un gen espiral de la bobina (CCY, coiled-coil gene) . Això fa un total de nou 
gens codificadors de proteïnes identificades en el cromosoma Y de Drosophila. ORY i CCY poden 
correspondre, respectivament, als Factors de Fertilitat KS - 1 i KS - 2, mentre que les tres proteïnes 
fosfatases  representen  nous  gens  independents  de  la  fertilitat.  Gràcies  a  aquest  estudi,  segueix 
havent una coherència funcional forta per a la funció masculina entre els gens del cromosoma Y de 
la Drosophila.

Per un altre costat , gràcies a la seqüenciació del genoma de Drosophila i el desenvolupament de 
mètodes computacionals apropiats s'ha augmentat el nombre de gens vinculats-Y d'una sola còpia 
coneguts d'1 a 16, i s'ha arribat a concloure que el Y és  un cromosoma ple de gens adquirits a partir 
dels autosomes. Es reforça la hipòtesi o idea que el cromosoma Y de la Drosophila sigui un B- 
cromosoma  especialitzat  (cromosoma  a  banda  del  cariotip  normal  de  l'espècie),  en  lloc  d'un 
homòleg degenerat del cromosoma X. 


