
Natuurlijke selectie 

De fruitvlieg (Drosophila melanogaster) leeft van rijp en overrijp (’rottend’) fruit en komt 

vrijwel overal op aarde voor. Fruitvliegen zijn in het algemeen in staat zetmeel en alcohol 

(ethanol) uit hun voedsel om te zetten in respectievelijk glucose en aldehyden. De mate 

waarin zij ethanol omzetten is verschillend. Gebleken is dat dit samenhangt met het 

voorkomen van twee verschillende allelen die coderen voor alcoholdehydrogenase: het allel 

Adh
F
 en het allel Adh

S
.

Volgens onderzoekers dragen deze Adh-allelen bij aan de natuurlijke selectie binnen deze 

soort. Zij formuleren de volgende hypothese: 

Verschillen in het genotype voor alcoholdehydrogenase leiden tot verschillen in 

overlevingskansen. 

Om deze hypothese te toetsen kweken ze in kweekbuizen fruitvliegen met de genotypen 

Adh
F
Adh

F
, Adh

F
Adh

S
en Adh

S
Adh

S
. Het voedingsmedium bestaat uit zetmeel en 20% 

ethanol. Het aantal vliegen wordt dagelijks geteld. De resultaten van dit onderzoek zijn 

weergegeven in tabel 1. 

tijd in dagen 

sterfte in populatie van 

genotype Adh
F
Adh

F

in % 

sterfte in populatie van 

genotype Adh
F
Adh

S

in % 

sterfte in populatie van 

genotype Adh
S
Adh

S

in % 

1   0   2,50   5,00 

2   0   2,50   8,75 

3   0   6,35 17,50 

4 0 12,50 26,25 

5 5,00 18,75 52,50 

6 8,75 25,00 56,25 

7 10,00 26,25 57,50 

3p 19  Teken op het millimeterpapier in de bijlage van de drie genotypen in één diagram het 

verband tussen de sterfte van deze fruitvliegen en de tijd. 

- Teken voor ieder genotype een aparte grafiek. 

- Benoem de assen. 

- Geef een legenda. 

Op basis van dit onderzoek concluderen de onderzoekers dat de genotypen Adh
F
Adh

F
,

Adh
F
Adh

S
en Adh

S
Adh

S
verschillen in tolerantie voor ethanol vertonen. 

2p 20  Leg uit dat deze verschillen in tolerantie voor ethanol leiden tot verschillen in 

overlevingskansen van de fruitvliegen in de natuur. 

tabel 1 
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Vraag 19 

Bijlage bij vraag 19
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